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[Nummer 1]
De Hoogeerwaarde Pater John Janssens
XXVIIe Generaal der Societeit van Jezus
Den 15 September ll. werd te Rome, op de algemene congregatie der PP. Jezuïeten,
Hoogeerwaarde Pater John Janssens, tot dan toe provinciaal-overste der
Noord-Belgische provincie, verkozen tot Generaal der Orde.
Na Everardus Lardinois (1573-1580), meer gekend onder den naam Mercurianus
naar zijn geboorteplaats Marcourt-aan-de Ourthe, Karel de Noyelle (1682-1686)
van Brussel en Petrus Johannes Beckx (1853-1887) van Sichem-bij-Diest, is
Hoogeerwaarde Pater Janssens de vierde onzer landgenoten - en na Jan-Philips
Roothaan (1828-1853) de vijfde uit de Nederlanden, die tot algemeen overste der
Jezuïeten verkozen werd.
Het is voor de redactie van Streven een bizonder genoegen, bij deze voor ons land
verérende verkiezing, haar vreugde te betuigen, omdat Streven niet in geringe mate
zijn huidigen bloei te danken heeft aan de uiterst daadwerkelijke belangstelling van
Hoogeerwaarde Pater Janssens voor de taak die het tijdschrift op zich had genomen
en die het naar best vermogen onder onze Vlaamse intellectuelen tracht te vervullen.
De pers heeft de loopbaan van den nieuwen P. Generaal reeds voldoende bekend
gemaakt en laten uitschijnen hoe a.h.w. alles hem tot zijn zware taak heeft voorbereid.
P. Janssens werd geboren te Mechelen op 22 December 1889. Zijn Grieks-Latijnse
humaniora voltrok hij aan het bisschoppelijk college van Hasselt. Nog geen zestien
jaar oud, had hij reeds de rhetorica geëindigd. In September 1907 zou hij in de
Sociëteit van Jezus treden; in afwachting echter studeerde hij eerst twee jaar klassieke
philologie en rechten aan het Sint-Aloysius-Instituut te Brussel.
In de Sociëteit genoot hij de gewone philosophische en theologische opleiding en
voltooide daarenboven zijn studie in de rechten aan de Universiteit te Leuven.
Gedurende den eersten wereldoorlog was hij twee jaar lang leraar der derde Latijnse
aan het O.-L.-Vrouwcollege te Antwerpen. Priester gewijd in 1919, studeerde hij
kerkelijk recht aan de Gregoriaanse Universiteit te Rome. Om doelmatig te kunnen
meewerken aan het heden voltooide werk der codificatie van het Oosters recht, zou
hij, reeds vlot Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans en Italiaans sprekend, ook
nog Russisch leren en een tijdlang te Konstantinopel verblijven.
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Als doctor utriusque juris keerde P. Janssens in 1923 naar Leuven terug om er het
kerkelijk recht te doceren aan het scholastikaat zijner provincie. Doch na weinige
jaren reeds werd de jonge professor, om zijn uitzonderlijke gaven, tevens aangesteld
als rector van het theologaat. Niet alleen de jonge Jezuïeten uit het eigen land maar
ook de talrijke buitenlanders uit alle werelddelen zouden hem gedurende de zes jaren
van zijn rectoraat leren waarderen om zijn innemende welwillendheid en ruim
begrijpen. Vanaf 1935 werd P. Janssens gelast met de leiding der afgestudeerde
priesters, die in het zg. derde proefjaar, te Drongen, de laatste hand leggen aan hun
geestelijke vorming en zich onmiddellijk op hun apostolaat voorbereiden. Daar werd
hij in 1938 gekozen als lid der 28e algemene congregatie, waarna Hoogeerwaarde
Pater Ledóchowski, de toenmalige Generaal, hem aanstelde als provinciaal der
Vlaamse provincie.
Het jaar daarop begaf de nieuwe provinciaal zich naar Kongo, om zich persoonlijk
op de hoogte te stellen van de noden der missie, en kon nog juist vóór het uitbreken
van den tweeden wereldoorlog terugkeren in het land. Niettegenstaande de uiterst
moeilijke omstandigheden der volgende jaren, kende de Vlaamse provincie, onder
het bestuur van Hoogeerwaarde Pater Janssens, een merkelijken aangroei. Op het
ogenblik dat hij, enkele weken geleden, naar Rome afreisde, zou het aantal harer
leden, verspreid over het Vlaamse land en in de beide bloeiende missiegebieden van
Kongo en Indië, de duizend overschrijden.
De verkiezing van den Hoogeerwaarden Pater John Janssens tot Generaal der
Jezuïetenorde werd in ons land, zodra ze door de pers bekend werd gemaakt, met
uitgesproken sympathie ontvangen. Moge Onze Heer Jezus Christus, die hem in deze
sombere tijden de leiding van zijn Compagnie heeft toevertrouwd, zijn werk zegenen
met licht en vrede.
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De religieuze mens
door J. Parmentier
Een gewichtige vraag voor alwie zich om het goed recht en de objectieve waarde
van den godsdienst bekommert en niet het minst voor dengene die de ontwikkeling
van het godsdienstig leven bij zijn medemensen behartigt, is wel de volgende: welke
zijn de specifieke gegevens die a.h.w. het grondkapitaal en de basis vormen van het
religieus bewustzijn, en hoe komt dit laatste in den mens tot ontluiking?
Wanneer men nu eenmaal aanvangt over het religieuze feit en de religieuze beleving
te spreken, dan zal men er als vanzelf de verschillende componenten van trachten te
onderscheiden. Zo kan het dan wel niet anders of eerst en vooral moet aan den grond
van het religieuze feit een gedachtelijke werkzaamheid liggen, die daarom nog
geenszins van helder bewusten aard hoeft te wezen: een werkelijk kennen nochtans,
dat zowel het schepsel zelf geldt als de hogere Macht (of machten) die het boven
zich vermoedt. Daarbij sluiten gemoeds- en wilsbewegingen aan en een persoonlijke
stellingname die als de terugslag is op het streefvermogen, van de aangevoelde
verhouding tussen schepsel en Godheid. Tenslotte is daar nog de uitwendige vertolking
van die kennis en die affecten. Ziedaar de drievoudige reeks verschijnselen, die
naderhand, bij hun uitgroei, de leer, het leven en den cultus - de drie
grondbestanddelen van elken godsdienst - zullen uitmaken.
Niet dat dit alles zich in de werkelijkheid zo scherp laat afzonderen als op het
papier. Opvallend is b.v. hoe omsluierd het kenniselement in de religieuze ervaring
voorkomt. Steeds ligt het daarin als een verborgen kern, ombolsterd door allerlei
begeleidende gemoedsaandoeningen en wilsbewegingen, welke zich bovendien op
zichtbare wijze pogen te uiten.
Dit innig levensverband van gedachte, gevoel en wil heeft zelfs meermaals misleid
omtrent de ware natuur van het religieus verschijnsel. Velen immers die niet
vermochten door te dringen tot op zijn verstandelijken ondergrond, en zich derhalve
blind bleven staren op zijn oppervlakkig en meest opvallend bestanddeel, het affectief
moment, hebben godsdienstigheid vaak tot een loutere gevoelskwestie herleid.
Vandaar de weinig gelukkige term 'sentiment religieux' die hiervoor werd gesmeed,
daar waar 'sens religieux', 'godsdienstzin', heel wat juister geweest ware. Deze toch
wijst meteen op een verstandelijk gebeuren.
Doch beginnen wij met de grondstructuur.

Streven. Jaargang 14

4
Algemeen pleegt men het religieus bewustzijn te omschrijven als een innig gevoel
van afhankelijkheid van een bovennatuurlijke persoonlijke Macht (of machten), aan
wier bestaan wordt geloofd en waartegenover men zich in de passende verhouding
poogt te stellen.
Met 'gevoel' wordt hier, zoals vaak in het dagelijks spraakgebruik, een vrij complex
zielkundig gebeuren bedoeld, waarin verscheidene ongelijksoortige akten versmolten
liggen.
Allereerst, de levendige apprehensie van een hoogste, grenzenloze en ongenaakbare
Macht, die alles omvat, doordringt en beheerst; van een bodemloze volheid waardoor
al het bestaande geworden is en waarvan het alles ontvangt; van een allesovertreffende
en onpeilbare wezenheid, volkomen anders dan al het geschapene, en die daarom
heilig genoemd wordt.
Daarbij, het scherp besef van onze kleinheid, onze onmacht, onze afgrondelijke
behoeftigheid. Onze onwezenlijkheid vóór de grondeloze wezenheid Gods. Substantia
mea tamquam nihilum ante Te (Ps. 38, v. 6)! Wat is mijn nietig stukje wezen vóór
Uw ogen, en wat blijft er van mij over vóór Uw overweldigende, majestueuze
grootheid!
Dan, de weerslag hiervan op het gemoed. Schuwheid, heilige schroom en ontzag
enerzijds, die ons, onwaardige en nietige wezens, ja zondaars, doen sidderen en
vluchten. Exi a me, quia homo peccator sum, Domine (Lc. 5, 8). En anderzijds,
eerbied, waardering, verlangen en vertrouwen, die ons weerom opbeuren en hoopvol
doen opzien, want, is het een ontzettend en huiveringwekkend mysterie dat ons werd
ontsluierd, een 'mysterium tremendum', het is tegelijk een 'mysterium fascinosum',
een betoverend en zaligend geheim, waarin wij goedheid en mildheid, ja een vaderhart
hebben vermoed. 'En toch waag ik het tot Jahweh te spreken, ofschoon ik stof ben
en as' (Gen. 18, 27).
En eindelijk, als logische uitkomst, een diepe drang naar, ja een aangevoelde
verplichting tot 'self surrender', tot afstand en overgave van al ons doen en denken,
van gans onze persoonlijkheid aan die ontzag- en liefdewekkende Macht, waarvan
wij ons wezensgrondig afhankelijk weten, in welker nabijheid wij ons veilig en
geborgen voelen, en waarin wij trachten op te gaan om daarin onze wezensgrenzen
als te verliezen.
Aldus zien wij religie ontluiken overal waar de mens zijn vergankelijkheid en zijn
onmacht begint te beseffen vóór de ontstellende diepten des Hemels; waar het
mysterie, dat hij om zich heen voelt, hem beven doet en buigen; waar naamloos
heimwee en smachten naar eindeloosheid, naar verlossing, naar zielsloutering hem
gaat kwellen; waar het heilige, dat hij in zijn geweten ervaart, met eerbied wordt
bejegend; kortom, overal waar een ziel zich verlangend gaat ontsluiten voor het goede
en gezeglijk openstellen voor den geheimnisvollen term dien zij
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boven zich gewaar wordt en reeds in haar binnenste vereert, zonder hem vooralsnog
duidelijk te kennen. Overal immers waar dit geschiedt, is reeds het grondcontact
aangeknoopt, het eerste persoonlijk verband tot stand gekomen tussen het geschapen
beperkte en het ongeschapen Absolute, verband en contact, die den grondslag vormen
van den godsdienst.
Hieraan zien wij dat een werkelijk religieuze wezenshouding met een nog vaag
en ongeformuleerd godsbegrip volkomen bestaanbaar is. En waarom niet? Of moeten
wij, mensen, om een waarheid te vatten, scherp te doorvoelen en diep te beleven,
deze daarom eerst helder kunnen denken en duidelijk verwoorden? Godsdienstigheid
is nu toch eenmaal een bepaalde wijze van leven, d.i. van weten, willen en doen.
Geenszins van louter philosophisch en wetenschappelijk overleg. Dit is een secundaire
functie van de rede, en bovendien een voorrecht van verstandelijke begaafdheid en
ontwikkeling, die verschillen van persoon tot persoon en uiteraard verband houden
met het gegeven cultuurpeil waarop men leeft. Aldus kan iemand jaren lang stapels
boeken verslonden hebben over God, doch zijn gemoed kan hierbij koud gebleven
zijn, zijn hart gesloten en zijn wil onbeweeglijk.
Ongetwijfeld veronderstelt religie een basis van godskennis. Zonder enig denkbeeld
van een hoogste werkelijkheid waarvan de mens zich lichamelijk en zedelijk
afhankelijk weet, is godsdienstwording vanzelfsprekend uitgesloten. Doch de
beslissende factor, die iemand definitief op religieuzen bodem stelt, is en blijft van
zedelijken aard. M.a.w. noch de helderheid, noch de uitgestrektheid van onze kennis
omtrent de goddelijke realiteit maken ons in den grond religieus. Wél de juiste
instelling, de goede gerichtheid, de zelfonthechting en onderworpen houding van
onzen wil. Deze is het die tenslotte de wezensovergave beveelt aan het Mysterie
waarmede het bewustzijn zich in een fundamentele betrekking weet, in welks
aanwezigheid het gemoed huivert, en dat als 'het machtige', 'het absolute', 'de hoogste
norma' wordt aangevoeld. Doordat de mens aan dit 'andere', 'hogere' of 'heilige' macht
toekent over zichzelf om alles in hem te richten, heeft hij religie (Karrer). M.a.w.
niet enkel op begrippen komt het aan, doch daarbij op de 'bona voluntas', de 'rectitudo
cordis', de overgave.
Aldus kan ware godsdienstigheid, door vromen, godvrezenden en liefdevollen
levenswandel gekenmerkt, even goed te vinden zijn bij weinig als bij
hoogontwikkelden, ja zelfs bij eenvoudigen en zwakzinnigen. Zodra immers, hoe
confuus ook, datgene kan gedacht worden wat het Allerhoogste is, 'id quo majus
cogitari non potest' (Sint Anselmus) en waarvan men zich algeheel afhankelijk weet,
daar kan ook de vrome gezindheid (pius affectus), de goede wil (rectitudo cordis)
intreden, die den betrokken persoon uit den waan van zijn
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zelfgenoegzaamheid en zelfbestemming losmaakt en hem bindt aan die hoge en
heilige Macht waardoor hij zich voortaan laat beheersen.
Op dit terrein zijn er gewis minder en ook meer begunstigden. Doch tot deze
essentieel zedelijke daad is ieder volwaardig mens, hoe weinig ontwikkeld ook,
voldoende uitgerust, en wordt hij - zoals wij van een wijs en goed Opperwezen te
recht mogen verwachten - zover als nodig geholpen. Dat enkelen of velen hiertoe
evenwel niet komen is een gevolg van eigen wilsvrijheid en optie. Wij zijn nu eenmaal
de dragers van dit tragisch voorrecht waardoor wij ons even goed met een hoogmoedig
'non serviam' in onze zelfvoldaanheid en autonomie kunnen opsluiten en tegen God
verschansen, als met een gewillig en onthecht: 'Spreek, Heer, Uw dienaar luistert',
of 'Heer, wat wilt Gij dat ik doe?' (Paulus) tot Hem kunnen wenden.
Een andere eigenschap van de religieuze aandoening is, dat het goddelijke zich
daarbij helemaal anders aanmeldt als bij de zogenaamd wijsgerige of louter rationele
houding.
Inderdaad, terwijl de goddelijke Wezenheid zich in dit laatste geval bij een abstract
en koud begrip bepaalt, dat hoogstens onze pluizende rede raakt, dringt Zij bij de
religieuze ervaring als een levende, concrete werkelijkheid diep in ons door, den
mens tot in zijn diepste wezen beroerend en willens of onwillens tot een persoonlijke
stellingname dwingend. Transit ad affectum.
Dit reactieverschil is als volgt te verklaren. Bij de louter wijsgerige houding of
bespiegeling staat enkel de redenerende geest koel en onbewogen vóór de Godheid,
belangeloos en weetgierig als voor een louter studievoorwerp. God is voor hem een
wetenschappelijk gegeven, een neutraal begrip, een juiste conclusie zonder verdere
levenswaarde.
Bij de religieuze instelling daarentegen is gans het menselijk wezen, met al zijn
diepere verlangens en behoeften, in hoge mate geïnteresseerd. Vergankelijk, rusteloos
en onvoldaan als wij ons hier innerlijk voelen, is de Majesteit Gods die wij hier
nabijkomen een brandende actualiteit. Zij komt ons nl. tegemoet als de hoogste
bevrediging van onze innigste wezensnoden en verzuchtingen. Het gaat hier trouwens
niet meer om de eindelijk gevonden wereldoorzaak, maar om onze oorzaak. Niet om
het doel of den zin van het heelal, maar om ons doel, onzen zin. Niet meer om een
verwijderd en onverschillig wereldbeginsel dat zich door een stel algemene en blinde
natuurwetten betuigt, doch om een nabije, vrij-willende en onberekenbare Macht die
ziet, hoort en voelt. Niet meer om een hoge en ijskoude regeling die ergens in de
sterren geschreven staat, maar om een levende en doordringende stem, die zich
gebiedend kond doet in ons binnenste. Het is Iemand die vóór ons staat, in ons werkt,
beslag op ons legt. Een levende, overweldigende Persoonlijkheid, die ons kent, ons
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volgt, ons vasthoudt en die wij toespreken met 'U'. Kortom, God is ons als waarde
verschenen.
Hieruit volgt onmiddelijk dat het godsbeeld, dat leeft in het hart van den
godvrezende, heel wat dieper is van reliëf en rijker van inhoud dan het helder doch
kille godsbegrip van een louter denker of natuurphilosoof. En ziehier waarom. De
loutere denker of natuurphilosoof is iemand wiens bespiegelingen uitsluitend uitgaan
van de waarneming der dingen die buiten zijn zedelijk wezen gelegen zijn. Dit laatste
wordt hoegenaamd niet in zijn denken betrokken en kon even goed niet bestaan.
Vandaar dat de volmaaktheden, die hij in zijn godsbeeld legt, uitsluitend uit de
buitenwereld worden afgeleid: zelfstandigheid, eindeloosheid, macht, vruchtbaarheid,
schoonheid, orde, geestelijkheid, enz., alle vrij verwijderde eigenschappen die
hoogstens tot een zekere hulde aan een vaag wereldbeginsel kunnen voeren en in het
koude deïsme uitmonden, doch die practisch weinig of geen religiewekkende kracht
bezitten.
De vrome godgelovige daarentegen is iemand, die zich tevens en vooral van zijn
innerlijkheid bewust is. In hem spreken nl., en wel het luidst, de intieme
zielsgewaarwordingen mede. En daarom ook weerspiegelt zijn godsbeeld in hoofdzaak
zedelijke wezenstrekken, die tot persoonlijken omgang nopen. De God die hier wordt
afgebeeld is, jawel, steeds de God der rede, buiten ons als de duizelingwekkende
volheid van het 'zijn' en de oorsprong van alle wezens beschouwd, doch bovenal de
nabije God van het hart en het geweten, degene die wordt aangevoeld als ons hoogste
goed en als oneindige levenswaarde, als onze zedelijke wetgever en vergelder. Hij
is nl. de Hoogvermogende die zielerust en verzadiging schenkt, de Ziener die de
harten peilt, de Heilige die zijn geboden oplegt en voor Wien niemand heilig is op
aarde, de Gerechtige die loont en straft, de Erbarmende die verzoening aanbiedt aan
alwie zich deemoedig en schuldbewust tot hem keert (Karrer). M.a.w.: het onpeilbaar
Wezen waarvoor men buigt en bidt.
Voor de religieuze paedagogiek is deze vaststelling van een vérreikende betekenis.
Aangetoond wordt hierdoor o.m., dat tot het religieus vatten en benaderen van God,
onontbeerlijk uitgangspunt van elk vroom leven, niet zozeer philosophie en
wereldbezinnig geboden zijn dan wel zedelijke ervaring en zelfkennis. En inderdaad,
in de beleving allereerst van het geweten, en daar alleen, zijn de
grondgewaarwordingen te vinden van plichtgebondenheid, van heiligheid en zonde,
van zwakheid en schuldbesef, van verlossingsnood en louteringsdrang, die ons het
begrip bijbrengen of althans toegankelijk maken van een moreel oppergezag, dat
heilig, gestreng en toch ook barmhartig boven ons staat en onze volkomen
onderwerping vergt.
Bovendien, aleer een wil zich vermag te ontsluiten voor het boven-
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zinnelijke en zich van het beperkt naar het onbeperkt goed toe te wenden, d.i. naar
God, is het volstrekt noodzakelijk dat de betrokken persoon eerst, in zekere mate
althans, de vergankelijkheid, de schamelheid en behoeftigheid van het eigen wezen
ervaren hebbe. Hij moet zich proefondervindelijk rekenschap hebben kunnen geven
van de hopeloosheid van een bestaan geheel besloten in ruimte en tijd. Hij moet zijn
onmacht gepeild hebben om zich eigenmachtig het geluk te verschaffen waarvan hij
willens of onwillens droomt. Wie toch denkt er aan te vluchten uit zichzelf en uit het
zinnelijke dat hem omgeeft; wie toch kan behoefte gevoelen aan een hogere
levenswijding, aan zelfovergave aan iets of iemand boven zich; wie kan bereid zijn
om afstand te doen van zijn zelfbestemming en een hoger gezag te aanvaarden, zolang
hij in zichzelf en in de wereld rondom zich zijn volkomen levensgeluk, zijn
onvermengd behagen en volledige wezensrust meent te vinden? Wie haakt naar
verlossing, naar reiniging en deugd, wanneer hij zijn gebondenheid en afvalligheid
niet enigszins heeft beleefd? Zozeer kunnen wij opgaan in onszelf, in de buitenwereld,
in onze beroepsbezigheden en genoegens, dat er in onzen geest noch tijd, noch plaats,
noch zin meer overblijft voor andere en diepere dingen.
Zolang wij bijgevolg vervreemd blijven van de intieme feiten en roerselen van
onze zedelijke natuur; zolang wij uithuizig verwijlen op den buitenrand van ons
wezen, gevoelloos en doof voor de geheime fluisteringen en strevingen die zich in
onzen geestelijken wezenskern voordoen, juist zolang zal ons elke toegang tot
religieuze godskennis versperd, elk echt begrip van en verlangen naar ware
godsdienstigheid onthouden blijven. Daarom hebben inkeer tot zichzelf en deemoedige
zelfbezinnig steeds als de onmisbare voorwaarden gegolden voor religieuze
bewustwording. Dit verklaart waarom alle grote godsgetuigen en
godsdienstverkondigers hun zending onder hun medemensen steeds hebben ingezet
met een beroep, niet op de abstracte en wijsgerige rede, doch op de rede wortelend
en werkend in de volle ervaring van het rijke leven en het bewogen geweten, m.a.w.
op den denkenden, strevenden, zedelijken, concreten en totalen mens. Bondiger nog:
op het getuigenis der opene en rechtgeaarde ziel.
Alleen zulke toespraak, die den mens in zijn binnenste aangrijpt, schept in geest
en hart de ware ontvankelijkheid voor de voorgehouden objectieve waarheid. Anders
doet deze laatste hem aan als een zuiver rationeel, levensvreemd en waardeloos
gegeven, een loutere wetenswaardigheid.
Door dit alles wordt helder belicht welke de diepste zielkundige drijfveren zijn,
die het mensdom sinds alle tijden naar het religieuze blijven bewegen. Ze heten:
gelukshonger, oorzakelijkheidsdrang en gewetensdruk. Ze werken bijgevolg
gelijktijdig in: op het hart dat
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onvoldaan reikhalst naar onbeperkte levensmogelijkheden, naar een voorwerp van
eindeloos en volkomen geluk; op ons denkend vermogen dat, naar de laatste oorzaken
zoekend, het bestaan achterhaalt van den Oergrond van al het zijnde; op ons geweten
dat in zich een dwingende levenswet ervaart en meteen boven zich den grondlegger
en vergelder vermoedt van die wet. 'L'âme, aldus de Broglie, ne touche-t-elle pas
Dieu de plusieurs côtés à la fois?... C'est la raison qui accepte et cherche une cause
première, c'est la conscience qui admet un législateur et un juge, c'est le coeur qui
se tourne vers le Père Céleste et qui cherche un objet suprême d'amour.' Wat wij als
volgt mochten vertalen: 'Het hart doet God zoeken, de rede laat Hem vinden en het
geweten helpt Hem afbeelden.'
Godsdienst ontstaat bijgevolg uit den totalen, zichzelf bewust geworden mens.
Tot God worden wij heengevoerd door een samenwerking van onze hoogste
vermogens, nl. door den verbonden eis èn van ons speculatief verstand èn van onze
practische op daden gerichte rede èn van ons geestelijk streefvermogen.
Wanneer iemand bijgevolg niet komt tot godserkenning, dan mag hieruit worden
afgeleid dat een van deze eisen zich niet heeft gesteld, dat een of meer der betrokken
vermogens een hindernis in hun werking hebben ontmoet. Geen middel inderdaad
om tot een objectief-vastgeankerd godsgeloof te komen, hoe intens daarbij ook de
wils-en gewetensbetuiging, wanneer de kracht om tot de zekere kennis van de
buitenwereld en bovenzinnelijke feiten en waarheden door te dringen, aan het verstand
wordt ontzegd. En evenmin kan godsdienst ontstaan, waar de mens - wat wel vaker
het geval is - zich naïef en ongeremd blijft uitleven in den roes van zijn zinnen en
zijn opperste bevrediging meent te vinden in de beperkte goederen der aarde. Zulk
zelfgenoegzaam bestaan sluit hem hopeloos op in den kring van het tast- en zichtbare.
In dit hart kan geen angst om dit kortstondig leven, dat een gang is naar den dood,
verlangens baren naar hoger en tijdeloos goed. Tot dit oor vermag de fijne stem van
het manend geweten niet door te dringen. Voor dien geest zullen geen kwellende
vragen oprijzen omtrent den laatsten bestaansgrond van het eigen vergankelijk wezen
en de voorbijgaande wereld om hem heen.
Samenvattend zou men dan ook mogen besluiten, dat, afgezien van de vraag naar
de inwerking van Godswege in dit proces, godsdienstigheid in ons ontstaat op den
bodem van wat men pleegt te noemen: een verlangend en gewillig hart, een
waarheidlievenden geest en een oprecht en bewogen geweten. Cor contritum et
humiliatum, Deus, non despicies (Ps. 50, 19). Een vermorzeld en deemoedig hart
versmaadt Gij niet, o mijn God.
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Is het existentialisme een humanisme?
door F. De Raedemaeker S.J.
Jean-Paul Sartre is de erkende leider van het beruchte 'goddeloos existentialisme' in
Frankrijk. De meeste van zijn werken - philosophische en literaire - zijn ongenietbaar,
hetzij om hun gewild abstracten en duisteren trant, hetzij om hun brutaal-aanstotelijk
karakter. Onlangs echter gaf hij een boekje uit - eigenlijk een tamelijk uitgebreide
voordracht met discussie - waarin hij, met apologetische bedoelingen, in grote trekken
zijn existentialisme in een algemeen verstaanbare taal uiteenzet. Indien we voor
enkele ogenblikken de aandacht van onze lezers vragen voor dit werkje, dat als titel
draagt: L'existentialisme est un humanisme, dan is het niet omdat wij vrezen dat de
hier uiteengezette gedachten een diepen invloed zouden kunnen uitoefenen op een
iet of wat critisch gevormden lezer, maar om aan te tonen, aan de hand van een
duidelijk geval, tot welk geestelijk nihilisme en, het woord is niet te hard, tot welken
nonsens een mens gedreven wordt die het atheïstisch subjectivisme tot het einde toe
tracht door te denken. Immers, zegt ons de schrijver: 'Het existentialisme is niets
anders dan een poging om alle gevolgtrekkingen te halen uit een samenhangende
goddeloze geesteshouding' (blz. 94).
Is het existentialisme1. een humanisme, zoals J.-P. Sartre het beweert? Om op deze
vraag te antwoorden moeten we natuurlijk de twee begrippen die ze inhoudt ontleden
en vergelijken. Uit deze confrontatie zal blijken of we de stelling van den schrijver
kunnen bijtreden.

I. - Wat is een humanisme?
We gebruiken hier het begrip humanisme, zoals ook Sartre dit doet, in den meest
algemenen zin van een leer over den mens, die hem aantoont hoe hij als mens leven
moet. Wat ben ik, als mens, en hoe

1.

We leggen er den nadruk op dat we hier alleen het 'goddeloos existentialisme' van J.-P. Sartre
op het oog hebben. De schrijver zelf onderscheidt zijn systeem van het 'christelijk
existentialisme', met Gabriel Marcel als voornaamste vertegenwoordiger (blz. 17).
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heb ik me als dusdanig te gedragen tegenover mezelf en tegenover de anderen en het
andere? Niemand zal het belang van deze vraag onderschatten. Maar hoe haar
beantwoorden? Welke methode laat me toe door te dringen tot het wezen, tot den
kern, tot de essentie van den mens, zodat ik daaruit kan afleiden hoe ik als mens
handelen moet?
Een direct inzicht, een intuïtie in die menselijke essentie is me niet gegeven. Ik
kan ze slechts onrechtstreeks kennen, bij middel van de menselijke handelingen die
ik rondom mij gadesla of waarvan ik zelf de oorzaak ben. In en door deze daden
ontdek ik den geestelijken kern waaruit ze voortkomen, kom ik tot enkele algemene
besluiten die me enig inzicht geven in het wezen van den mens.
Ik zie immers bij de anderen, en voel bij mezelf, dat al onze menselijke handelingen
niet dezelfde waarde hebben. De mens kans goed of slecht handelen. Ik weet wel dat
niet overal dezelfde daden als goed en dezelfde daden als slecht beschouwd worden;
het gebeurt alleszins dat een handeling, die in vroeger tijden als geoorloofd werd
aanzien, nu als zedelijk te verwerpen geldt. Al wat ten onzent voor moreel doorgaat
is het daarom niet in China. Men heeft deze verschillen soms met opzet aangedikt
in dienst van een moreel scepticisme waarvan we duidelijke sporen vinden b.v. bij
Montaigne en Pascal. Maar bij nader toezien is het gebleken dat deze verschillen
niet zo talrijk en vooral niet zo essentieel zijn dan gemeend werd, en dat er in elk
geval bij elk volk en elken mens, die kennelijk zijn kwaliteit van mens niet heeft
verbeurd, een zedelijk bewustzijn levendig is dat de handeling als goed of kwaad
stempelt.
Overigens ook in mezelf constateer ik die bipolariteit van mijn menselijke
handelingen. Ik weet wanneer ik mezelf goed of slecht gedraag. Een rijke gamma
van spontane gevoelens vergezellen mijn handelwijze. Een innige tevredenheid, een
kalme vreugde volgen op mijn goede daden; onrust, wroeging versomberen de
kortstondige genieting van het kwaad dat ik, als zedelijk mens, tracht te herroepen
door het berouw.
Een humanisme zal noodzakelijkerwijze met dit belangrijk feit rekening moeten
houden en vóór alles duidelijk te kennen geven hoe ik de goede en kwade handeling
kan onderscheiden. Alleen wanneer het mij dit criterium aan de hand kan doen is het
een ware menselijke levensleer.
Om echter te weten wanneer ik goed of siecht handel moet ik noodzakelijkerwijze
mijn handelingen vergelijken met iets anders, met iets wat logisch, als een morele
maatstaf of norm, vóór mijn handelingen bestaat. Deze norm of wet draag ik, of ik
er aan denk of niet, in mezelf en door het spontane zedelijk gevoelen spoort ze me
aan
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tot het goede, keert ze me af van het kwade. Maar voor een humanisme is dit gevoelen
niet voldoende; het zoekt naar een rationeel inzicht in dit gevoelen en wil het
rechtvaardigen vóór den critischen blik van het verstand. Welke kenbare realiteit in
mezelf is de oorzaak van het zedelijk gevoelen en beheerst als opperste practisch
beginsel al mijn handelingen? Dit is de essentiële vraag.
Nu is het duidelijk dat mijn handeling niet op een onverklaarbare wijze uit het niet
ontspringt. De handeling is van mij; ik ben er verantwoordelijk voor. Hierdoor juist
ben ik een mens en geen dier of geen steen, dat ik meester ben over mijn daden, dat
ik aan mijn handelingen den zin, de levensbetekenis geef die ik zelf bepaal. De
zedelijke norm zal bijgevolg gelegen zijn in iets in mij, waarmee ik mijn handeling
kan vergelijken om te zien, hetzij vóór, hetzij na de daad, of ze goed is of niet. Dit
iets in mij, dat logisch vóór de handeling bestaat en er het zedelijk criterium van is,
wat kan het zijn tenzij mijn eigen wezen, wat de philosofen noemen mijn essentie,
datgene wat me tot mens maakt en bijgevolg de richting geeft aan mijn
handelen-als-mens, aan mijn morele daad.
Zedelijk handelen zal dus hierin bestaan, dat ik zó handel dat mijn diepe,
ontologische wil om mens te zijn bevredigd wordt. De menselijke natuur die ik in
mij verwezenlijk, mijn essentie, is bijgevolg het citerium van goed en kwaad. De
eerste zedelijke levensregel luidt: handel als mens.
Over de essentie van den mens nu, weten we dat ze is samengesteld, dat ze tevens
geestelijk en stoffelijk is in een wezenlijke eenheid; dat het stoffelijke, het organische
in den mens, alhoewel essentieel, toch ondergeschikt is aan het geestelijke. Bijgevolg
zal onze handeling die essentiële hierarchie moeten eerbiedigen. Handel ik zó dat de
geest in mij zijn leidende functie niet kan uitoefenen, dan handel ik slecht, en tegen
zulke daden treedt mijn wezen zelf in verzet. Het staat nu echter zó met den mens
dat, terwijl zijn wezen zelf hem aanzet om te handelen in overeenstemming met zijn
natuur, terwijl hij duidelijk bewust is van een verplichting, hij toch niet mecanisch
gedwongen is om dien eis van de natuur in te volgen. Hier ligt het geheim van de
morele vrijheid, die den dichter de zo diep tragische woorden ingaf: Het goede zie
ik in, beaam ik, en toch doe ik het kwaad.
De vrijheid van den mens beperkt zich echter niet tot de keuze tussen het goed en
het kwaad, alhoewel in deze keuze de mens zijn diepste zedelijk ja- of neen-woord
uitspreekt. Ook kan hij voor de keuze gesteld worden tussen twee of meer goede
handelingen. In dit geval is hij dubbel vrij: hij heeft vrij gekozen te handelen volgens
de norm van zijn menselijke natuur, dus goed te handelen, en tussen
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de twee goede handelingen die zich aan hem voordoen, indien ze even goed zijn, is
hij vrij te kiezen diegene die hij wil. Iemand wien het b.v. vrij staat dokter of advocaat
te worden, en geen duidelijke aanwijzingen heeft in den enen of den anderen zin,
mag werkelijk kiezen 'wat hij wil'. Hij zal handelen volgens zijn natuur met gelijk
welk der twee beroepen te kiezen. Van uit onze essentie kunnen we immers niet al
onze concrete handelingen als verplichtend of niet verplichtend afleiden. Ze zijn
zodanig in de ingewikkelde toevalligheden van de realiteit ingeweven, dat er op de
grenzen van het verplichtende of van het veroorloofde - waarvoor we door onze
morele vrijheid gekozen hebben - een groot aantal mogelijke handelingen liggen die
we willekeurig kunnen kiezen door de 'tweede vrijheid' zoals we deze zouden willen
noemen.
In elk geval is de menselijke keuze gemotiveerd. Ze geschiedt niet onder den
blinden aandrang van een instinct, van een onbewustzijn of hoe men het ook noemen
wil, maar na een bewuste vergelijking van de te stellen handeling met de eisen van
onze menselijke essentie. Zelfs wanneer we tussen twee verplichtingen te kiezen
hebben gebeurt zulks niet zonder motieven: aan beide kanten daarentegen zien we
redenen die tegen elkaar opwegen, en het is steeds omdat deze aanwezig zijn dat we
kiezen kunnen. Daar we aan de twee verplichtingen niet tegelijk kunnen voldoen
moeten we wel aan de ene verzaken en de andere kiezen, daar deze op zekere motieven
steunt, dus moreel gekwalificeerd is.
De menselijke essentie is dus het citerium voor de zedelijke waarde mijner
handelingen. Deze essentie is op zichzelf onveranderlijk en dringt zich aan mij op
door het feit dat ik ben wat ik ben: ik ben niet vrij mens te zijn. Nochtans is zij
betrokken in de realiteit van mijn veranderlijk bestaan, van de existentie die zich
ontplooit in den tijd. Mijn concrete handelingen zijn in den tijd ingeschakeld; ik
handel in het heden, met heel mijn verleden, in het vooruitzicht van de toekomst. Op
een persoonlijke, onmededeelbare wijze realiseer ik mijn essentie in de ontwikkeling
van mijn bestaan. In deze ontwikkeling is mijn essentie de leidende richtlijn terwijl
de keuze waarvóór mijn reële existentie mij voortdurend plaatst, mijn concrete
handelingen leiden moet naar het einddoel dat door mijn natuur zelf wordt
aangewezen. Op die wijze is er vooruitgang mogelijk in het zedelijk leven en in de
uitoefening van de vrijheid. Elke goede handeling, waarvoor ik vrij kies wat mijn
mens-zijn van mij verlangt, vergemakkelijkt de volgende keuze en de volgende
handeling. Het verleden immers blijft mijn bezit, het balt zich samen en drijft mijn
vrijen wil in de goede richting die ik gekozen heb. Mijn vrijheid door de voortdurende
keuze van het goede, wordt deugdzaamheid. Deze
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vooruitgang van het zedelijk leven kent hier op aarde geen grens of stilstand. Terwijl
het organisch leven van zijn bloeiperiode fataal aan den sleet van den ouderdom is
prijsgegeven, kan de vrijheid en de deugd van den morelen mens gestadig groeien
tot aan den dood. Door het handelen naar de wetten van zijn natuur bezit de mens
zichzelf meer en meer en vormt hij zijn zedelijke persoonlijkheid. Heeft hij zich door
een gestadige trouw aan de keuze van het goede tot een zo volmaakt mogelijke
zedelijke persoonlijkheid ontwikkeld, dan zien wij in hem als het ideaal van den
mens, als iemand die al de virtualiteiten die in de menselijke essentie liggen opgesloten
in zijn existentie-in-den-tijd tot een schone voleinding heeft gebracht. Elk waar
humanisme zal den mens den weg moeten wijzen naar dit levensideaal.
Hebben we het citerium voor onze handelingen in onze essentie gevonden, dan
volgt daar uit, voor ons concreet bestaan, niet alleen een grote veiligheid en betrouwen,
maar ook een diepe menselijke saamhorigheid. Allen immers delen we in dezelfde
essentie, en alhoewel elk van ons ze voor zichzelf realiseert, toch wortelen we allen
in de universele en opperste waarde: ons mens-zijn. We weten dus dat ook de anderen
diezelfde levensnorm in zich dragen; dat ook zij dezelfde vrijheid genieten en steeds
evenals wij te kiezen hebben tussen goed en kwaad, dat ook zij denzelfden strijd te
strijden hebben voor hun zedelijke ontplooiïng, dat we in dit leven - hoe verschillend
de levensomstandigheden overigens ook mogen wezen - één zijn door dezelfde diepe
eisen van onze natuur en dezelfde essentiële voorwaarden van ons bestaan. Daarom
vormt het mensdom een zedelijke gemeenschap en is er mededeling mogelijk van
zedelijke volmaaktheid. Daarom heeft het voorbeeld van een volmaakt menselijk
leven, het voorbeeld van een heilige, zulk een invloed op degenen die er de getuigen
van zijn. In den zedelijken mens, in den bejaarden wijze voelen we a.h.w. concreet
gerealiseerd de schoonheid van de menselijke essentie die we in ons dragen. We
voelen als iets bewegen in ons, iets dat ons zegt: zó kunt en moet ook gij worden.
Gij kunt, omdat gij dezelfde natuur en dezelfde krachten in U draagt; gij moet, omdat
de natuur van elk wezen ook de wil is van dat wezen: Wordt wat ge zijt. Omwille
van deze saamhorigheid in dezelfde zedelijke natuur gaat er van den heilige die ze
in zijn existentie, in zijn concrete leven realiseerde, een opwekking, een aantrekking
uit, zoals Bergson die beschrijft: 'Les grandes figures morales qui ont marqué dans
l'histoire se donnent la main par-dessus les siècles, par-dessus nos cités humaines:
ensemble elles composent une cité divine où elles nous invitent à entrer. Nous pouvons
ne pas entendre distinctement leurs voix; l'appel n'en est pas moins lancé; quelque
chose y répond
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au profond de notre âme... vers elle monte notre hommage quand nous nous inclinons
devant la dignité humaine en nous, quand nous déclarons agir par respect de
nous-mêmes1..'
Uit deze ontleding van het zedelijk feit blijkt dat onze morele handeling essentieel
gegrond is op een vergelijking tussen de concrete handeling met datgene wat wij
zijn, met onze essentie. Deze vergelijking kan min of meer spontaan geschieden; ze
kan ook tot lange bewuste redeneringen aanleiding geven, maar waar deze vergelijking
op de ene of andere wijze niet plaats vindt, daar is geen motivering van de wilsdaad,
daar is geen vrijheid, geen zedelijkheid.
Hieruit volgt dat de essentie logisch vóór de concrete handeling bestaat, en, indien
men het geheel van ons handelingen de concrete existentie wil noemen2., dat de
essentie er is vóór de existentie. De essentie immers is de interne wet van onze wezen
en richt onze concrete handelingen naar hun doel.
Van elk humanisme, voor zover dit het zedelijk aspect van het menselijk bestaan
in zijn leer betrekt - en dat doet elk humanisme noodzakelijkerwijze - moet verwacht
worden dat het een criterium geeft voor de zedelijke handeling, een criterium dat als
dusdanig vóór de concrete handeling (vóór de existentie) moet bestaan en moet
gedacht worden.

II. - Het existentialisme van Sartre
Wie de hierboven geschetste philosophie van den mens met betrekking tot zijn morele
handeling bijtreedt zal verder kunnen redetwisten over de essentie van den mens,
over hetgeen de mens eigenlijk

1.
2.

Les deux sources de la morale et de la religion, blz. 66.
Strict genomen is de existentie het wezensbeginsel dat aan de essentie het bestaan of de
concrete realiteit geeft. Essentie en existentie zijn de twee reëel onderscheiden doch
onscheidbare metaphysische bestanddelen van het reëel zijnde. De essentie ontvangt de
existentie als haar voltooiïng; en in de mate waarin de voltooiïng of de akt het doel is waarnaar
de essentie of datgene wat kan zijn (de potentie) streeft, moet men zeggen dat de existentie
er is vóór de essentie als het doel waarnaar ze streeft. De concrete handelingen nu zijn te
verwarren noch met de essentie, noch met de existentie, noch met het reële wezen dat uit
beide is samengesteld. Elk reëel samengesteld wezen heeft accidenten, waaronder de
'vermogens' die door hun activiteit de kracht en den rijkdom van de reële substantie in den
tijd ontplooien. Het menselijk wezen openbaart zich in de dubbele functie van kennis en
vrijen wil die de drijfveren zijn van al zijn specifieke handelingen. Het is duidelijk dat deze
handelingen logisch na de essentie komen, vermits ze er een gevolg van zijn.
Een existentialist als Sartre beschouwt de existentie niet als een metaphysisch bestanddeel
van het wezen, maar als de collectie van onze handelingen. Existentie is voor hem het concrete
handelen door de vrije keuze. Het existentialisme is een nominalisme van de menselijke
handeling. We zullen in het vervolg het woord existentie gebruiken in de - zeer inadaequate
- betekenis die de existentialisten aan dit woord geven.
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van nature moet zijn, en wat bijgevolg moet beschouwd worden als de maatstaf van
zijn zedelijk gedrag. De geschiedenis van de ethiek vertoont een groot aantal systemen
met elk als grondslag een enigszins verschillende opvatting over den mens. Deze
wordt ons voorgesteld nu eens als een louter stoffelijk wezen, dan weer als een
biologische individualiteit, ofwel als een louter bewustzijn, ofwel als een persoon,
en uit elk dezer opvattingen over den mens volgt een ethiek1.. Maar hoe onvolledig
en misvormd ook sommige dier voorstellingen van den mens mogen wezen, men
heeft toch steeds te doen met een humanisme, met een min of meer gelukte poging
om, door de omschrijving van de essentie van den mens de morele kwaliteit van zijn
handelwijze te bepalen.
Het existentialisme van Sartre echter rust geheel op een affirmatie die elke ethiek
en bijgevolg elk humanisme onmogelijk maakt. Door heel zijn boekje keert ze steeds
weer als leitmotiv. 'Het goddeloos atheïsme, zo schrijft hij, verklaart dat, zo God niet
bestaat, er minstens één wezen is voor hetwelk de existentie vóór de essentie komt,
een wezen dat bestaat vóór dat het door welk concept dan ook kan gedefinieerd
worden, en dat dit wezen de mens is' (blz. 17). Wat kan dat willen zeggen, dat de
existentie vóór de essentie komt (l'existence précède l'essence)? Niets anders dan
dit: er bestaat geen absolute maatstaf voor ons handelen, of zoals de existentialisten
dat noemen, voor onze existentie, voor ons zijn-in-de-wereld. We worden in de
existentie geworpen, zonder te weten wat we zijn als mens. We kunnen dus nooit
onze handeling of onze existentie vergelijken met een objectieven, absoluten maatstaf,
met onze reële essentie. Deze immers bestaat niet. Indien het nog een zin heeft over
essentie te spreken, dan betekent deze alleen: het mensenbeeld dat we zelf door onze
handelingen zullen hebben voortgebracht. De essentie is dus op verre na niet de
maatstaf voor onze existentie of onze handeling, integendeel, deze laatste zijn de
scheppende krachten van onze essentie. De mens is iets dat zichzelf voortbrengt.
Een objectief criterium voor de morele kwalificatie van onze daden is dus
onmogelijk: 'Indien de existentie vóór de essentie komt, zal men ze nooit kunnen
verklaren door verwijzing naar een gegeven, starre menselijke natuur' (36). Bestaat
er geen menselijke natuur of essentie, wat is dan de mens? Hij is niets anders dan de
collectie van zijn handelingen. De mens bestaat eigenlijk niet, alleen zijn daden
bestaan, los van elke universele natuur waaruit ze zouden voortkomen en genormeerd
worden. Het is alsof men beweerde dat

1.

Zie hierover het mooie boekje van H. PFEIL, Der Mensch im Denken der Zeit, Paderborn,
1938.
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de plantaardige natuur uitsluitend bestaat uit bloemen en vruchten die in zichzelf en
niet in de wortelen, de stammen en de takken, hun bestaansoorzaak zouden hebben.
'Wat we willen zeggen is, dat de mens niets anders is dan een reeks ondernemingen,
dat hij de som, de organisatie, het geheel is van de relaties welke die ondernemingen
verwezenlijken' (58). Deze paradox is niets anders dan de jongste vorm en de normale
uitloper van het extreem nominalisme. Het critisch en positivistisch nominalisme
beschouwt onze kennis als een bundel gewaarwordingen en de menselijke substantie
als een tuil bewustzijnstoestanden. Het existentialistisch nominalisme ontzegt aan
de menselijke handeling elke ontologische, universele betekenis. De mens heeft geen
enkele objectieve steun meer voor zijn concreet bestaan: noch in de diepte van zijn
essentie, noch in de verte van een objectief doeleinde: 'Zo hebben wij noch achter
ons noch vóór ons, in het lichtende gebied der waarden, een mogelijkheid tot
rechtvaardiging of tot verontschuldiging' (blz. 37). Daar de mens, als essentie, niet
bestaat, schept hij zichzelf in elk van zijn daden; hij vindt zichzelf voortdurend uit:
'De existentialist denkt dat de mens, zonder enigen steun of hulp, veroordeeld is om
op elk ogenblik den mens uit te vinden' (38). De mens schept letterlijk zichzelf in
elk zijner daden, en hij is niets anders dan het voortdurend zich vooruitwerpen in de
daad: 'De mens is niets anders dan zijn 'projet', hij bestaat slechts in de mate waarin
hij zich realiseert, hij is dus niets anders dans het geheel van zijn daden, niets anders
dans zijn leven' (57).
Door de daad, die den mens zelf definieert, wordt deze in de existentie, in het
bestaan-in-de-wereld ingezet. De mens is een louter 'engagement'. 'Nous ne définissons
l'homme que par rapport à son engagement' (78). Men zoeke niet naar een doel, een
motief van dezen inzet van zichzelf: men zou naar een normerende waarde, naar een
essentie moeten uitzien, en deze worden a priori gebannen. 'Een mens verpandt zich
aan het leven, tekent zijn figuur, en buiten deze figuur is er niets.' (57).
Deze afwezigheid van elk criterium voor onze handelingen noemt Sartre de vrijheid:
'Er is geen determinisme, verklaart hij, de mens is vrij, de mens is vrijheid' (37).
Deze vrijheid wortelt niet in de geestelijke essentie van den mens die hem niet dwingt
maar wel hem verplicht tot menswaardige handelingen. De sartriaanse vrijheid is
een onverklaarbaar absoluut gegeven, het is de loutere vrijheid van de daad: 'er is
geen verschil tussen vrij te zijn, te zijn als 'projet', als existentie die haar essentie
kiest, als absoluut te zijn' (72). Geen enkele waarde, noch in de goddelijke gedachte,
noch in onze natuur, wijst ons den weg naar de ware vrije daad, naar de mogelijkheid
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om door vrije keuze het doel te bereiken dat we als mens moeten nastreven. Er bestaat
geen midden, voor Sartre, tussen den dwang van het determinisme en de absolute
willekeur, hetgeen noodzakelijk volgt uit het verwerpen van de vrij gekozen, maar
door de overeenstemming met de essentie zedelijk genormeerde daad.
Met deze absolute vrijheid gaat een even absolute verantwoordelijkheid gepaard.
De mens is verantwoordelijk voor zijn daden, en indien hij alleen de reeks van zijn
daden is, dan is hij vanzelf verantwoordelijk voor zijn bestaan. 'Indien de existentie
de essentie waarlijk voorafgaat, dan is de mens verantwoordelijk voor hetgeen hij
is... Dus is de eerste stap van de existentie den helen mens in het bezit van zichzelf
te stellen en op hem de totale verantwoordelijkheid van zijn bestaan te laten rusten'
(24). Verantwoordelijkheid tegenover wie of wat? Hoe zou men op deze vraag kunnen
antwoorden wanneer men zich in de handeling zelf heeft opgesloten als in iets
absoluuts dat tegenover niemand of niets kan worden verantwoordelijk gesteld.
Uit deze opvatting van vrijheid en verantwoordelijkheid volgt logisch de centrale
notie van de existentialistische vrije keuze. Deze is volgens Sartre totaal
ongemotiveerd, een keuze die zich niet hoeft te richten naar morele beginselen, maar
die zelf de moraliteit schept. Door de vrije keuze bepalen we ons niet tot deze of
gene handeling omdat ze ons menswaardig of goed voorkomt, maar die handeling
is menswaardig of goed omdat wij ze gekozen hebben. Beschouw ik een bepaalde
daad als goed, dan ben ik het die zal verkiezen te zeggen dat die daad goed is eerder
dan siecht (31). Indien we echter door de keuze zelf zonder enig motief beslissen
wat goed is, dan is deze keuze geheel willekeurig. 'Indien we de geboden van God
en de waarden in de eeuwigheid gegrift schrappen, dan blijft alleen de stricte willekeur
(gratuité) over, dan kan iedereen doen wat hij wil en is men niet in staat om van uit
zijn standpunt, het standpunt en de daden van de anderen te veroordelen' (11). Een
dwaling sleept noodzakelijkerwijze een andere tegenovergestelde met zich mee:
indien de menselijke handeling als iets absoluuts wordt beschouwd, dan vervalt men
vanzelf in een volslagen moreel relativisme. Elkeen kiest dan zijn moraal, of liever
elke daad schept haar eigen moraliteit. 'Kiezen dit of dat te zijn is tezelfder tijd de
waarde affirmeren van hetgeen we kiezen, want we kunnen nooit het kwaad kiezen;
wat we kiezen is altijd goed...' (31).
Dat het Sartre met deze verbazende verklaringen ernst is bewijzen niet alleen
talrijke plaatsen van zijn geschriften, maar we vinden het ook duidelijk bewezen o.a.
in een twistgesprek over de zonde waarin een zekere A. Adamov aan Sartre de vraag
stelde: 'Indien
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een mens, door het opwekken van zekere psychische toestanden er toe gebracht wordt
een daad te stellen die door de moraal veroordeeld wordt, laat ons zeggen dat hij zich
aan een bijzonderen vorm van ontucht bezondigt, meent ge niet dat deze mens
noodzakelijkerwijze zal gedemoraliseerd worden, of hij nu aan de zonde gelooft of
niet? De demoralisatie komt immers voort uit de natuur zelf van wat hij zoekt. Zij is
het onafwendbaar gevolg van de ontwrichting die dit zoeken met zich brengt.' Hierop
antwoordde J.-P. Sartre: 'Ik meen dat indien ik die demoralisatie als een waarde
poneerde, ik daardoor zelf een nieuwe soort van moraal zou doen te voorschijn
treden... Zo kan men eveneens door verdovingsmiddelen een toestand van ontbinding
teweegbrengen, maar indien men haar zoekt, dan wordt zij een waarde1..'
Tracht Sartre deze paradoxen te rechtvaardigen, anders dan door een beroep op
het dogmatisch beginsel dat ze alle samenvat, nl. dat de existentie de essentie
voorafgaat? Voorzeker. Ten eerste, zegt hij, 'indien ik kies te verklaren dat zekere
waarden vóór mij bestaan, dan bevind ik me in tegenspraak met mezelf indien ik
tezelfder tijd wil, eft verklaar dat ze zich aan mij opdringen.' (81). Maar wie ontdekt
niet onmiddellijk de armoedige dubbelzinnigheid van dit 'zich aan mij opdringen' qu'elles s'imposent à moi. De morele waarden, onafhankelijk van mijn persoonlijke
keuze, verplichten mij weliswaar, maar dwingen mij niet. Deze vrije morele of
amorele daad bestaat juist in de keuze volgens de verplichting of er tegen in. Ten
tweede geeft hij een paar voorbeelden van absoluut vrije keuze, van een keuze dus
die de waarde of het goede zou scheppen. Onder de Duitse bezetting aarzelt een
jonge man, die de enige steun is van zijn moeder, tussen zijn verplichting tegenover
haar om bij haar te blijven en zijn verlangen om naar Engeland uit te wijken en zo
zijn vaderland te dienen, dus tussen kinderplicht en vaderlandsliefde. Wat moet die
jongen doen, wat moest hij kiezen? Niemand, zegt Sartre, kon hem helpen in zijn
keuze. Geen enkel moraal-systeem, geen enkel raadgever kon hem zeggen wat zijn
plicht was. Hij stond dus alleen voor de keuze, en wat hij zou kiezen, dàt zou het
goede zijn. - Maar het is duidelijk dat we hier te doen hebben met een geval van wat
we boven noemden 'tweede vrijheid'. Wat die jongen ook zal kiezen, hij weet dat
beide oplossingen zedelijk verantwoord zijn. Indien hij b.v. kiest bij zijn moeder te
blijven dan weet hij dat hij dit doet omdat hij tegenover haar bepaalde verplichtingen
heeft die zich aan hem 'opdringen'. In dit geval zal hij niet naar Engeland vertrekken
- waar ook een zekere verplichting hem riep

1.

Discussion sur le péché in Dieu Vivant, nr 4, 1946, blz. 117.
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- eenvoudigweg omdat hij aan geen twee verplichtingen tegelijk kan voldoen. Zijn
keuze is in geen geval willekeurig, noch schept hij, met bij zijn moeder te blijven,
de waarde van de kinderliefde, evenmin als hij, met naar Engeland te vertrekken, de
waarde van de vaderlandsliefde zou geschapen hebben.
Hetzelfde geldt voor het voorbeeld van de officieren die het bevel ontvangen
hebben een aanval te ondernemen. Zijzelf moeten dien aanval voorbereiden, in de
wetenschap dat van hun plan het leven van tientallen van mensen afhangt. 'Dit
veronderstelt, zegt Sartre, dat zij veel mogelijkheden overwegen, en wanneer zij er
ene kiezen geven ze er zich rekenschap van, dat zij maar alleen waarde heeft omdat
zij gekozen werd' (33). Het tegenovergestelde echter is waar. Onder de vele
mogelijkheden zijn zij verplicht diegene te kiezen die het best rekening houdt met
het belang en het doel van den aanval en met een minimum aan slachtoffers. Elke
andere keuze is moreel onverantwoord. Indien twee mogelijkheden evenveel kansen
bieden, dan kan de officier tussen beide kiezen ('tweede vrijheid'), omdat elk van
beiden even goed verantwoord is. In elk geval wordt het aanvalsplan gekozen omdat
het goed is. De voorstelling van Sartre is in strijd met elke reële psychologie.
Uit deze totaal verkeerde opvatting van de vrije keuze volgen de drie eigenschappen
die de menselijke existentie zouden kenmerken: de angst, de verlatenheid en de
wanhoop. De mens die steeds zonder enig motief kiezen moet leeft in den existentiëlen
angst.' Dit betekent het volgende: de mens die zich inzet en die er zich rekenschap
van geeft dat hij niet alleen diegene is die kiest te zijn, maar ook dat hij een wetgever
is die met zichzelf de hele mensheid kiest, zou niet kunnen ontsnappen aan het
gevoelen van zijn totale en diepe verantwoordelijkheid' (28). En werkelijk, iemand
die handelt in den blinde kan niet anders dan angstig zijn om de onvoorzienbare
gevolgen van de 'waarden' die zijn handeling uit het niet gaat te voorschijn halen.
Iemand die zo kiest voelt zich verlaten: 'De verlatenheid veronderstelt dat wij zelf
ons bestaan kiezen. De verlatenheid gaat samen met den angst (49). De existentiële
wanhoop tenslotte 'wil zeggen dat wij er ons toe zullen beperken te rekenen op wat
van onzen wil afhangt, of op het totaal van waarschijnlijkheden die onze daad mogelijk
maken' (49). Immers onze handeling vindt geen veilige gids in het universele goed
dat onze natuur voorschrijft noch in het verheffende voorbeeld van edele mensen die
de menselijke waarde voor onze ogen veraanschouwelijken. Iedereen is geklonken
aan, 'veroordeeld' tot dezelfde vrijheid. Er bestaat geen gemeenschap meer van
zedelijke wezens. Het existentieel nominalisme stelt elken mens op elk ogenblik
voor een totaal onverantwoorde willekeurige daad.
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III. - Humanisme en existentialisme
Uit voorgaande ontledingen blijkt dat het existentialisme van Sartre geen humanisme
is en geen humanisme kan zijn. Het negeert immers de basis zelf van elk humanisme:
den mens. Het kent geen enkel criterium voor onze zedelijke handeling, en sluit ons
op in den kerker van een subjectieve vrijheid, als slaven, niet als meesters van onze
daad. We zijn menselijke personen door het feit dat we onszelf kennen, en door deze
kennis in het bezit worden gesteld van onze daden, d.w.z. van daden die we weten
van ons te zijn en die we doelbewust richten in de lijn van onze menselijke waarde.
In dit geestelijk zelfbezit van een universele essentie die we in ons concreet bestaan
door onze vrije daad verwezenlijken ligt de kern van elk waar humanisme. Iemand
die beweert dat 'de mens voortdurend buiten zichzelf is' en dat hij 'zichzelf
vooruitwerpend en zichzelf buiten zichzelf verkiezend den mens doet bestaan' (92)
spreekt een onverstaanbare wartaal - hoe mooi ze ook klinke. Hoe is het immers
mogelijk dat we ons, om waarachtig mens te worden, buiten onze menselijke natuur
of essentie zouden moeten werpen en onszelf 'transcenderen'? Indien we niet zijn,
als mens, hoe kunnen we dan door een handeling, die toch maar door onze menselijke
keuze tot stand komt, den mens het bestaan verlenen? Het existentialisme perverteert
alle zedelijke begrippen, als vrijheid, verantwoordelijkheid, vrije keuze, het goede,
de waarde, de zedelijkheid zelf met ze op te sluiten in een handeling zonder
handelenden mens. De handeling zelf wordt even onverklaarbaar als de vrucht buiten
den boom die ze heeft voortgebracht.
De enige redelijke vraag die we over dit anti-humanisme kunnen stellen is de
volgende: hoe is het mogelijk dat zulke theorie ernstig wordt opgenomen, door den
schrijver zelf en door de vele bewonderaars van zijn sophistiek?
Hier dient Sartre zelf ons van antwoord: ik heb, zegt hij, eenvoudig het
subjectivisme tot het einde toe doorgedacht. Dit subjectivisme nam in het Westerse
denken een aanvang met Descartes, met het beroemde cogito 'welke theorie de enige
is die een waardigheid toekent aan den mens' (65)! Volgens den groten Fransen
wijsgeer kennen we niet de dingen noch de essenties van de dingen, maar we kennen
alleen onze kennis van de dingen. Kant haalde hieruit de gevolgtrekking dat het
wezenlijke, het formele van al wat we kennen, aan de spontane activiteit van het
kennend subject te danken is. Fichte deed een stap verder en maakte van het Ik de
schepper van alle werkelijkheid, zo materiële als formele: het Ik is vrij van elke
objectieve
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waarde, het haalt uit eigen boezem en 'poneert' eigenmachtig de hele werkelijkheid.
De criticistiche waardephilosophieën breidden de scheppingskracht van het ik nog
verder uit: alle waarden, de wetenschappelijke, de ethische en de aesthetische zijn
ontsprongen aan de subjectiviteit. Maar Rickert en Windelband zagen in de waarden
toch nog als een weerglans, in het scheppende ik, van iets dat als norm boven de
subjectiviteit verheven was: er bleef nog een restje 'essentie' vóór de concrete daad
van het ik. Dit restje wordt door het existentialisme uitgeworpen. Er blijft nog alleen
dit: het ik dat zichzelf schept, zichzelf maakt uit het niet.
Dit is werkelijk, zoals Sartre het bij herhaling en met een ietwat akelige fierheid
erkent, de laatste gevolgtrekking van het consequente atheïsme. Indien onze essentie
haar eigen wezenheid en haar existentie niet ontvangt als een participatie in den tijd
van de oneindige Realiteit, dan is zij werkelijk niet, dan weten we over haar niets
definitiefs, dan verzinkt zij in het niet. Dan blijft er den philosoof niets over dan na
te denken over de zinloze en doelloze handelingen die als de voortbrengselen van
een onverklaarbare keuze, in den angst, de verlatenheid en de wanhoop, de stilte en
onbewogenheid van het niet doorbreken, als bliksemflitsen in den nacht. Er blijft
niets mcer over dan existentialistisch (sartriaans) humanist te worden.
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Wat gebeurt er in Spanje?*
door Dr U. Lopez S.J.
Professor aan de Gregoriaanse Universiteit te Rome
De titel van deze bijdrage beantwoordt niet aan onze mentaliteit, maar aan die van
brede internationale kringen, die, in hun campagne tegen Franco, een opvallende en
angstige bekommernis aan den dag leggen over den huidigen toestand en de toekomst
van Spanje. In dit artikel willen wij trachten het probleem objectief te behandelen,
en, voor zover het ons mogelijk is, op te lossen. Slechts wie de wording van het
huidige Spanje, van Franco's Spanje, kent, is er toe in staat om den politieken, socialen
en godsdienstigen toestand van het Iberisch Schiereiland te begrijpen.

I. Een terugblik op de laatste tien jaar
Naar de mening van alle verantwoordelijke Spanjaarden is de Nationale Beweging
(el Movimiento nacional) tegen de republiek van het revolutionnaire Volksfront, het
vertrekpunt van het tegenwoordig Spanje; een juist inzicht van den nationalen opstand
die op 18 Juli 1936 begon, is dan ook onontbeerlijk om den toestand aan de overzijde
van de Pyreneeën te begrijpen.
In landen, die als Duitsland jaren lang hebben geleefd in de atmosfeer van het
nationaal-socialisme, of als Rusland alles zien door een communistischen bril, of als
zovele andere slachtoffers van beide totalitaristische stelsels harde jaren van vreemde
overheersing hebben doorgemaakt, is een verwrongen interpretatie van de feiten die
in Spanje sinds 1936 voorvielen, begrijpelijk. Het nazisme en het fascisme enerzijds,
het internationaal communisme met zijn bondgenoten van de Volksfronten anderzijds,
hebben uit propagandazucht steeds getracht de revolutie voor te stellen als een
ideologischen strijd tussen twee diametraal tegenover elkaar staande opvattingen:
eerste vervalsing.

*

Er werd in den laatsten tijd door niet-Spanjaarden heelwat over Spanje geschreven, pro en
contra. Met dat al blijft Spanje voor de meesten een 'ongekend land'. We hebben het genoegen
onze lezers - ter ruimere informatie - ook eens een Spaanse stem te laten horen. Zij zullen
wel merken dat de buitenlandse betrekkingen van Spanje gedurende de laatste jaren, in dit
artikel buiten beschouwing werden gelaten. N.v.d.R.
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De tweede was, dat de nazi-fascisten zich voordeden als de verdedigers van de
christelijke beschaving, en de communisten zich de verdediging toeschreven van de
heilige rechten der democratie en der vrijheid, terwijl toch de eerste geen christenen
waren en de laatste geen democraten. En de gevolgen van die propaganda duren nog
steeds voort. Te goeder trouw geloven katholieken van demoeratische landen, dat
Franco een fascist is, en dat het huidige regime in Spanje een fascistisch overblijfsel
is, onverenigbaar met de principes van een gezonde democratie. Op zijn minst menen
zij, dat de oorlog in Spanje in elk geval een burgeroorlog is van overwegend politiek
karakter, ontketend door den 'staatsgreep van Franco', waarop men de therapie van
een pacificatie door vergelijk behoort toe te passen, na de voorafgaande verwijdering
van den voornaamsten veroorzaker, Franco. Derde zware vergissing en onjuiste
deductie.
Om de waarheid te doen zegevieren is het nodig, zich te herinneren, - en dit kan
uit de dokumenten volledig bewezen worden - dat, ofschoon de nazis en de fascisten
Franco hielpen, de Nationale Beweging geen fascistische revolutie was, maar de
uitoefening van het heilig recht der goede burgers om op te staan tegen een regering
die alle vrijheden verkrachtte en alle burgerrechten schond. De paus, die de stem
heeft verheven ter verdediging van Polen, van België en Nederland en van alle
onderdrukte volkeren, krachtens zijn zending als Leraar der zedelijke waarheid, zei
om de 'Spaanse Beweging' te bepalen:
'Het blijkt, dat de taaie propaganda en de herhaalde pogingen van de vijanden van
Jezus Christus, in Spanje een uiterste proefneming hebben willen doen met de
ontbindende krachten die zij over de hele wereld tot hun beschikking hebben; en
ofschoon het waar is, dat de Almachtige niet heeft toegelaten, dat zij ditmaal hun
doel hebben bereikt, toch heeft Hij tenminste enige van de verschrikkelijke gevolgen
geduld, opdat de wereld zou zien, hoe de godsdienstvervolging, door de grondslagen
zelf van de rechtvaardigheid en de liefde - die de liefde tot God en de eerbied voor
Zijn heilige wet zijn - te ondermijnen, de moderne maatschappij kan brengen tot de
nooit vermoede afgronden van onrechtvaardige vernieling en gepassionneerde
tweedracht.'
'Van deze waarheid overtuigd, is het gezonde Spaanse Volk, wiens kenschetsende
trekken de edelmoedigheid en de rechtzinnigheid zijn, opgestaan, vastbesloten de
idealen van het geloof en de christelijke beschaving, zo diep geworteld in den
vruchtbaren grond van Spanje te verdedigen; en met de hulp van God, “die wie op
Hem hopen niet verlaat” (Jud., 13, 19), wist het te weerstaan aan diegenen, die misleid
door wat zij een menslievend ideaal van verheffing van
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de kleinen meenden te zijn, feitelijk vochten voor den triomf van de goddeloosheid1..'
Om de ware betekenis van 's pausen woorden te verstaan, moet men drie elementen
onderscheiden, die herhaaldelijk in de buitenlandse pers worden verward, en die niet
identisch zijn, noch dezelfde waarde hebben voor de Spanjaarden: de
Bevrijdingsbeweging of Kruistocht, Franco, de Falanx.

1. De Beweging
Wanneer de Paus, de Spaanse bisschoppen in hun gemeenschappelijken brief en de
Kardinaal-Primaat van Spanje spreken van 'het gezonde Spaanse Volk' dat 'zich beslist
opwierp ter verdediging van de idealen van geloof en beschaving', doelen zij op de
Beweging in haar volle betekenis, en schrijven de verdienste en de
verantwoordelijkheid ervan toe aan het gezonde volk, d.w.z. aan 'de besten en de
meest bekwamen', van wie de katholieke schrijvers zeggen, dat het hun toebehoort
te beslissen over de rechtvaardigheid en de noodzakelijkheid van den opstand tegen
een tiranniek regime.
Aangezien de Beweging, in dien zin begrepen, de verdediging van de rechten 'van
het geloof en van de christelijke beschaving' vertegenwoordigt, begrijpt men, dat in
het bewareren het valoriseren van de vruchten, alle Spanjaarden geïnteresseerd zijn,
van wie de passie het verstand niet heeft verduisterd. Dit is op het ogenblik de
immense meerderheid. Daarom, wanneer men spreekt van een terugkeer tot de
wettelijkheid, van het grondvesten ener vaste orde, waarin alle Spanjaarden hun
plaats innemen 'van de totale en definitieve structuur van den Spaansen staat2.'
verwerpen de bewuste Spanjaarden de zogenaamde 'herziening' van de beslissingen,
die uit den Spaansen burgeroorlog voortvloeiden. Indien men immers door 'herziening'
bedoelt den muur, door de Beweging tegen het communisme en zijn natuurlijken
veroorzaker, het Liberalisme, opgetrokken, neer te halen en aan hen die Spanje in
een chaos stortten gelijke rechten toe te kennen als aan hen die alles offerden om het
daaruit te redden, dan zou die 'herziening' een verraad betekenen tegenover de
gesneuvelden en het vaderland, en een onbeschrijflijke wanorde stichten in de politieke
orde, zoals de Kardinaal-Primaat van Spanje in zijn laatsten herderlijken brief heeft
bevestigd3..

1.
2.
3.

Radioboodschap van Zijne Heiligheid Paus Pius XII aan het Spaanse Volk, op 16 April 1939
(A.A.S., vol. 31, blz. 152).
Zie den merkwaardigen herderlijken brief van Dr Plá y Daniel, kardinaal-aartsbisschop van
Spanje op 28 Augustus 1945.
Ziehier zijn woorden: 'Wij willen geen overbodige herziening, die ons zou voeren tot een
nieuwen burgeroorlog, en grote nadelen voor Spanje en grote gevaren voor de West-Europese
naties zou meebrengen'.
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De amnestie en de vergiffenis voor de personen, die niet schuldig zijn aan gewone
misdrijven, of die geen ware oorlogsschuldigen zijn volgens de moderne rechtspleging,
zijn reeds sedert lang door de huidige regering in de ruimste mate toegestaan. Een
'herziening' inroepen opdat mensen, als de heer Giral, die in Parijs de regering van
de 'republiek' opnieuw wil oprichten, tot het burgerlijk leven in Spanje kunnen
terugkeren, zou hetzelfde betekenen als in één keer de door zoveel roemrijk bloed
bevochten vrijheid prijs te geven. De kerkelijke hiërarchie van de hele wereld erkende
dit overigens openlijk in een antwoord op den gemeenschappelijken brief van het
Spaans episcopaat1..
Wat zou men zeggen indien iemand, steunend op het internationaal oorlogsrecht,
al de beschuldigden van Nurenberg wilde in vrijheid stellen, en ze uitnodigen om
plaats te nemen aan de vredestafel samen met de afgevaardigden van de Verenigde
Naties? Welnu, de misdaden die door of met de medewerking van het Volksfront in
Spanje van 1936 tot 1939 onder verscheidene voorwendsels werden bedreven, waren
niet minder schrikwekkend dan die van de nazis in den laatsten oorlog. De gaskamers
der nazis verschillen weinig van de foltercellen van Barcelona. Daarom denken de
Spaanse katholieken, dat men niet mag toegeven wanneer het er om gaat de kostbare
vruchten van de Nationale Beweging te behouden, vruchten van ware vrijheid en
van waren vrede.

2. Franco
Franco is de verpersoonlijking van die beginselvastheid der Spanjaarden. Men vraagt:
'Is Franco een dictator? Is hij een totalitarist? Heeft hij een staatsgreep gedaan?'
Om te beginnen met de derde vraag; de feiten tonen aan, dat Franco zich met zijn
Afrikaanse troepen slechts bij de Beweging heeft aangesloten, wanneer deze op het
Schiereiland reeds volop in actie was. Franco, die onder de republiek loyaal Spanje
op zijn militairen post diende, (hij was o.a. ondersecretaris van het Ministerie van
Oorlog in 1934, toen Gil Robles minister was), ging naar de Beweging over aan het
hoofd van zijn troepen, zoals een militair, die op een beslissend ogenblik van zijn
leven een plicht tegenover zijn vaderland vervult. Toen hij de zware taak op zich
nam, kon Franco wel zeggen, dat hij zich in den lastigsten toestand bevond, waarin
een bewindvoerder zich kan bevinden: 'al het goud was in handen van den vijand,
de wapenfabrieken en het grootste deel der bevolking onder zijn

1.

Zie het boek: El mundo catolico y la Carta colectiva del Episcopado Español, Madrid, 1939.
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controle, en wij hadden slechts ongeveer honderd millioen pesetas als volledig
kapitaal1.' Traag, volhardend, bovenal vol zorg om de onafhankelijkheid en de
soevereiniteit te bewaren in zijn betrekkingen met de twee grootmachten, die hun
hulp aanboden, heeft Franco, tot heden ten dage gewerkt om Spanje's wonden te
helen, een economie te scheppen, diensten te organiseren, een staat op te richten op
de puinen die de burgeroorlog had opgehoopt.
De innerlijke en nog veel meer de buitenlandse toestand, geschapen door den
wereldoorlog, maakten in Spanje een sterk, autocratisch en vlug bestuur noodzakelijk.
Indien men dit een dictatuur wil noemen, zullen wij niet vitten over dit woord; de
democratische landen noemden dit gedurende den oorlog 'buitengewone volmachten'.
Die buitengewone volmachten heeft Franco zich niet willekeurig toegeëigend, maar
met het goedvinden van zijn medewerkers in de oorlogsperiode en van zijn raadgevers
uit de meest verschillende middens, en met de spontane herhaalde en op evidente
wijze geüite goedkeuring van het Spaanse volk, heeft hij ze aanvaard. Zo heeft Franco
tot nu toe geregeerd en hij is als hoofd van den Spaansen Staat erkend door alle naties
van de hele wereld, behalve door Rusland en Mexico.
Waarom heeft Franco geen referendum of geen democratische verkiezingen
gehouden? Vooreerst omdat de uiterst lastige omstandigheden van den wereldoorlog
en de noodzakelijkheid van den wederopbouw het niet toestonden, en omdat het
Spaanse volk ze niet vroeg. Ten tweede en vooral, omdat Franco er nooit aan gedacht
heeft zijn positie als definitief hoofd van de Spaanse natie te stabiliseren. Ofschoon
hij verscheidene rechtstitels hiertoe heeft, is zijn enig herhaaldelijk uitgedrukt
verlangen, de natie tot zijn traditionelen vorm van regering te leiden: de monarchie,
verjongd door de sociale hervormingen, welke de moderne tijden eisen. In zijn
opvatting, zoals hij reeds zo dikwijls gezegd heeft, moet het herstel van de Spaanse
monarchie de eindterm zijn van een proces, dat met den opstand van Juli 1936 is
begonnen, en nog niet tot volle rijpheid is gekomen. In een normalen toestand van
de wereld zou die rijpheid, welke economisch, sociaal, politiek en religieus-kultureel
moet zijn, korten tijd na het einde van de revolutie gevolgd zijn. De gevaren en
angsten welke de ingewikkelde buitenlandse situatie meebracht, en die
niet-Spanjaarden in hun volle gewicht niet kennen, de verdediging van de neutraliteit
van het Iberisch schiereiland in samenwerking met het edele Portugal, hebben het
afsluiten van dit rijpingsproces, door Franco en het Spaanse volk verlangd, ten zeerste
vertraagd.

1.

Zie zijn rede tot den Nationalen Raad op 17 Juli 1942, in Razon y Fé, vol. 126 (1942), blz.
325.
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Hieruit kan men afleiden welke waarde de campagnes van een zekere pers hebben,
die Franco afschildert als den heerszuchtigen vijand van de monarchie, en haar herstel
wil gelijkstellen met een failliet van den caudillo.1.

3. Falanx en Falangisten
Aangezien de kritiek zich vooral concentreert op deze instelling, die men op hetzelfde
plan plaatst als het fascisme en het nazisme, moeten wij uit liefde voor de waarheid
laten opmerken:
1. Nooit heeft de Beweging of heeft Franco zich in Spanje geïdentificeerd met de
Falanx of de Falangisten. Dit blijkt uit het feit, dat de Falanx in 1933 door José A.
Primo de Ribera werd gesticht als een organisme van weerstand en tegenrevolutie.
Zij was slechts een deel van de krachten die den nationalen opstand in 1936 begonnen;
hieraan namen van het begin af vrijwillige milities deel, die behoorden tot de volgende
politieke groeperingen: Requetés tradicionalistas, Falange española, Acción popular,
Acción española; en vele andere Spanjaarden sloten zich bij het regelmatig leger
aan.
2. Na het einde van den oorlog werden alle milities ontbonden, en het leger bleef
de enige gewapende macht onder leiding van Franco.
3. Franco, in zijn verlangen om de beste elementen van de Beweging in een
politico-sociale organisatie samen te brengen, versmolt de twee partijen die het meest
hadden meegewerkt tot de eindoverwinning, en stichtte de Falange española
tradicionalista.
4. De eerste werking van de Falanx was, organisaties van sociale hulp, van
syndikale unie, van volkskultuur en politieke propaganda te bevorderen. Ofschoon
zij voor het uiterlijk een ogenschijnlijk nazifascistischen stijl aannam, en enige van
haar elementen echte sympathie voor de politieke verwezenlijkingen van de
nazi-fascisten betoonden, toch verschilde de Falanx van haar ontstaan af essentieel
van het nazisme en het fascisme door haar christelijke levensopvatting en haar
afwijzende houding tegenover het totalitarisme.
5. Al was de Falanx tot 1945, het jaar van haar afschaffing, door haar secretaris
in de regering vertegenwoordigd, toch is er nooit een uitsluitend falangistische
regering geweest. In alle ministeries waren er traditionalisten, militairen, technici en
zelfs mannen van aan het Falangisme tegengestelde strekkingen.

1.

De kunstmatig opgeschroefde campagne tegen Franco heeft intussen tot gevolg gehad, dat
het Spaanse volk zich dichter om den caudillo heeft geschaard, en men op dit ogenblik niet
meer spreekt van een verandering van het regime. Het fiere Iberische volk duldt geen
buitenlandse inmenging in zijn eigen binnenlandse politiek. De kroonpretendent Don Juan,
die vol hoop op een onmiddellijk herstel der monarchie, in het voorjaar naar Portugal was
vertrokken, heeft zelf kunnen ervaren, dat de tijden niet rijp waren.
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II. Huidige politieke toestand in Spanje
Uit het boven gezegde blijkt, dat Spanje een land is met een wordende constitutie en
met een voorlopige regering, die echter steunt op de meerderheid van het volk. Daaruit
moet men echter niet afleiden, dat Spanje nog niets gedaan heeft om het grondwettelijk
probleem op te lossen. De hier aangegeven data geven een idee van het progressieve
organisatiewerk van den nieuwen staat. Wij menen ze uit het Boletín oficial van den
staat.
24 Juli 1936. Acht dagen na het uitbreken van den burgeroorlog komt te Burgos
een Junta van Nationale Verdediging samen, die alle macht van den staat op zich
neemt, en het land wettelijk voor de andere staten vertegenwoordigt. President is de
divisiegeneraal D. Miguel Cabanellas.
29 Sept. 1936. Na vlug het leven in de bevrijde gewesten te hebben georganiseerd
ziet men de noodzakelijkheid in, een organisch en krachtig regime op te richten,
'door allen die meewerken aan de eindoverwinning in één macht te concentreren'.
Daartoe, en 'zeker het ware nationale gevoelen te vertolken' benoemde de 'Junta van
Nationale Verdediging' tot hoofd van den Spaansen staat den generaal D. Francisco
Franco.
19 April 1937. De Nationale Raad van de Falange Española tradicionalista wordt
gesticht. In de voorrede van de statuten wordt aangekondigd: 'Wanneer wij de
ontzaglijke taak van den geestelijken en stoffelijken wederopbouw tot een goed einde
zullen hebben gebracht, indien de noden en het verlangen van de bevolking het
aanraden, zullen wij de mogelijkheid niet uitsluiten om in Spanje het eeuwenoude
regime, dat zijn eenheid en historische grootheid bewerkte (de monarchie) te
herstellen. De bevoegdheid van den Nationalen Raad is consultatief.
30 Jan. 1938. De staat wordt georganiseerd in een organischen vorm van
ministeries, en het staatshoofd benoemt de elf ministers.
9 Mei 1938. Het Charter van den Arbeid wordt uitgevaardigd. In de lijn van de
katholieke traditie, de sociale rechtvaardigheid en de hoogachting van onze oude
wetgeving voor den menselijken persoon, wordt de grondslag gelegd van een sociale
wetgeving, volledig afgeleid van de lering der Kerk. Sedertdien heeft een reeks
voorschriften de principes van het Charter in de practijk omgezet.
17 Juli 1942. Oprichting der Spaanse Cortes (Kamers), samengesteld uit geboren
en gekozen procuratoren; zij zijn het hoger orgaan waardoor het Spaanse volk
deelneemt aan de taak van den staat, en hebben als zending met het staatshoofd de
wetten uit te werken. De vorm van vertegenwoordiging is de corporatieve, van
roemrijke overlevering in
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Spanje. Krachtens de wet van 1945 hebben de syndikaten van de voortbrengers in
volle vrijheid, door rechtstreekse stemming hun eigen leiders en hun procuratoren
voor de Cortes gekozen.
18 Juli 1945. Afkondiging van het Charter der Spanjaarden, of grondwettelijk
statuut, gedurende lange maanden van ijverigen en ernstigen arbeid door de Cortes
uitgewerkt en goedgekeurd.
Het 1. artikel zegt: 'De Spaanse Staat proclameert als principe van zijn daden: de
eerbied voor de waardigheid, gaafheid en vrijheid van den menselijken persoon en
erkent den mens als subject van eeuwige waarden, lid van een nationale gemeenschap
en drager van plichten en rechten, wier uitoefening hij garandeert ten bate van het
gemeenschappelijk welzijn.' Daarop volgt de afkondiging van de rechten van den
menselijken persoon, zoals Pius XII ze heeft uiteengezet in zijn Keistboodschap van
1942, waarvan de tekst enige malen nagenoeg letterlijk wordt overgenomen.
Uit deze opsomming kan men afleiden, dat Spanje niet is tekort gekomen aan zijn
plicht de structuur van den nieuwen staat uit te werken, en dat het op dit ogenblik
voorzien is van de fundamentele wetten van een modernen, socialen, christelijken
staat. Het is waar, dat het Staatshoofd deze wetten heeft uitgevaardigd, en dat de
Cortes, voor een groot deel door het Staatshoofd benoemd, ze hebben uitgewerkt.
Dit duidt op een overwicht van de uitvoerende macht. Opdat de wetten een werkelijk
nationale en volks-waarde zouden hebben, moet het volk geroepen worden om ze
goed te keuren, en is het nodig de constituerende periode af te sluiten en een nieuw
tijdperk in het Spaanse leven in te luiden.
Alle verantwoordelijke personen zien dit in. Om zijn hoge waarde citeren wij enkel
het getuigenis van den Kardinaal-Primaat, die in zijn herderlijken brief van 28 Aug.
1945 schreef: 'Wij menen, dat het einde van den wereldoorlog en de internationale
toestand de volledige en definitieve structuur van den Spaansen staat dringend
aanbevelen. Noodgedwongen verkeerde deze in een constituerenden toestand
gedurende den burgeroorlog, en nog daarna gedurende enigen tijd, welke de
wereldoorlog met zijn gevaren en verwikkelingen heeft verlengd.' Op welke manier
zal het dringend beroep op het Spaanse volk gebeuren? Krachtens de principes van
rechtvaardigheid en vrijheid moet men aan het 'authentieke' volk volle vrijheid
toestaan, om zich uit te spreken over de wetten, die zijn toekomst bepalen.
De ware opvatting van de democratie door de moralisten van het klassieke tijdperk
der Spaanse theologie uiteengezet, lang voor de liberale school ontstond, eist, dat de
burgers door werkelijke vertegenwoordiging deelnemen aan de regeringsdaden1..

1.

Cfr Kerstboodschap van 1944 van Zijne Heiligheid Paus Pius XII (A.A.S., vol. 37 (1945),
blz. 13.)
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Het anorganisch algemeen stemrecht is zeker noch de enige, noch de beste vorm van
verkiezingen. In vele landen, vooral in de Latijnse, is het een verderfelijke manier
geweest om den volkswil te vervalsen, en het volk in zijn eigen naam beslissingen
op te leggen, die het rechtzinnig verwierp1.. Men mag niet vergeten, dat het Volksfront
juist door middel van dit systeem zich in 1936 een meerderheid in de Cortes
verzekerde, die op geen enkele wijze aan het aantal stemmen in de verkiezing
beantwoordde, welke dan nog in een atmosfeer van geweld hadden plaats gehad2..
De geestelijke en zedelijke voorbereiding van het huidige Spaanse Volk, de
herinnering aan de wreedheden van den voorbijen burgeroorlog, laten toe te hopen,
dat men niet geneigd is tot verkiezingen door 'een amorphe massa zonder eigen
persoonlijkheid3.', maar dat men de corporatieve vorm als organischer, vrijer en
persoonlijker zal verkiezen. Reeds werden de gemeenteverkiezingen uitgeschreven,
waarin de gezinsstem een voorkeur heeft; daarop zal het referendum volgen, nopens
de fundamentele bovenvermelde wetten.
Om met dit punt te eindigen, zullen wij antwoorden op een opwerping, die in het
buitenland dikwijls wordt gemaakt: 'Wie garandeert de vrijheid van het volk bij dit
referendum, waarin de positie van Franco zelf in het gedrang komt?'
Zeker zullen het geen buitenlanders scheidsrechters moeten zijn. Tegen die
inmenging verzet zich in massa het gehele Spaanse volk, dat in geen enkelen oorlog
werd verslagen, en dat zich aan de controle van geen enkelen overwinnaar heeft te
onderwerpen. Dat de andere staten belangstelling tonen voor de staatsstructuur van
Spanje is gans natuurlijk, gezien den invloed welke de gebeurtenissen in om het even
welke natie op de internationale betrekkingen uitoefenen. Maar meer dan verdacht
is het interesse dat bepaalde communistisch georiënteerde of met het communisme
sympathiserende groeperingen betonen, om aan Spanje, zonder te denken aan het
verlangen van de Spanjaarden zelf, een regime op te dringen, dat onder het mom van
vrijheid den weg opent voor eigen expansionistische inmengingen en propaganda.
Het Spaanse volk, men moge buiten de grenzen denken wat men wil, heeft
vertrouwen in de loyauteit en het plichtsgevoel van Franco, om van hem noch bedrog
noch geweld te vrezen. Het gelooft, dat Franco, die zijn beslissingen overeenkomstig
zijn diep-christelijk geweten en in het belang van den godsdienst en van het vaderland
genomen heeft,

1.
2.
3.

RIQUET, Enquête sur les Droits du Droit et 'Sa Majesté la loi', blz. 24.
Zie Alcalá ZAMORA, in Journal de Genève van 17 Januari 1937.
Pius XII, Kerstboodschap van 1944.
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zich aan het verdict van het volk zal onderwerpen. Voor het overige zijn er in de
sociale groeperingen van Spanje middelen te over, om de vrijheid van stemming te
waarborgen, en wij mogen er zeker van zijn, dat de Spanjaarden zich niet zullen laten
overhalen om hun stem te geven voor de vestiging van een bestuursvorm die in strijd
is met hun tradities en hun verlangens. Tenslotte hebben al de democratische naties
diplomatische vertegenwoordigers in Spanje en al de ernstige inlichtingsagentschappen
genieten een volledige vrijheid. Als eens het ogenblik gekomen is, kunnen de
diplomaten en inlichtingsagenten aan de wereld bekend maken, hoe de volkswil zich
heeft kunnen uiten.
Ons antwoord zou echter niet volledig zijn, indien wij geen woord zegden over
de politieke partijen en over den terugkeer van de politieke ballingen in Spanje.
De vorming van politieke partijen was gedurende den oorlog verboden. Dat verbod
kan niet blijven bestaan als eens het Charter van de Spanjaarden in toepassing is
gebracht. In artikel 16 zegt het Charter uitdrukkelijk: 'De Spanjaarden zullen zich
vrij kunnen verenigen en groeperen voor geoorloofde doeleinden.' Feitelijk is tot nog
toe geen enkele politieke partij erkend, en nog steeds weegt het verbod op de partijen
die het Volksfront van 1936 samenstelden, als verantwoordelijk voor de misdaden
onder zijn regering in heel Spanje tot aan den opstand, en in de rode zone daarna,
bedreven. Krachtens dezelfde principes van het Atlantisch Charter en de verklaringen
van de Verenigde Naties, waardoor de fascistische partijen als vijanden van de vrijheid
en van den vrede worden ontbonden, heeft Spanje ook het recht de partijen die zich
schuldig maakten aan misdaden tegen de meest heilige vrijheden van den mens, te
verbieden. Het zal niet overbodig zijn er aan te herinneren, dat de heer Giral in Aug.
1936 president van de republikeinse regering was. Aangezien men in Spanje meent,
dat er meer betrouwbare vormen van vertegenwoordiging zijn dan die door partijen1.
- zoals organen die de kultuur, de administratie, de voortbrenging vertegenwoordigen
- kan men een referendum houden zonder tussenkomst van politieke partijen.
Anderzijds is een unieke

1.

Léon DUGIT haalt in zijn Traité de droit constitutionnel, Parijs, 1907, de beruchte wet van
scheiding, 'la loi intangible' aan, 'votée par 341 députés représentant exactement 2.647.315
électeurs sur 10.967.000 électeurs'. En RIQUET citeert het geval van de Franse verkiezingen
in 1926 waarbij 'les 293 députés du Cartel représentaient 3.905.263 suffrages, tandis que les
249 députés de l'opposition en représentaient 4.084.270; autant dire que la minorité représente
179.007 électeurs de plus que la majorité!' Niceto Alcalá ZAMORA, president van de republiek
gedurende de eerste zeven weken van het Volksfront, schreef: 'Dit maakte zich meester van
de macht den 16 Februari door een kiesmethode, zo absurd als onrechtvaardig, die aan de
betrekkelijke meerderheid een buitengewoon percent toestond, zelfs indien zij in werkelijkheid
een absolute minderheid was. Aldus waren er enige kiesdistricten, waar het Volksfront met
30.000 stemmen minder dan de oppositie, zich 10 zetels op 13 toekende'.
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partij tegenstrijdig met het christelijk begrip zelf van democratie. De echte democratie
eist dat het Spaanse volk wettelijk vertegenwoordigd weze, en de rechtvaardigheid,
dat er geen voorrechten zouden worden toegestaan, zoals het behoud van een unieke
partij. Daarom bestaat de Falanx als partij feitelijk reeds niet meer.
Nopens dit punt zal meer dan een onzer lezers geneigd zijn ons te beschuldigen
van partijdigheid en misschien zelfs van clericalisme. Aangezien die opmerking
meesterlijk werd beantwoord door den Kardinaal van Toledo, verwijzen wij naar
zijn onweerlegbare uitspraak: 'In de perscampagne tegen Spanje en zijn huidige
regering', zo zegt hij, 'vallen sommige buitenlanders ook de Spaanse kerkelijke
hiërarchie aan, en beschuldigen ze van slaafse onderwerping aan een etatistisch en
totalitair regime. Van de zijde der kerkelijke hiërarchie is er nooit slaafse
onderwerping aan wie ook geweest en is er ook nu geen; en evenmin heeft zij ooit
verdedigd of verdedigt zij nu een etatistische of totalitaire staatsopvatting'. En na aan
de hand van dokumenten te hebben aangetoond, hoe hij gedurende 25 jaar episcopaat
onder alle regimes steeds dezelfde gedragslijn heeft gevolgd, geeft hij tenslotte de
echte reden aan, waarom hij Franco goedkeurt en steunt: 'Indien wij dus niet in staat
zijn tot slaafse onderwerping, toch moeten wij getuigen, dat sedert vele eeuwen de
vrijheid van de Kerk zo theoretisch als practisch, nooit zo volledig is erkend geweest
als onder de tegenwoordige regering van Franco'.
Trouwens het Charter van den Arbeid in 1938 en het Charter van de Spanjaarden
in 1945 volstaan om te bewijzen, dat het regime van Franco noch totalitair was, noch
het nu is, Het gaat hier bijgevolg om een daad van rechtvaardigheid. De regering van
Franco heeft de Kerk geëerbiedigd, zoals deze het sinds eeuwen niet was geweest,
en zij heeft geput aan de leerstellingen van de Kerk om de bestuursnormen op te
stellen. De Katholieke Kerk erkent deze verdienste, en zij kan dan ook niet nalaten
getuigenis af te leggen van de waarheid. Wij staan met Franco, niet uit politieke
partijdigheid, maar uit rechtvaardigheid.
Dit zal nog duidelijker worden wanneer wij in een volgend artikel den socialen
en godsdienstigen toestand van Spanje zullen onderzoeken.
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Antwerpen ten tijde van Rubens
door Prof. Dr J. Muls
Het Antwerpen dat Rubens bewoond heeft, zag er in de XVIIe eeuw nog uit als een
middeleeuwse gothische stad. De cathedraal was onvoltooid gebleven. Wel stond
haar trotse toren er reeds, maar in 1611 werd het middenschip pas overkluisd en in
1613 kregen de zijbeuken hun gewelven. De bouw van de Sint-Jacobskerk was volop
aan den gang. Er werd gewerkt aan het hoogkoor en het dwarsschip. Rubens, als
parochiaan, zal er met zijn geld toe bijdragen.
De stad was nog ongeveer gebleven zoals Dürer ze gekend had en zoals Bruegel
ze voorstelde, in de omlijsting van een schietgat van het Zuiderkasteel, waar die twee
in zichzelf verzonken aapjes geketend liggen. Toen Bonnecroy, in 1658, achtien jaar
na Rubens' dood, zijn lang uitgestrekte Rede van Antwerpen schilderde, was zij nog
in niets veranderd. Lord Abingdon, die in 1815 hier aquarellen maakte, heeft haar
nog in haar gothische gedaante gekend.
Het Antwerpen van Rubens was eigenlijk een dode stad. 'Magna Civitas, magna
Desolatio', zo schreef over haar Carleton, de toenmalige Britse gezant in den Haag.
Met het tractaat van Münster werd haar doodvonnis voorgoed bezegeld. Er mocht
geen overzees schip meer landen. Alles moest worden overgeladen op Hollandse
binnenvaart-boten. Dat is zo gebleven tot aan de vrijmaking der Schelde in de tweede
helft der XIXe eeuw.
Een dode stad verandert niet meer. De mensen geraken er ingedommeld. Zij
bewaren wat zij hebben. Zo werden de schone oude steden van geslacht tot geslacht
overgeleverd. De wallen met de schone monumentale poorten, die Keizer Karel in
1543 door den Italiaansen architect, Pellezuoli, had laten bouwen rond de stad, werden
in 1865 pas afgebroken. Maar toen is het jonge nieuwe leven zo baldadig te werk
gegaan, dat nagenoeg alles, op de meest roekeloze wijze werd verwoest.
Men moet thans de iconographie van vroeger raadplegen om het oude stadsbeeld
weer op te roepen. Het gezicht langs den stroom, zoals het bewaard bleef in de
pentekening uit het handschrift van van Caukerken, 'Chronyck van Antwerpen
1500-1600' en de kopergravures door J.B. Vrients in 1630, kunnen ons daartoe helpen.
Op het cartographisch plan van Coppens, uit de XVIe eeuw, dat in
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het Plantin-museum bewaard wordt, vinden wij nog de huiscomplexen die Rubens
gezien en de nauwe straatjes die hij doorwandeld heeft. Op de schilderijen van
Bonaventura Peeters en Bonnecroy vinden wij de stad van zijn tijd in kleuren en
geuren bewaard. Zij bestond nog gedeeltelijk toen Linnig, Lies, De Braekeleer en
Leys hier werkten in de XIXe eeuw en zich door haar oude schoonheid lieten inspireren.
De stad van Rubens lag niet alleen in den gordel van haar Spaans bolwerk, zij was
ook langs den stroom versterkt. Een lange onregelmatige stenen muur stond met zijn
voet in de Schelde gebouwd, van Noord tot Zuid, van den Kattenberg, waar de
windmolens draaiden, tot aan het Kasteel, stervormig zijn wallen puntend naar de
stad, het platteland en den stroom. Daarvóór lagen, van afstand tot afstand, de
landingsplaatsen: de Engelse kaai, de grote werf of het Kranenhoofd, het Bierhoofd,
de Berderen werf of Houtkaai en de Hooiwerf. Boven den muur uit rezen de fiere
torens met schietgaten in hun wanden en puntige schaliekappen: de Herman
Haeckstoren, de Visverkopers- en de Bakkerstoren en op het Zuid de Kroneburgtoren.
Van de werven geraakte men in de stad door de poorten. Bij de Vismarkt stond de
Walburgispoort en wat verder de Scheldepoort en de Sint-Janspoort. Aan het
Noordeinde was de Slijkpoort en op het Zuid de Kronenburgpoort.
De boten die toen kwamen ankeren aan de kaaien waren zeilschepen met
hooggebouwde achterstevens en rijk versierde voorplechten. Er waren ook barken
die met vele riemen werden bewogen. De stroom stond in verbinding met de stad
door de vlieten, en nauwe overwelfde gaten waren in de muren uitgespaard. Door
de Nieuwstad in het Noorden liepen evenwijdig, door de groene blekerijen of
raamhoven, de Timmer-, de Graan- en de Brouwersvlieten. Verder naar de oude stad
toe, lagen de Ververs-, de Anker-, de Stijfsel- en de Falconsruien. Door de
Sint-Pietersvliet, de Koolvliet en de Burchtgracht kwam men van den enen kant tot
bij de Predikherenkerk en vanden anderen tot bij het Vleeshuis. Naar het Zuid toe
lag de Sint-Jansvliet. Wanneer men bedenkt dat in het oude hart der stad de
Steenhouwersvest, de Lombaardenvest, de Kathelijnevest nog niet geheel overwelfd
waren en de huizen er met hun achtergevels in het water stonden, dat de Kaasrui, de
Jezuïetenrui en de Minderbroedersrui nog bestonden, dan moet het Antwerpen uit
Rubens' tijd wel op Venetië geleken hebben, met overal spiegeling van water,
waarover ontelbare bruggen gebouwd stonden, waarvan nog namen zijn blijven
voortleven zoals de Meirbrug, de Koperbrug, de Guideburg, de I Jzerenbrug en de
Falconsbrug.
Van uit den stroom kreeg men het heerlijk panorama te zien van de vele kerktorens,
de kloosterkerken, de kapellen, de koopmans-
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torens en de glorieuze Sint-Michielsabdij, die met haar hogen wal waarop bomen
geplant stonden, tot in den vloed der Schelde was gebouwd.
Het is de stad die aan Vondel het schone gedicht geïnspireerd heeft, waarbij hij
wel aan Rubens zal gedacht hebben, dien hij, naast Vergilius en het Amsterdams
stadhuis, tot de drie mooiste dingen van de wereld rekende:
Antwerpen liet den droom van Reus en handtol varen,
en 't werpen van de hand aan d' oevers van het Schelt.
Die marcgravin des Rijks en koopstadt rijck van waren,
Haer beurs en zenuw steef met in en uitheemsch gelt,
Een paerle aen Flippus' kroon en zelf de kroon der steden,
van gansch Europe en als een lamp voor thoogh altaer,
verlicht ze met haer glans, godvruchtigheit en zeden
En kunsten en bewaeckt de lantgrens in gevaer.
Hoewel de stroom en muur en burgerwacht haer stereken,
Haer sterckste burgh is Godt, zyn Moeder en haer kercken.

In de straten der stad stonden overal trapgevels of erkervormige houten huizen. Boven
de winkelramen waren luifels aangebracht. De deuren en de poorten hadden stenen
omlijstingen. Op alle hoeken prijkten Lieuwe-Vrouwebeelden, waarvoor rijk gesmede
ijzeren armen lantaarnen torsten. Op de kruispunten waren waterputten of stonden
hoge kruisbeelden op stenen voetstukken. De huizen waren doorgaans laag, met een
of twee verdiepen. Zo domineerden overal de kerken en kapellen. De markten droegen
nog met recht hun namen want de ossen en de paarden werden er verkocht, het
lijnwaad, de schoenen, de melk en de eieren werden er inderdaad verhandeld. Op de
Grote Markt stonden de gildenhuizen en niet ver van Rubens' Palazzo lag het
Tapissierspand, waar de tapijten te koop hingen. Op de Meir woonden de rijke
kooplieden, de Van Colen's, de Hoon's, de Forchoudts, die de kunsthandelaars waren
van den tijd en die wel schilderijen van den Meester langs hun kantoor hebben zien
passéren.
***

Van deze Gothische stad heeft Rubens een barokstad willen maken en hij is er
grotendeels in geslaagd. De Renaissance had er alreeds haar intrede gedaan met
gebouwen als het Oosters Huis, het Stadhuis, de Spaanse poorten. Maar Rubens
wilde ze in den nieuwen stijl, dien hij in Mantua, Genua en Rome gezien had. Hij
begon met zijn eigen huis en naast de trapgeveltjes, die hij aangekocht had op den
Wapper, bouwde hij zijn atelier en hij verbond het oude met het
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nieuwe gebouw door een portiek met drie bogen, waardoor een paviljoen of
godentempeltje te zien was, in de diepte van den tuin.
Maar door zijn schilderijen zelf zou hij den toon aangeven voor een nieuwe
monumentale beeldhouwkunst en architectuur. Wij zijn gewoon thans die werken
in de zalen van museums te zien hangen, maar zij waren bedacht voor marmeren
altaren, die onder zijn inspiratie, door Hans van Mildert, Colijn de Nole of Verbruggen
werden uitgevoerd.
Rubens streefde naar het totale kunstwerk, waar architectuur, plastiek en
schilderkunst gelijkelijk aan deelnamen. Zo ontstonden de vele schetsen van
altaaromlijstingen van zijn hand, waar dan beeldhouwers en bouwmeesters bij te pas
kwamen. Hans van Mildert werd zijn bijzonderste medewerker. Wij vinden zijn hand
terug in den beeldensmuk van het portiek in het Rubens-huis, in den reusachtigen
Hercules van het tuin-paviljoen. Hij bouwde ook het altaar dat, met tors-kolommen
en beelden, als omlijsting dient van het vroegste werk dat in Antwerpen ontstond:
Kerkvaders rond het H. Sacrament, in de Sint-Pauluskerk.
Indien hij er al niet rechtstreeks bij betrokken was, dan draagt toch de innerlijke
versiering van zovele Antwerpse kerken onbetwijfelbaar den stempel van Rubens.
In de Augustijnenkerk is het hoogaltaar als het ware uit zijn schilderij geboren: Maria
door Heiligen vereerd. De beweging in de figuratie wordt voortgezet in de sculpturen
erboven. De gebeeldhouwde engelen wijzen naar de heiligen op het doek. In
Sint-Paulus, in Sint-Carolus, in Groot-Zundert staan nog de marmeren altaren met
albasten beelden versierd, die eens de Hemelvaart van Maria, de Mirakelen van
Franciscus Xaverius of een Aanbidding der Koningen hebben versierd, die sindsdien
hun weg vonden naar de museums.
Rubens zou tenslotte zijn bouwlust volledig kunnen uitvieren, toen hij gelast werd
met de straatversiering, bij de Blijde Inkomst van den Kardinaal-Infant Ferdinand,
na de overwinningen die hij behaald had te Nördlingen tegen de Zweden en te Calloo
en Sint-Omaars tegen de Staatsen en de Fransen. Hij heeft toen op de pleinen van
Antwerpen triomfbogen gebouwd waarvan de schetsen nog bewaard zijn gebleven
en aan wier uitvoering hele ploegen van schilders en beeldhouwers werkten.
***

De straat waar Rubens wellicht het meest van gehouden heeft, zal wel de
Kloosterstraat geweest zijn. Daar woonde zijn wonderbare moeder, Maria Pypelincks.
Hij was vandaar naar Italië vertrokken en hij zou er na een achtjarige afwezigheid
terugkeren om er met zijn broer Philip over een geliefde dode te wenen. Hij blijft er
een
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tijdje wonen en hij zal er uittrouwen op 5 October 1609, met Isabella Brant, die met
haar ouders wat verder in dezelfde straat verbleef.
Dit huwelijk werd niet ingezegend in de parochiekerk van Sint-Andries, maar in
de abdijkerk van Sint-Michiel, wat verder naar het Zuid toe, waar zijn moeder
begraven lag, alsof hij haar schim wilde oproepen bij deze heugelijke gebeurtenis in
zijn leven, en haar zegen erover afsmeken.
Bij de Dominicanen aan de Veemarkt, vlak bij de Koolvliet, had hij grote vrienden.
Ophovius, die later bisschop van 's Hertogenbosch zou worden, was er zijn
biechtvader. Hij heeft zijn portret geschilderd in het zwart-wit habijt van den H.
Dominicus en zijn stappen zullen wel dikwijls gegaan zijn naar de schone
kloosterkerk. Hij kreeg er, zoals wij reeds zagen, zijn vroegste werk na de Italiaanse
reis, een Disputa der kerkvaders, voor het Sacramentsaltaar te schilderen.
Rubens bleef in de Kloosterstraat bij zijn schoonouders wonen. De vroegste werken
zijn er ontstaan. De twee eerste kinderen werden er geboren. Hij zou haar niet verlaten
vooraleer, met zijn jonge vrouw, een laatste hulde te gaan brengen aan de
nagedachtenis zijner moeder. In de linker zijkapel van de Sint-Michielsabdij, waar
zij begraven lag, liet hij op zijn kosten, door Hans van Mildert een marmeren altaar
bouwen en hij plaatste er zijn glorieuze Madonna door Heiligen vereerd, die hij uit
Italië had meegebracht en die zich thans in het museum van Grenoble bevindt. Het
altaar met de wit-marmeren en met bloemen en bladeren overwoekerde pilasters is
thans geplaatst in de Jerusalem-kapel van de cathedraal te Antwerpen. Op verzoek
van Rubens heeft de beeldhouwer er het portret-hoofd van zijn moeder tussen
bloemen-en-vruchten-slingers aangebracht, onder den wereldbol met den pelikaan
die zijn jongen voedt met zijn bloed, als een sprekend symbool van wat deze
heldhaftige vrouw voor haar kroost had gedaan.
Dat was in 1610. Hetzelfde jaar koopt Rubens zijn huis met een aanzienlijk stuk
grond, aan den Wapper, voor de somme van 8960 Carolus-gulden. Het paalde aan
het eigendom der ouders zijner moeder, huize Saint-Arnoldus, op de Meir.
Rubens was toen reeds hofschilder geworden van de aartshertogen, Albertus en
Isabella, had voor het stadhuis van Antwerpen een Aanbidding der Koningen
geschilderd en kon zijn reusachtige Kruisoprichting zien plaatsen op het hoogaltaar
van Sint-Walburgis, de oude burchtkerk aan de Schelde. Heel de stad was ermee
begaan. De onkosten werden door collecten gedekt. Nog hetzelfde jaar, dat is in
1611, onderhandelde hij met de Kolveniersgilde voor het leveren van de
Kruisafdoening voor hun altaar in de cathedraal. Hij profiteert ervan om met de
schutters een contract af te sluiten over het bouwen
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van een scheimuur tussen zijn pad en dat van de Doelen. Hij bestaat nog.
Glansrijk had Rubens zijn stad veroverd. De guldens stroomden binnen. Hij kon
er zonder schroom aan denken van zijn huis een paleis te maken met portiek en antiek
paviljoen, met rijk versierde gevels vol godenbeelden en busten van Griekse en
Romeinse wijsgeren. Het moest alles in den nieuwen stijl zijn van den tijd, zoals hij
de paleizen in Genua gezien had. Het platenboek dat hij daarover uitgaf was bestemd
om aan heel de stad te leren voortaan de gothiek door de barok te vervangen.
Rubens is dan ook betrokken bij de grote bouwwerken die rond dien tijd worden
uitgevoerd: de Jezuïetenkerk in 1614, de Augustijnenkerk in 1615. Hij dient de
architecten van raad, ook de beeldhouwers die de hoogaltaren optrekken. De
bouwbedrijvigheid in die dagen stond in het teken van de contra-reformatie, de
Roomse opleving in de Zuidelijke Nederlanden. De Aartshertogen Albertus en Isabella
komen den eersten steen leggen van de nieuw op te richten praalvolle tempels.
In 1612 schildert Rubens het Verrijzenis-altaar boven de graftombe van Jan Moretus
in den ommegang van de cathedraal. In 1619 wordt het hoogaltaar in de
Recollettenkerk gebouwd op de plaats waar nu de Academie voor Schone Kunsten
gevestigd is en het jaar daarop gaat Rubens er zijn Lanssteek hangen. Er hing toen
reeds zijn Laatste Communie van Sint Franciscus en voor de graftombe van Jan
Rockox had hij er den Ongelovigen Thomas geschilderd, met op de zijluiken het
portret van den burgemeester en zijn vrouw.
In 1620 begon de uitbouw van het Plantijnse huis. Rubens zal zijn vriend Balthasar
I Moretus wel bijgestaan hebben voor het ontwerpen van de sierlijke zuilengaanderijen
die aan het bekende binnenhof zijn weergaloos aspect hebben gegeven. Woverius
toch meende dat het voor Rubens' 'Palazzo' niet moest onderdoen. Hans van Mildert
plaatste er boven de bogen, in barokke schelpmotieven de busten van de aartsdrukkers,
die elkaar opgevolgd hadden in het huis.
Voor de Carmelietenkerk schildert Rubens in 1621 het Drievuldigheidsbeeld thans
in het Museum en hetzelfde jaar is de zolderingdecoratie in de Jezuïetenkerk voltooid
en kan de rijke tempel worden gewijd door Malderus, bisschop van Antwerpen.
In 1623 werd door Hans van Mildert in de cathedraal het monumentale marmeren
binnenportaal gebouwd met levensgrote witmarmeren engelenbeelden. Het zou
tijdens de Franse revolutie, in 1798, door vandalen gesloopt worden. Fragmenten
ervan zijn nog bewaard gebleven in het binnenhof bij de kerkmeesterskamer.
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Rubens heeft intussen nog onderhandeld met deken del Ryo voor het leveren van
een Hemelvaart van Maria voor de cathedraal. Colijn de Nole zal het nieuw hoogaltaar
bouwen in het koor. De werken zijn zo aanzienlijk dat het kapittel zich tijdelijk moet
terugtrekken in een zijkapel, om schilder en beeldhouwer toe te laten hun opdracht
uit te voeren. Rubens zal zijn schilderij moeten verbreden omdat het altaar te groot
was opgevat. In 1626 zal hij tenslotte de plaatsing kunnen bijwonen van zijn
triomfantelijk stuk, waardoor de Meimaand van dat jaar een uitzonderlijken luister
heeft gekregen.
Er wordt besloten de oude abdijkerk van Sint-Michiel haar nieuwe innerlijke
barok-decoratie te geven. Rubens was er bevriend met den abt Yrselius, waarvan hij
dat magistraal portret heeft gemaakt dat thans in het museum van Kopenhagen wordt
bewaard. Hans van Mildert is er bezig aan het marmeren hoogaltaar met de vele
beelden van albast om de grote Aanbidding der Koningen in ontvangst te nemen, die
thans het bezit is van het museum te Antwerpen. Het altaar met de sculpturen bestaat
nog. Na de sloping der abdij werd het naar de kerk van Groot-Zundert, in
Noord-Brabant, overgebracht.
Met al die vele schilderwerken kan men zich voorstellen hoe van uit het werkhuis
aan den Wapper, de vrachtwagens met de zware panelen en luiken en de omvangrijke
doeken, in alle richtingen door de stad, naar de kerken en de kloosters reden en hoe
Rubens er de oprichting van zijn gewrochten bijwoonde onder het bewonderend oog
van de prelaten en de abten.
De overeenkomsten voor het leveren van altaartafels werden toen afgesloten op
een maaltijd met het gildebestuur in een of ander gasthof van de stad, met de kerkelijke
overheden in de refters van kloosters of kapittelzalen. Dat waren de gebruiken van
den tijd. Zo werd tot het leveren van de Kruisdraging voor de abdij van Afflighem,
aldaar in de aanwezigheid van den aartsbisschop Jacob Boonen besloten.
***

Rubens is de meest geziene persoonlijkheid van Antwerpen geworden. Hij staat in
nauwe betrekking met Balthasar Moretus en zijn kring van geleerden en
letterkundigen. Hij bezoekt regelmatig de Plantijnse drukkerij, waar zovele
kopergravures, naar zijn tekeningen, voor de misboeken van de pers komen. Martina
Plantin, de oude moeder van Balthasar, leefde toen nog. In 1615 bezoeken de
aartshertogen het huis van Cornelis de Geest en Rubens doet er de voorstellingen
van zijn vele kunstbroeders en leerlingen. In 1624 ontvangt hij zelf de aartshertogin
Isabella in zijn huis en kort nadien brengt zij hem een tweede bezoek, om de doeken
van de Medicis-galerij te zien,
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Erasmus de Bie (1629-1675). Gezicht op de Meir van O.n.W. (schilderij)
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*2

Iste Deel der Rede van Antwerpen.
(kopergravure, Italiaanse reproductie van een deel der plaat door Joh. Loots op het Stadsarchief te
Antwerpen) Albertina, Wenen.
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IIde Deel der Rede van Antwerpen (kopergravure id.)
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De Sint Michielsabdij in de XVIIe eeuw met voorgevel, naar tekening van Rubens (oude gravure)
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vóór hun vertrek naar Parijs. 's Anderendaags komt kardinaal Richelieu ze bezichtigen.
In 1624 is de prins Wladislaw Sigismond van Polen zijn gast. Jaar aan jaar volgen
de hoge bezoekers elkaar op: Buckingham, de Eerste Minister van Engeland, de
ambassadeur Scaglia, graaf Carlisle uit Londen, de hertog César de Vendôme, Gerbier,
de gezant van Engeland te Brussel.
Hij ontvangt vorstelijke geschenken: een zilveren schaal van de stad Antwerpen,
een massieve gouden keten van Christiaan IV van Denemarken, een gouden beeltenis
van hertog Maximiliaan van Beieren, een gouden medalie van kardinaal Fed.
Borromeo, kostelijke paarlen van de aartshertogin Isabella. Hij wordt in den adelstand
verheven door de koningen van Spanje en Engeland. Karel I heeft hem in Whitehall,
bij het ridderslagen, zijn eigen degen, een diamantring en een diamantketting
overhandigd. Uit alle hoeken van Europa ontvangt hij brieven van geleerden, van
vorsten, ministers en ambassadeurs. Anna Roemers Visscher en Antonius Sanderus
dragen hem gedichten op.
In 1631 komt koningin Marie de Medicis van Frankrijk, die haar land ontvlucht
was, zijn huis en zijn atelier bezoeken. Rubens zal haar geld lenen op haar juwelen.
In 1635 is de kardinaal-infant Ferdinand bij hem op bezoek. Rubens werkte toen aan
de triomfbogen voor de blijde intrede van dezen vorst en veldheer, die intussen
gouverneur van de Nederlanden geworden was.
Door al deze menigvuldige bedrijvigheid heen, te midden van al dat werelds
verkeer, heeft Rubens met zo'n wijs beleid weten te handelen dat hij stilaan een
multi-millionair geworden is. Hij koopt huizen, drie aan den Wapper, drie in het
Hopland, een in de Jodenstraat. Hij rijdt voortaan met zijn karos door de Rode Poort
naar het Hof van Urselen te Ekeren, of door de Keizerspoort naar het slot Steen te
Elewijt bij Mechelen, die zijn eigendom zijn geworden. Hij heeft een hypotheek
genomen op het kasteel Ter Looven bij Assenede, op een hof in Wilrijk, op een stuk
grond te Melsbroeck bij Brussel, op landerijen van een heer van Wissekercke. Hij
koopt een hoeve in Zwijndrecht van Nicolaas Rockox. Hij weet met zijn geld waarlijk
geen blijf. Elke betaling die hij ontvangt wordt onmiddellijk omgezet in onroerende
goederen of renten.
Hij dineert in de stad met bisschop Ophovius, die op bezoek is bij den markgraaf,
met den Engelsen gezant Gerbier bij den heer van Montfort. 's Avonds, na de dagtaak,
doet hij een tocht te paard langs de buitenwallen, van de Rode Poort naar de
Sint-Jorispoort. Langs de gasthuisbeemden en het Tapissierspand keert hij weer naar
huis.
Elken dag begint hij met de vroegmis in Sint-Jacobskerk. Hij heeft een reuzentaak
te volbrengen. Wanneer hij niet in zijn atelier is,
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dan is hij op de werken die naar zijn tekeningen worden uitgevoerd in de stad. Hij
is bij den bouw betrokken van de Scheldepoort met den Scaldisgod van Quellinus
ter ere van Philip IV, koning van Spanje. Hij dient van raad bij het oprichten van den
monumentalen gevel van de Sint-Michielsabdij in de Kloosterstraat: feestelijke
triomfbogen met marmeren beelden verleenden toegang tot het voorhof van de kerk.
Hij bestuurt de oprichting van zovele altaren, niet alleen te Antwerpen, maar ook te
Brussel, Mechelen en Lier. Ophovius heeft hem de opdracht gegeven van zijn
monumentale graftombe in de Predikherenkerk. Zij is er nog te zien terzij van het
hoogaltaar.
Men krijgt bij Rubens den hoogsten dunk van de menselijke vermogens. Hij schijnt
werkelijk een Protheus-natuur geweest te zijn. Maar hij doet alles rustig af. De Deense
arts, Otto Stengler, die in 1621 een bezoek bracht aan zijn atelier vond hem aan het
schilderen van een doek, terwijl hij luisterde naar een voorlezing uit Tacitus en
tegelijkertijd nog een brief dicteerde.
Na den dood van Isabella Brant in 1626 wordt hij met gezantschappen belast en
verblijft langen tijd te Madrid, Parijs en Londen. Nadat hij den vrede tot stand heeft
gebracht tussen Spanje en Engeland, wordt hij tot 'doctor honoris causa' van de
Universiteit van Cambridge uitgeroepen. In 1630 is hij eindelijk terug in Antwerpen
en voert de schone Hélène Fourment als bruid in zijn paleis.
Naast de oudere kinderen worden er jongere geboren. Het huis op den Wapper zal
steeds vol nieuw leven blijven. Het werk houdt niet op. Het schijnt nog immer toe
te nemen. In 1635 voltooit hij de zolderingschilderingen voor Whitehall te Londen.
Zij worden naar Duinkerken verzonden en naar Engeland verscheept. Het volgend
jaar kunnen zij geplaatst worden en Rubens geeft volmacht aan Lionel Wake, om
voor hem den prijs van 3000 pond in ontvangst te nemen. In 1637 krijgt hij de
bestelling van de decoratie van het Torre dela Parade. Het wordt een onderneming
van 12000 gulden. De kardinaal-infant spoort hem aan tot spoed. In 1638 is de wagen
met honderd en twaalf schilderijen te Madrid aangekomen. Op de Antwerpse kermis
van dat jaar, in Augustus, ziet Rubens den zegewagen van Calloo, naar zijn schets
gemaakt, voor de eerste maal in den ommegang rijden.
In 1640 neemt zijn jichtkrankheid toe, zijn handen worden lam, hij sterft op 30
Mei, in zijn mooi huis, met Hélène Fourment bij zijn sponde en vindt zijn laatste
rustplaats in de Sint-Jacobskerk, achter het hoogaltaar.
Den dag na zijn verscheiden schreef Gerbier, die te Brussel verbleef, aan koning
Karel I van Engeland: 'Rubens is dood'. Het diplomatisch bericht ging via St. James
over heel Europa.
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Endocrine klieren, lichaam en geest
door Dr Fr. van Baarle
De schepping kenmerkt zich door harmonie en doelmatigheid. Het uitzicht der levende
dingen rondom ons, de regelmatige lijnen en vormen, de kleur en bekleding, de
verhouding der delen ten opzichte van het geheel, de beweging en gedraging van
dieren en planten getuigen van een architectonisch plan vol evenwicht waarvan ieder
onderdeel als een schakel in het algemeen levensproces mag beschouwd worden.
Het heeft geen zin in de biologie mensen, dieren of planten als op zichzelf staande
groepen te willen beschouwen of te begrijpen. De levensstroom onderhoudt en wordt
onderhouden door ieder levend individu. Planten- en dierenwereld houden elkaar
wederzijds in leven; hun gasstofwisseling van zuurstof en koolzuur werd derwijze
ingesteld dat het verbrandings- of afvalsgas van de ene wereld juist voedend en
levensonderhoudend wordt voor de andere. Ook voor den opbouw en het sleetherstel
der celstof of protoplasma ontlenen zij aan elkaar de nodige mineralia en zo is het
leven van iedere eenheid in beide werelden een gedurig nemen en geven ten dienste
van het protoplasma, een aanhoudende wijziging der stof of 'stofwisseling', en hieraan
is de hele uitwendige configuratie dier eenheid doelmatig en harmonisch aangepast.
Omdat de biologie en de physiologie ons de werking der levende organismen
duidelijker hebben gemaakt en ons ook een dieper inzicht geven in onderlinge
betrekkingen en afhankelijkheden van al wat leeft, lijkt ons ook de constructie van
het plantaardig, het dierlijk en het menselijk organisme des te logischer, des te
harmonischer omdat iedere functie ervan zo nauwkeurig op het algemene doel nl.
het levensonderhoud niet alleen van zichzelf maar ook van andere levende wezens
afgestemd is. De wetenschap der vitaminen is dáár om in een zekeren zin de
ondergeschiktheid van mens en dier aan het plantenrijk te bewijzen. Is het dan toch
wel degelijk waar dat een dierlijk lichaam er niet in slaagt zijn normaal functioneel
evenwicht en zijn harmonie te behouden wanneer het langs plantaardige voeding
niet regelmatig o zo'n minieme hoeveelheden van die uiterst mysterieuze stoffen of
vitaminen, onmisbaar voor de gezondheid, ontvangt? De klassieke werkingen van
vitamine B en C die respectievelijk het zenuwstelsel en de bloedsamenstelling
controleren, zijn sinds lang niet meer de enig bekende gebleven. De kennis der
vitaminen blijft zich
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uitbreiden en stelt ook meer en meer onze afhankelijkheid van andere biologische
processen rondom ons in het licht. Pas had HULDSCHINSKY de helende werking van
het ultra-violet-licht op de rachitis beschreven en had HESZ ook in met U.V. bestraalde
plantaardige en dierlijke weefsels dergelijke genezende kracht ontdekt, of de betekenis
van het zonlicht werd in een nieuw 'daglicht' gesteld. De zon hield letterlijk op enkel
een lichtbron te zijn; zij werd bovendien een massavoortbrengster van vitamine D
zonder welke de beendergroei en mineraalstofwisseling van mens en dier spaak
lopen. Ook de levenloze wereld, het planeten- en delfstoffenrijk, beïnvloedt ieder
levend wezen. Er bestaat nu éénmaal eenheid en logica in de schepping en wij zijn
gerechtigd het uitzicht en de gedraging der meeste levende dingen die ons omgeven
als het logisch resultaat te beschouwen van een aantal biologische, physiologische,
physische en astronomische wetten die door den Schepper voor zijn scheppingswerk
werden vastgelegd.
***

Het vaststellen van natuurwetten ruikt voor velen naar materialisme. Onweerstaanbaar
vinden het hoe en het waarom van de levende natuur alsook de onloochenbare banden
tussen de levende wezens hun verklaring in bepaalde wetten, soms uitgedrukt in
mathematische formules die de bioloog na moeizame studie heeft opgesteld. De
rechtzinnige wetenschapsmens neemt echter aan dat een natuurwet geen eindpunt
betekent; hij vindt de laatste oorzakelijkheid der dingen niet in de stof, want dáár
waar zijn opsporingen tot een vast besluit of een vaste natuurwet leiden, weet hij dat
de oplossing van het vooropgestelde probleem slechts nieuwe problemen stelt zodat
het uiteindelijk waarom der dingen hem toch ontsnapt. Men zondigt dus niet door
materialisme in het zoeken van tijdelijke physische of physiologische verklaringen
voor onomstootbare vaststellingen in de wereld der levende dingen hetzij in hun
verhoudingen onderling hetzij in hun individuele verschijning. De studie van het
menselijk individu, met zijn lichaamsbouw en al de daarmee verbonden physische
eigenaardigheden, doch vooral de studie van het onmiskenbaar verband tussen deze
lichaamsconstitutie en het daarin huizend karakter of temperament, is in dit opzicht
één der meest omstreden vraagstukken. Lijkt het a priori niet onzinnig-materialistisch,
juist in het domein 'constitutie en temperament' waarin het physische en het psychische
zo inééngewerkt zitten en de physiologie en psychologie zo doorééngeweven zijn,
een eenzijdig-physiologische verklaring te gaan zoeken alsof de geestesinstelling en
-functie zo maar slaafs aan het materiële gebonden en erdoor geconditioneerd wordt?
Voor deze vraag heeft de
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ontwikkeling der moderne medische wetenschap - en hierin dan wel in hoofdzaak
de endocrinologie - niet enkel den medicus doch tevens den psycholoog en den
philosoof geplaatst.
***

Er was een tijd dat verhalen over een geheimzinnig 'levenselixir' dat, aan het lichaam
toegediend, er het leven van kon verlengen of een naar geest en lichaam verjongend
effect aan een verkwijnend organisme kon verschaffen, tot het rijk der legenden en
sprookjes behoorden. De rejuvenerende injecties of kliertransplantaties à la VORONOFF
schenen voor het publiek in hoofdzaak een anecdotische waarde te bezitten. Terecht
mocht men vrezen dat dit ongepast vulgariseren en voorbarig commercieel uitbaten
van gegevens die nochtans tot de physiologische mogelijkheden behoorden, ook een
onuitwisbaar diskrediet op het geheel der opkomende inwendige
afscheidings-theorieën zou geworpen hebben. Er ontwikkelde zich echter intussen
een wetenschap, degelijk op hechte proefondervindelijke gegevens gegrond, de
endocrinologie of leer der inwendige afscheiding, positief en objectief genoeg om
de fantasie van de werkelijkheid te scheiden. Deze tak der medische wetenschap
doordrong vooreerst onder de stuwkracht van Franse geleerden als Claude BERNARD
en BROWN-SÉQUARD op het einde der vorige eeuw het heel klinisch-geneeskundig
denken, doch breidde nadien zijn toepassingen op extra-medicale gebieden als de
psychologie en de paedagogie derwijze uit dat men zijn invloed regelmatig in de
respectievelijke handboeken vermeld vindt. Voor ieder paedagoog dringt zich een
nadere kennismaking met de endocrinologie als noodzakelijk op. Vooreerst daarom
enkele begripsbepalingen.
***

Bij de benaming 'inwendige afscheiding' ligt van den aanvang af de nadruk op
'inwendig' en daarmee wordt bedoeld dat een bepaald product, vocht of kliersap niet
zichtbaar in aanraking met de buitenwereld afgescheiden wordt, doch inwendig
rechtstreeks in het bloed terecht komt. Nemen wij ter verduidelijking eerst de
uitwendige afscheiding als voorbeeld; uitwendig zichtbare lichaamsvochten zoals
het speeksel, het zweet, de tranen e.a. vinden allen hun oorsprong in bepaalde
celgroepen waarvan de opdracht luidt iets voort te brengen nl. een specifiek sap met
omschreven plaatselijke werking. In het algemeen verdienen dergelijke celgroepen
in het lichaam de benaming 'klieren' en deze laatste hebben natuurlijk geen uitstaans
met de pathologisch gezwollen lymphklieren van het bloedvormend stelsel
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die in den volksmond eveneens eenvoudigweg klieren genoemd worden. In verband
met de uitwendige afscheiding kent men aldus speeksel-, zweet-, traanklieren, enz.;
hun functie is gebonden aan plaatselijke factoren en daarom verbinden ook
kliergangen of klierbuizen waardoor het sap stroomt, de dieperliggende klier met de
lichaamsholte of -oppervlakte waar het sap zijn locale werkzaamheid moet uiten. Zo
vloeit het speeksel in den mond, bevochtigen de tranen de ogen en parelt het zweet
op de huid. Dergelijke secreties hebben een omschreven werking ter plaatse; het
algemene lichaamsuitzicht of de algemene lichaamseconomie ondergaan er geenszins
den invloed van.
Lijnrecht hiertegenover staat de inwendige afscheiding. Ook hier nochtans bestaan
kliercelgroepen, tot organen verenigd en eveneens sappen voortbrengend. Doch de
rol die hiervoor weggelegd is, reikt veel verder, is algemeen en lichaamdeterminerend
en het is dan ook niet te verwonderen dat het uitgekozen midden waarin die sappen
terecht komen, niet minder dan het bloed zelf is. Hier zijn dus geen
uitscheidingskanalen nodig; de bloedvaten die overal het klierweefsel doortrekken
ontvangen rechtstreeks het kliersap naarmate het door de kliercellen voortgebracht
wordt. Dergelijke klieren werken endocrien1.. Wij weten nu anderzijds dat in het
lichaam geen enkele cel in leven kan blijven zonder bloed te ontvangen, dat m.a.w.
het bloed ieder weefsel besproeit en hierin iedere levende cel bereikt. Het besluit ligt
voor de hand: daar de endocrine klieren hun sap in den bloedstroom zenden, komt
zelfs de meest verwijderde cel ermee in aanraking en kan den invloed ervan
ondervinden. De benaming hormoon die de befaamde Engelse physiologen BAYLISS
en STARLING uitdachten voor het afscheidingsproduct der endocrine klieren, geeft
zeer raak deze algemene en op afstand geldende werking weer2.. Het hormoon
verwezenlijkt door bemiddeling van den bloedsomloop een beweeglijken schakel
tussen cellen, weefsels en organen.
***

Wil een bepaald systeem behoorlijk werken, dan is het ook onmisbaar dat de functie
der onderdelen harmonisch in dienst van het geheel zou staan. Uit het evenwicht van
het geheel straalt de coördinatie der onderdelen. Het zenuw- en het
bloedsomloopstelsel vormen cement en lijm dezer coördinatie. Vertrekkend van het
centraal zenuwstelsel dringen talloze zenuwvezeltjes tot in de diepte van het
spierweefsel

1.
2.

Endocrien: van het Griekse νδο: naar binnen en ρíνειν: afscheiden.
Hormoon: van het Griekse ρμ ν: zenden in de verte.
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om dit laatste te doen samentrekken en bewegingen mogelijk te maken, terwijl vanuit
ieder lichaamspunt ook zenuwdraden naar het zenuwstelsel terugkeren, de
gewaarwordingen van pijn, warmte en kou e.a. aldaar overdragen en zo aan het geheel
de gelegenheid bieden zich rekenschap te geven van wat zich in elk lichaamsdeel
afspeelt. Het bloed is een vloeibaar milieu dat nog grotere mogelijkheden van contact,
coördinatie en interactie van cellen, weefsels, Organen, orgaansystemen of functies
medebrengt; het dringt nog door waar de zenuwvezel tekortschiet; langs het bloed
om geschiedt heel de zuurstofen koolzuurstofwisseling waaraan iedere cel, dus de
kleinste lichaamseenheid, deel neemt; het bloed gelast zich ook met het overdragen
van het organische voedsel naar de cel en neemt intussen hiervan ook de afvalstoffen
mede; het bloed ontvangt tenslotte nog van een tiental endocrine klieren of
kliergroepen zijn diverse hormonen en stelt het lichaam in staat hiervan voor zijn
verschillende functies nuttig gebruik te maken. Hormonen hebben dus een goed
omlijnd doel; meestal prikkelen zij en zetten organen of algemene lichaamsfuncties
(stofwisseling, waterregulatie, geslachtsfunctie e.a.) en soms zelfs andere endocrine
klieren tot een hogere prestatie aan. Practisch staan al de grote algemene
levensverrichtingen, de groei, de warmte- en kouderegeling, de verwerking van
suiker, eiwit en vet door de cellen, de huidpigmentering en -beharing, de
zwangerschap e.a. onder hormonale controle. Hoe zou trouwens een algemeen
ontwikkelingsproces zoals b.v. de groei waarbij ieder zelfs het kleinste lichaamsdeel
betrokken is, anders dan hormonaal kunnen verlopen, daar iets dergelijks toch als
regulator en drijfveer een algemene factor, overal in het lichaam aanwezig en op
ieder ogenblik beschikbaar, veronderstelt? Dit is zó zeker, dat wanneer een endocrine
klier door een ziekte buiten werking gesteld wordt, ook onvermijdelijk één of
meerdere physiologische processen die van haar hormoon of hormonen afhingen
verkeerd lopen of geremd worden. Zonder groeihormoon, geen groei; zonder
beharingshormonen, geen normale beharing; de stofwisseling loopt in de war zonder
haar hormonen en hetzelfde geldt voor de zwangerschap en voor de meeste grote
levensverrichtingen. Méér nog: het is a priori aanneembaar dat op psychisch terrein
die alles-doordringende hormonen ook op gedragingen, psychologische reacties en
zielskenmerken, die zo vaak met een welbepaald stoffelijk substratum gepaard gaan,
invloed kunnen uitoefenen. In het lichaam liggen geest en stof zo intiem verbonden
dat alle pogingen tot klassering der individuen naar type, constitutie of temperament
ook steeds met beide aspecten, physische zowel als psychische af te rekenen hebben.
De verschillende typologieën naar SIGAUD, CZERNY en de meestbekende nl. die van
KRETSCHMER, zijn loutere bevestigingen van den samenhang tussen constitutie,
lichaams-
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ontwikkeling en karakter. Nu hebben we voor de verklaring van die feiten naast het
zenuwstelsel ook het endocrien stelsel als objectieve studiebasis.
***

Bij het overschouwen van de historiek der endocrine wetenschap treft het ons dadelijk
dat, ofschoon reeds sinds eeuwen de anatomie en bouw der meeste klieren met
inwendige afscheiding beschreven waren, het nochtans zo lang geduurd heeft eer
men de ware physiologische betekenis ervan begrepen had. Dit wil niet zeggen dat
menig vernuftig denker niet reeds de mogelijkheid had durven vooropstellen van het
bestaan van 'sappen' in het lichaam die èn de morphologie van het lichaam èn ook
zelfs de gedraging zouden kunnen verklaren. Het is b.v. zeer logisch dat men het
verschil tussen man en vrouw, zo morphologisch als psychisch, van oudsher met de
aanwezigheid van grondig verschillende geslachtsstelsels verbonden heeft, daar toch
hierbuiten in beide lichamen de overige organen grosso modo dezelfde waren. Tota
mulier in utero zegden de ouden en daarmee werd bedoeld dat de vrouw de reden
van haar vrouwelijken lichaamsbouw en temperament in haar geslachtsstelsel
terugvindt. Voor den man was er geen reden iets anders aan te nemen.
Het mag ons dan niet verwonderen dat de eerste stappen der endocrinologie
hoofdzakelijk gericht waren op het zoeken naar een objectieve verklaring van het
geslachtsverschil en op de vraag of er wellicht een stof of sap bestaat in staat om de
mannelijke of vrouwelijke eigenschappen van een lichaam te onderhouden of aan te
wakkeren. Aan Arnold BERTHOLD van Göttingen kwam de eer toe in de helft der
vorige eeuw op deze vraag een eerste antwoord te geven en meteen aan de hele
wetenschap der inwendige afscheiding de juiste richting aan te wijzen. Deze
onderzoeker beschreef vooreerst nauwkeurig al de tekenen die hij kon waarnemen
bij gecastreerde hanen inzake pluimen, kam, gedraging, enz. Het onderhuids inplanten
van den teelbal op om het even welke plaats van het lichaam, deed al de
castratiekenmerken verdwijnen en gaf aan het dier zijn oorspronkelijken habitus
terug. Hiermee was de eerste vaststelling onweerlegbaar gedaan: mannelijke gedraging
en uitzicht van het dier waren afhankelijk van zijn geslachtsklier en zulks was niet
gebonden aan een bepaalde plaats in het lichaam, dus niet aan de uitwendig zichtbare
afscheiding der klier, wèl daarentegen aan de vorming van een secretie die overal
inwendig in het lichaam door het bloed opgenomen kon worden. De inwendige
afscheiding van de mannelijke geslachtsklier was ontdekt.
Uit de eerder schuchtere pogingen dezer periode die niettemin een

Streven. Jaargang 14

49
enorm gewaagde omwenteling in het medisch denken van dien tijd betekenden, moest
nu stilaan het indrukwekkend hedendaags endocrien gebouw oprijzen. Onder de
basisleggers hiervan moeten op de eerste plaats de Fransen Claude BERNARD1.
(1813-1878) en BROWN-SÉQUARD (1817-1894) vermeld worden. Deze laatste vooral
verblufte in 1889 de Franse Société de Biologie met een befaamd gebleven
wetenschappelijke mededeling aangaande het onderhuids inspuiten van
testikelextracten, waarbij hijzelf het proefkonijn geweest was. Zijn diepgaand
wetenschappelijk inzicht had hem doen beseffen dat de veroudering van het lichaam
rechtstreeks functie kon zijn van de regressie der genitaliën en van hun endocrine
werking. Zelf 70 jaar oud, ondervond hij sinds lang de lasten van den ouden dag en,
logisch met zijn theorie, onderwierp hij zichzelf aan de zogezegde rejuvenering door
testikelextracten die zeker zó gereinigd en steriel niet waren als onze huidige
handelspreparaten. Men kan zich de ontroering voorstellen van een vergadering
waarop BROWN-SÉQUARD, gezaghebbend als geen ander op dat ogenblik inzake
endocrinologie, uit persoonlijke ervaring meedeelde: 'Aujourd'hui et depuis le second
jour et surtout le troisième après la première injection, tout cela a changé et j' ai
regagné au moins toute la force que je possédais il y a nombre d'années.' - 'J'ajoute
que le travail intellectuel m'est devenu plus facile qu'il n'a été depuis plusieurs années
et que j'ai regagné, à cet égard, tout ce que j'avais perdu. Je puis dire que d'autres
forces qui n'étaient pas perdues, mais qui étaient diminuées, se sont notablement
améliorées.' - Suggestieve factoren waren zeker niet vreemd aan de proeven van
BROWN-SÉQUARD, maar zij wekten terstond de belangstelling van menig onderzoeker
op en beïnvloedden zeer grondig het experimentele laboratoriumwerk en de
geneeskundige opvattingen die op het einde der vorige eeuw in volle evolutie waren.
Intussen waren trouwens reeds twee andere endocrine organen in het centrum der
belangstelling gekomen. Vooreerst de bijnieren, twee kleine orgaantjes die beiderzijds
boven de nieren liggen en reeds in 1563 door EUSTACHIUS ontdekt werden. In 1855
had Thomas ADDISON nauwkeurig het ziektesyndroom beschreven dat bij
bijniervernietiging in het lichaam ontstaat, ziekte die thans nog zijn naam draagt.
Eén jaar later bewees Brown-Séquard experimenteel dat het wegnemen dezer
orgaantjes bij het proefdier steeds den dood als gevolg heeft, dat hun sap m.a.w.
levensnoodwendig is. Het heeft dan verder nog geduurd tot 1901 eer het adrenaline
uit het bijniermerg en tot 1927 eer het cortine uit de bijnierschors, voor klinische
doeleinden, zuiver in den handel gebracht konden worden.

1.

Zie het artikel over Claude Bernard door Dr LEBEER in Streven, jaargang XII, nr 1.
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De schildklier kreeg op het einde der 19e eeuw, na eeuwenlange miskenning (de
ligging ervan in den hals vóór het strottenhoofd staat nochtans in de oudste
handboeken beschreven), de waardering waarop zij recht had. Een louter toeval
bracht haar uit den vergeethoek. Dit belangrijk orgaan, waaraan men tot ruim 1880
herhaaldelijk een uitwendige afscheidingsrol in verband met de stembanden en de
stemvorming had toebedacht, stond uiteindelijk dan toch maar als weinig belangrijk
voor het lichaam aangetekend. Men wist dat de schildklier bij de vrouw iets groter
kon zijn dan bij den man, dat zij af en toe aanleiding kon geven tot kropgezwellen
die soms zulke afmetingen aannamen dat het leven door stemspleetafklemming in
gevaar werd gebracht. In Zwitserland waar dergelijke kropgezwellen zeer veel
voorkomen, verhieven twee heelkundigen, KOCHER en REVERDIN, in 1882, de stem
en wezen op de grondige wijziging in lichaam en geestesgesteldheid bij een groep
patiënten die om de ene of andere reden de schildklier volledig hadden laten
wegnemen. Dergelijke zieken ademden weliswaar opnieuw vrijer en gemakkelijker
maar vertoonden na enkele maanden een aantal nieuwe ziekteverschijnselen die
bewezen dat de schildklier toch wel misschien niet zó onnuttig was als tevoren
gedacht werd. Al de levensuitingen bij dergelijke geöpereerden geschiedden inderdaad
in vertraagd tempo: de lichaamstemperatuur daalde, de pols vertraagde, het lichaam
verzwaarde, weldra zwollen aangezicht en ledematen, viel het haar uit en kregen de
zieken een opvallend bleek opgezwollen, apathisch en wezenloos facies waarachter
zich éénzelfde depressieve richting van karakter, gedraging en psychisch leven
verborg. Aan dergelijke patienten ontbrak inderdaad iedere geestes-energie, het
geheugen faalde, de spraak was langzaam en ieder kontakt met de samenleving was
uiterst moeilijk. Bij kinderen bleef de groei stilstaan en verkwijnde het verstand zodat
hun intellectueel quotient progressief lager werd en geen schoolse aanpassing meer
toeliet.
Spoedig stond het nog vaster dat de schildklier een onmisbaar element in het
organisme vertegenwoordigt, want dra bleek de toediening van het poeder van
gedroogde dierlijke schildklieren in staat om aan schildklierloze zieken de gezondheid
terug te schenken en al de dervingsverschijnselen die lichaam en geest hadden
ondergaan te doen verdwijnen. Het thyroïdine of schildklierhormoon bood de eerste
gelegenheid om ook in de geneeskunde aan actieve substitutietherapie te doen en
daadwerkelijk in te grijpen niet enkel in de zgn. post-operatieve hypothyroidie, doch
tevens in toestanden van spontane ziekelijke schildklierminderwaardigheid bij den
pasgeborene, het kind en den volwassene. Het werd nu zonneklaar dat tussen de
uiterste grenzen van ontoereikendheid door volledige klierwegname, en de normale
klierwerking er een brede overgang bestaat waarin alle
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graden van insufficiëntie hun plaats vinden. In ons land onderschatten wij wellicht
de belangrijke rol die een vooraanstaand Antwerps geneesheer, Dr Eugène HERTOGHÈ,
vanaf 1895 in het verspreiden van al deze nieuwe begrippen inzake lichte en zware
schildklierontoereikendheid gespeeld heeft. Op een ogenblik dat de endocrine kennis
nog in haar kinderschoenen stond, had hij er de ziel en de betekenis reeds van
begrepen en publiceerde met zeer zorgvuldig genomen foto's de wonderbare
somatische wijzigingen die het schildklierhormoon verwekt bij zware, middelzware
en lichte hypothyroïdie. Ook de psychische transformaties ontsnapten aan zijn
aandacht niet en men vindt ze door hem in al hun bijzonderheden beschreven.
In het begin dezer eeuw is dan ook de schildklier plotseling een der meest
gewaardeerde en best bestudeerde endocrine klieren geworden. Men weet dat zij
zozeer onmisbaar is voor den groei van het lichaam dat bij aangeboren of vroegtijdig
verworven schildklierdefect de groei ophoudt. De dwergen die aldus ontstaan vertonen
zware zintuiglijke stoornissen (spraakgebreken, doofstomheid, enz.); zij kunnen ook
psychisch minderwaardig worden en de diepste graden der idiotie bereiken. Men
spreekt van 'crétinisme' en het scheldwoord 'crétin' houdt hiermee verband. Men weet
ook dat tussen de zware schildklierinsufficiëntie of myxoedeem en de normale
toestand er alle graden van overgang bestaan, die naar willekeur door
schildklierhormoon beïinvloed kunnen worden.
Men kende zodoende de hypofunctie der schildklier; spoedig achterhaalde men
ook het geheim der hyperfunctie derzelfde klier. Want in de pathologie is het een
bekend feit dat een klier niet enkel te weinig maar ook soms te veel kan werken en
de stoornissen die zich hierbij voordoen staan lijnrecht tegenover de
'dervingsverschijnselen'. Zij geven aanleiding tot een soort intoxicatie-toestand die
ook experimenteel bij overdadige toediening van het betrokken hormoon vastgesteld
wordt. Dergelijke hyperfunctie-toestand tast ook wederom zeer diep het zielsleven
aan. Terwijl immers al de physiologische processen nl. de stofwisseling, de groei,
de bloedsomloop, de ademhaling e.a. tot een maximum intensiteit worden opgedreven,
weerspiegelt ook de psyche deze 'overvoltage'. Zenuwachtigheid, innerlijke jacht,
angstneurosen, hevige uitbarstingen en gemoedsontladingen, overprikkelbaarheid,
al tekenen van een verhoogden inwendigen zenuwtonus, zijn aan de orde van den
dag. Ook hier mag toegevoegd dat in positieve richting tussen het normale en de
uiterste hyperactiviteitsgrens er menige tussenvorm bestaat. Voor de studie van het
temperament is het begrijpelijk dat niet slechts de uiterste grenzen der
schildklierpathologie, maar vooral de kleinere schommelingen boven en onder het
normale onze aandacht verdienen. Het zijn dikwijls dergelijke
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kleine tussenvormen die men in het dagelijks leven kan waarnemen en die de houding,
het optreden en de reacties van een type kenschetsen.
***

Hyper- en hypo-, méér of minder, boven of onder het normale gemiddelde, ziedaar
de wijze waarop een klier zich in het organisme kan aanpassen naargelang de
noodwendigheid en zoals ze waarschijnlijk op een min of meer definitieve wijze is
afgestemd in het positieve of negatieve bij sommige temperamenten. Deze gewaagde
conclusie was reeds mogelijk rond de jaren 1900 na al de openbaringen die de
schildklierstudie zo plotseling had te voorschijn geroepen. Nu ontwaakte zowat overal
de wetenschappelijke belangstelling en werd met verbeten ijver ieder klierorgaan
waarvan tot dan toe het doel en de werking geheim waren gebleven onder de lens
gebracht. Men wekte bij proefdieren dervingsverschijnselen op door klierwegname,
men deed ze weer verdwijnen door overeenkomstige klierextractinspuitingen of
trachtte ook overactiviteit te bekomen door massieve extracttoediening aan normale
dieren. Dit proefondervindelijk schema, zo éénvoudig voorgesteld, wierp echter niet
steeds zo gewillig en spoedig de vrucht af van een vaststaand resultaat. Jarenlange
strijd was er nodig om aan bepaalde sinds lang als endocrien erkende organen het
geheim van hun hormoon te onttrekken. Verliepen er geen 33 jaar tussen de
ontdekking door VON MEHRING en MINKOWSKI (1889) dat suikerziekte van een
alvleesklierstoornis voortkomt, en het bereiden van het levenreddende Insuline door
BANTING en BEST in 1922? Zijn de bruikbare, gezuiverde mannelijke en vrouwelijke
hormoonpreparaten niet eerst vanaf 1930 beschikbaar? Bewaren niet enkele klieren,
zoals de thymus of zwezerik en de pijnappelklier nu nog steeds onverminderd hun
geheim spijt geconcentreerde 'aanvallen' van verschillende onderzoekers?
Het is haast onmogelijk een benaderend overzicht te geven van den rijkdom aan
gegevens en ontdekkingen die zich de 40 laatste jaren en dan vooral nog in de
tussenoorlogse periode van 1920 tot 1940 in deze nieuwe wetenschap opstapelden.
Hoogtepunten waren de Insuline-ontdekking, de bereiding der geslachtshormonen
zo mannelijke als vrouwelijke, evenzo van het bijnierschorshormoon, de haast totale
beschrijving der hypophysewerking alsmede de betekenis der bijschildkliertjes die
als jongsten in de endocrine klierreeks eerst pas in 1880 door SANDSTRÖM waren
ontdekt. Uit alle hoeken van de wereld stroomde een massa publicaties toe die de
geneeskundige wereld ook tenslotte meer 'endocrien' heeft doen denken. Deze ruimere
kijk, dit dieper inzicht, dit beter begrijpen van het oorzakelijk verband
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der onderdelen in een levend organisme en van de coördinatie van lichaamsbouw en
temperament, dit alles dankt de geneeskundige aan den vooruitgang der
endocrinologie. Enkele primordiale vaststaande aanwinsten zullen dit verder
verduidelijken.
Het lijdt thans geen twijfel meer dat voor de bepaling en de ontplooiïng van den
mannelijken en vrouwelijken lichaamsbouw met de daarbij passende persoonlijkheid
het inwendig secretie-systeem van ongemeen belangrijke betekenis is. Wat
BROWN-SÉQUARD vóór ruim 50 jaar vermoedde is nu overvloedig bewezen, bevestigd
en verder uitgebreid. De lichamelijke architectuur die in spieren, beenderen,
lichaamslijnen e.a. grondig verschillend is bij man en vrouw, wordt rechtstreeks
opgedrongen door de specifieke hormonen die bij ieder geslacht het lichaam zonder
onderbreking blijven doorstromen. De puberteit geeft het sein tot een zeer intense
hormoonafscheiding. Op hoogte der hypophyse1. ontstaat een rijpingshormoon dat
de sluimerende geslachtklieren bij den jongen en bij het meisje wakker schudt, tot
rijping brengt en tijdens den rijpen volwassen leeftijd blijft aanwakkeren en regelen.
In de haar ondergeschikte klieren, testikel en eierstok, ontstaan nu de geslachtseigen
hormonen, het mannelijk en vrouwelijk geslachtshormoon, die de mannelijke en
vrouwelijke eigenschappen, zo lichamelijk als geestelijk, beheersen. Met het bloed
wordt iedere levende cel bij den man en bij de vrouw met soorteigen hormonen
besproeid en gedwongen in de geslachtsspecifieke richting te evolueren. Die
geslachtshormonen zijn bekend, geïsoleerd, zelfs reeds kunstmatig vervaardigd. Men
heeft ze reeds in het bloed en andere lichaamsvochten opgespoord en gedoseerd,
men weet hoeveel een normaal lichaam ervan vervaardigt en men weet ook dat, zoals
voor de schildklier, er gevallen van te overtollige of te voorbarige en van te geringe
of te laattijdige afscheiding voorkomen. De puberteit biedt geen louter geneeskundig
aspect. Wij weten dat de enorme lichaamswijziging, eigen aan praepuberteit en
puberteit, soms nog minder de ouders treft dan de plotseling veranderde
mentaliteitssfeer waarin het kind zich beweegt. De egocentriciteit, het bewustzijn
van macht, het conflict met iedere autoriteit, dweperijen e.a. eigen aan de beginnende
puberteit, alsmede het in zekeren zin triomphantelijk loswerken der eigen
persoonlijkheid en de flinkere gedraging (de zgn. 'bevrijdingsperiode'), eens de
puberteit voorbij, zijn psychologische evoluties die met het physische gelijken tred
houden en ook endocrine processen verwezenlijken. Het belang hiervan? Dit leren
ons de menigvuldige observaties van jongens en meisjes met stoornissen van het
optreden der rijping, de

1.

Een klein kliertje dat zich in den schedel onder de hersenen bevindt en naast den groei, al
de andere endocrine klieren controleert en aanwakkert.
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gevallen van te laattijdige of, zeldzamer, van te vroege puberteit. De drang naar
nauwkeurigheid en statistiek heeft voor onze gewesten het gemiddelde tijdstip der
geslachtsrijping voor meisjes rond 12 à 13, bij jongens iets later, rond 14 à 15 jaar
gesteld. In werkelijkheid gebeurt het ook inderdaad zo, ofschoon de schommelingen
rond dit gemiddelde nog betrekkelijk groot zijn. Komt een meisje of jongen echter
veel te laat tot rijpheid dan ontstaan zo menigmaal een aantal onbepaalde stoornissen,
minderwaardigheidsgevoelens, omgangs-en klassenmoeilijkheden, besluiteloosheid,
schuchterheid, infantiele gedraging en schoolse verachtering bij dikwijls nochtans
verstandige kinderen. Het geheel is zó opvallend dat een geneesheer of ingewijde
paedagoog geen moeite heeft te gissen wat er omgaat. Treffend is dan hoe een goed
uitgevoerde hormoonbehandeling aan dergelijken toestand radikaal een einde brengt.
Wat voor het groeiend kind waar is, geldt ook voor den volwassene. Het actief
mannelijk psyche, het eerder passief vrouwelijk optreden vinden hun waarom in het
mannelijk testosteron1. en het vrouwelijk folliculine1.. Ook hier vindt de kunstmatige
hormoontoediening ruime toepassingsmogelijkheden bij ontoereikendheid of te vroeg
optredend climacterium waarbij meestal ernstige depressieve psychische reacties
den somatischen achteruitgang vergezellen. Wij mogen er aan toevoegen dat, wat
het vrouwelijk organisme betreft, bij zwangerschap er nieuwe hormonen in het spel
treden, dat de hypophyse hierbij een belangrijk aandeel heeft en tenslotte ook de
borstvoeding een grotendeels hormonaal proces is.
Wat de hypophyse en de geslachtsorganen ook voor de ontplooiïng van de
mannelijke en vrouwelijke kenmerken betekenen, hun rol kan niet begrepen worden
zonder rekening te houden met al wat de physiologie en de klinische geneeskunde
ons de laatste 20 jaar nopens de bijnierschors hebben aangeleerd. Het blijkt inderdaad
dat zij toch zeer vroeg nog in het intra-uterine leven de geslachtsoriëntering van het
komend nieuw wezen leidt, en later, na de geboorte, rijpingsbevorderend werkt om
tenslotte, na de puberteit, bij te overtollige werking soms sluimerende heterosexuele
kenmerken aan te wakkeren. Zó laten zich verklaren zowel voor geneesheer als voor
psycholoog, een soms opvallende viriele lichamelijke en psychische evolutie bij
meisjes met gestoorde bijnierschorswerking en de soms zo kordaat-mannelijke
ondernemingslust bij de vrouw na het climacterium. Zo begrijpt men soms beter een
aantal sexuele aberraties, perversies of feiten die in de criminologie thuishoren.
Bij het meisje is een overdadige bijnierschorswerking herhaaldelijk

1.
1.

Wetenschappelijke benamingen van het mannelijk en vrouwelijk geslachtshormoon.
Wetenschappelijke benamingen van het mannelijk en vrouwelijk geslachtshormoon.
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aanleiding tot de zgn. 'pubertas praecox' of voorbarige puberteit. Men mag zeggen
dat deze laatste een zuiver endocrien probleem is en dat het opvoedkundig belang
ervan niet onderschat mag worden. De opvoedkundige moeilijkheden die dergelijke
stoornis meebrengt, bewijzen maar al te duidelijk hoe geneeskundige en
opvoedkundige op endocrien domein elkaar ontmoeten en kunnen samenwerken.
***

Het groeiprobleem is met de schildklier alléén niet opgelost. De studie der hypophyse
heeft geleerd dat dit kliertje voor een normale lichaamsontwikkeling noodwendig is.
Zonder hypophyse, geen normale groei. Schildklier en hypophyse werken hand in
hand om aan het lichaam zijn gestalte te bezorgen. Hun groeiprikkelende werking
treedt onstuimig naar voren rond de puberteit wanneer het kinderlichaam naar
volwassen verhoudingen opgedreven wordt, om dan stilaan meer en meer door de
steeds overvloediger wordende geslachtsrijpingshormonen ingetoomd te worden.
Eenmaal de geslachtsrijping volledig, verdwijnen de groeikraakbeenderen en is de
gestalte definitief. Er speelt zich in het lichaam een 'heroïsche' strijd af tussen
genitaliën, hypophyse, schildklier en bijnieren om aan het volwassen lichaam zijn
definitieve gestalte, dikte, beharing en skeletbouw te bezorgen. Het is daarom niet
overdreven de hormoonwerking nog te gaan terugzoeken bij een bepaald individu
in het uitzicht van de huid, den stand der ogen, de regelmatigheid der tandwisseling,
de gladheid van de nagels, de dichtheid van een wenkbrauw. Doch men moet met
evenveel recht ook de psychische eigenaardigheden die ieder moment van dezen
strijd kenschetsen, trachten met hetzelfde endocrien vergrootglas te bezien en pogen
vast te koppelen aan het hormoon der klier die haar werking tijdelijk wist op te
dringen.
Al het voorgaande had als doel beter te doen begrijpen hoe de endocrinologie het
centrum van het probleem 'constitutie en gedraging' benaderd heeft. Men ziet thans
zonder moeite in dat de constitutieleer, de karakter- en typenleer met de hormonenleer
één zijn. Het type van het individu is het resultaat van het onderling evenwicht van
zijn hormonen. De bijzondere karaktereigenschappen die in KRETSCHMER'S leer in
't bijzonder, en in andere typologieën voor de verschillende lichaamstypen aangegeven
staan, zijn bij nadere studie ook slechts grotendeels de weergave van verschillende
hormoonevenwichten tussen de bijzonderste klieren met inwendige afscheiding. Men
vindt in het leptosome, spierarme, slanke, tengere, langlijnige lichaamstype met zijn
intens gesloten zielsleven en sterke gemoedsspanning de meest opvallende gelijkenis
met de physische en psychische symptomen der
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ziekelijke schildklieroverspanning. In het pyknische, dikke, rond- en kortlijnige type
met zijn gemakkelijk aanpasbaar en aanvoelbaar gemoedsleven, vindt men treffende
overeenstemming met het geneeskundig symptomencomplex der onvoldoende
schildklier- en hypophysefunctie. Het athletisch- musculaire type, met
bewegingsdrang, vertoon van spierkracht, handelend optreden, daadwerkelijkheidszin,
doet dadelijk aan een te flink werkende hypophyse en bijnieren denken. Hoe men
nu ook verder de typologie wil uitbreiden of uitpluizen, de endocrinologie moet hier
de leidende hand hebben omdat zij beter dan welke wetenschap ook betrouwbaar
lichaam en psyche verbindt, iets waarvoor men vroeger geen gemeenschappelijk
aanknopingspunt wist te vinden.
***

Is dit materialisme? Wij staan voor een feit: het lichaam en de geest, zo geheimzinnig
verbonden, zo vernuftig versmolten en toch zo logisch samenwerkend dat een ervaren
oog het aandurft in een welbepaald lichaamstype ook het daarbij passend geheel van
gedraging, gemoedsuitingen, geestesleven en zenuwreacties, kortom van temperament
en karakter te voorspellen. Moet dit nu leiden tot het onherroepelijk vastkoppelen
van het waarom van handelingen en optreden van een individu aan zijn hormonalen
'staat' en het systematisch minimaliseren van culpabiliteit en
verantwoordelijkheidszin? Zeker niet. 'Uw hormonen bepalen uw lot'; ziedaar het
gevaar van voorbarige en voortvarende conclusies in dit materialiserend domein. De
kennis der endocrinologie stelt geen muur vóór de menselijke vrijheid en mag geen
verontschuldiging bieden voor iedere gedraging waar die vrijheid tevens haar rechten
deed gelden. De inwendige hormonale doorstromingsleer is er nodig om licht te
scheppen in een aantal zaken die in extra-medicale wetenschappen zoals de
psychologie, de typologie en de paedagogie behandeld worden. Ze raakt aan geen
enkele van onze hogere morele of metaphysische waarden en waarheden en mag
derhalve niet als een fatum voorgesteld worden. Wij beschouwen haar als een
ordenende macht in het scheppingswerk die leidt tot harmonie en doelmatigheid in
al wat leeft en dit geldt zowel voor het plantenals voor het dierenrijk. Is het toch niet
wonderbaar dat ook in de plantenwereld bepaalde hormonen ontdekt werden, en dat
zelfs in het dode delfstoffenrijk, steenkool en aardolieproducten, hormoonkrachtige
stoffen die in nauw verband staan met de dierlijke geslachtshormonen, in niet te
onderschatten hoeveelheden voorhanden zijn? Hier staat uiteindelijk de onderzoeker
voor de grootste natuurwet: de eenheid in de natuur, die hem onmeedogend van de
materie losrukt en plaatst voor de herkenning van het bovennatuurlijke.
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Missiologische kroniek
De familie bij de zwarten in Midden-Afrika
Bij de XVIIe Missiologische Week te Leuven (19 tot 22 Augustus
1946)
door A. Cauwe S.J.
Voor de eerste maal gehouden in 1924, hervatte de Missiologische Week haar
werkzaamheden na een gedwongen onderbreking van zeven jaar. In tegenstelling
met de voorgaande werd in deze XVIIe Week een onderwerp behandeld dat
geografisch meer beperkt was.
Het onderwerp, 'De familie bij de zwarten in Midden-Afrika', werd praktisch tot
Belgisch-Kongo beperkt, om de goede reden dat alleen oud-missionarissen van
Belgisch-Kongo thans in groot aantal in België verblijven. Deze beperking bood het
groot voordeel meer eenheid te brengen zodat het mogelijk was het vraagstuk onder
meerdere aspecten te bestuderen; aldus was de belangstelling bij de missionarissen
van Kongo groter dan ooit te voren. Meer dan tweehonderd oud-missionarissen en
toekomstige missionarissen, waaronder Missiebisschoppen, Paters, Broeders en
Zusters, volgden gedurende vier volle dagen de talrijke verslagen en
gedachtenwisselingen die in morgen- en namiddagzittingen elkander opvolgden.
We trachten hier een synthese te geven van het probleem zoals het werd behandeld.
We beschouwen enkel de hoofdaspecten, en verwijzen voor meer bijzonderheden
naar het volledig verslag dat, naar oud gebruik, in extenso zal gepubliceerd worden.

Probleemstelling
Het missiewerk beoogt op de eerste plaats geen individuele bekeringen, maar de
vestiging van de Katholieke Kerk in nieuwe streken. Het is dus essentieel gericht op
de hervorming der maatschappij in christelijken zin. Wil men derhalve duurzaam
werk verrichten, dan moet het gezin, dat de grondslag is van elke maatschappij,
gekerstend worden.
Het gaat er dus om de heidense opvatting van de familie, die we bij de inlanders
vinden, te vervangen door een christelijke. Zoiets veronderstelt
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natuurlijk een diepingrijpende evolutie. De weldoende werking der Katholieke Kerk
wordt vanzelfsprekend geweldig beïnvloed en soms op een verkeerd spoor gebracht
door menigvuldige andere faktoren. Want samen met het christendom, en dikwijls
buiten of tegen het christendom in, dringt de volledige, sterk materialistisch getinte
Westerse beschaving in Belgisch-Kongo binnen.
Daar het hier hoofdzakelijk gaat over de rol van de katholieke missionarissen,
moeten we nagaan of we de vroegere heidense gewoontelijke 'orde' kunnen vervangen
door een christelijke orde, of indien de ongunstige omstandigheden er ons toe dwingen
een christelijke 'wanorde' in te voeren! We bedoelen dat het probleem erin bestaat,
te weten of de hervorming van de inlandse maatschappij - die ook zonder de
tussenkomst van de Katholieke Kerk noodzakelijk zou geschieden onder de druk
van de ingevoerde Westerse beschaving maar dan een noodzakelijk failliet tegemoet
zou gaan - dank zij de werking van de Kerk, kan geleid worden tot een nieuw
evenwicht dat voortspruit uit de christelijke levensbeschouwing. Is de bestaande
opvatting van het gezin bij de inlanders vatbaar voor een evolutie in christelijken
zin? en hoe kan die evolutie geschieden zonder de bestaande orde in gevaar te
brengen? Of moeten we besluiten dat de tegenstelling tussen de oude opvatting en
de christelijke te groot is en een hervorming in christelijken zin een echte 'revolutie'
zou betekenen die fataal eerst wanorde verwekken zou?

Het probleem is niet nieuw
Door P. Charles S.J. werd er op gewezen dat het probleem niet nieuw was: reeds in
het begin van de Kerkgeschiedenis werd een dergelijk vraagstuk gesteld en opgelost
bij het invoeren van de christelijke levensbeschouwing in de heidense kultuur van
de Grieks-Romeinse wereld van toen.
De 'familia' der Grieken en Romeinen werd zoals de familie der zwarten patriarchaal
opgevat, en om reden van de heidense mentaliteit die haar beheerste was zij in de
eerste tijden, veel meer dan de kerkvervolgingen, 'de' grote hinderpaal voor de
uitbreiding van het christendom.
Het ware naïef te denken dat de Romeinse 'familia', dank zij haar monogamie en
haar juridisch statuut, zo maar kon overgenomen worden door de Kerk. De zeden
die heersten in het familieleven, vooral in deze periode van verval, en de juridische
inrichting van de familie stonden regelrecht tegen de christelijke opvatting gekant.
De 'patria potestas' was arbitrair en zonder perken, en hield geen rekening met het
welzijn van vrouw en kinderen. De zo veelvuldige en zo gemakkelijk te verkrijgen
wettelijke echtscheiding was een gevolg van het feit dat in het meest gebruikelijk
huwelijk (het huwelijk 'sine manu') de vrouw met have en goed bleef toebehoren aan
haar vader of haar voogd. Kinderbeperking door kindermoord was algemeen in
gebruik. De huisvader was terzelfder tijd de priester van de familiale verering der
voorouders.
Volgens het burgerrecht waren de 'justae nuptiae' monogamisch in
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dien zin dat het recht slechts één wettelijke echtgenote erkende, zonder zich evenwel
te bekommeren om andere verbintenissen. Al de 'ancillae' stonden ter beschikking
van den huisvader, die geen echtbreuk bedreef zolang hij zich niet aan gehuwde
vrouwen vergreep. De wetten waren niet beter dan de zeden: ze bekrachtigden altijd
en verergerden somtijds de ergste misbruiken.
De Kerk heeft die hinderpalen stilaan doen verdwijnen, niet door geweld noch
door wetgevingen - de eerste christen keizers durfden de echtscheiding niet eens
verbieden - maar door haar beroep op de menselijke natuur zelf, die, ofschoon
verzwakt door de erfzonde, in haar diepste wezen goed blijft, en op de gezonde
principes, die zij kon terugvinden in de stoïcijnse wijsbegeerte van dien tijd.
Aldus werd de patria potestas van arbitraire heerschappij hervormd tot een
beschermingstaak; van voorrecht werd ze een verantwoordelijkheid en een plicht.
Maar de familie werd niet van haar gezag beroofd; alleen werd de despotische
familietucht, waaraan slechts door echtscheiding te ontvluchten was, vervangen door
een spontane en aanvaarde harmonie. Deze evolutie, waarbij het goede werd bewaard
en het siechte werd verworpen, mag een voorbeeld zijn van de wijze waarop men
tegenover de Afrikaanse toestanden moet handelen.
De familie der zwarten met al haar gebreken kan op vele gebieden glansrijk de
vergelijking doorstaan met de Grieks-Romeinse familie der eerste eeuwen. Kan men
hier ook niet de zeden en gewoonten van binnenuit, d.w.z. met de instemming van
de inlanders, doen evolueren? Misschien kan de bantoefilosofie, zoals weleer de
stoïcijnse,. ook een hulp bieden in die evolutie.
Laten we dus, voor Belgisch-Kongo, achtereenvolgens onderzoeken welke de
inlandse opvatting is van de familie, met haar gezonde en verkeerde bestanddelen;
welke evolutie reeds gebeurde onder de drang van de omstandigheden; welke tenslotte
de christelijke opvatting moet zijn van het christelijk gezin in Kongo, en welke
middelen er toe kunnen leiden om tot deze nieuwe opvatting te komen.

De inlandse opvatting van de familie.
De Missiologische Week bestudeerde die opvatting bij verschillende volksstammen,
zodat men tot een algemeen, ofschoon nog zeer onvolledig beeld kwam van het
uitgangspunt waaruit de gezonde evolutie haar aanvang zal moeten nemen.
Pater Schumacher, W.P., maakte de interessante vaststelling dat de Batwa's van
de Ruanda, hoewel zeer achterlijk in hun beschaving, toch een zeer-zuivere
gezinsmoraliteit kennen: een vrij grote vrijheid van de vrouw, zeldzame veelwijverij,
echte liefdebanden tussen de familieleden. Daarentegen merkt men bij de Batutsi,
spijt hun zeer aristokratische opvoeding en hun meer gevorderd beschavingspeil, een
groot zedelijk verval op.
In het groot gebied van de Stanley-Falls is de veelwijverij, volgens P. D'Hossche,
priester van het H. Hart, het grote euvel, dat thans de
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voornaamste oorzaak is van de geboortedaling; ofschoon geen gewilde
kinderbeperking bestaat, daar de zwarte vrouw het moederschap niet vreest maar er
naar verlangt, brengt de veelwijverij zelf mee dat men amper één kind per gehuwde
vrouw aantreft.
Mgr Tanghe toonde aan hoe bij de Ngbandi van den Ubangi, in de zeer primitief
opgevatte familie de eerstgeborene een hoogst belangrijke plaats inneemt; hoe het
huwelijk met de eerste vrouw wordt aangegaan met de gedachte aan een blijvende
verbintenis, en hoe in deze familie een levenswijsheid van vader tot zoon wordt
overgemaakt waar de vermeerdering van levenskracht als de grote weldaad geldt die
op de eerste plaats dient nagestreefd.
In de streek van het Albert-Meer vinden we, aldus P. Hertsens W.P., een familiale
inrichting waarin het gezin (vader, moeder, kinderen) de basis vormt van de grote
familie der levenden, die niet alleen de clan behelst (de nakomelingschap van
eenzelfden voorvader) maar ook al degenen die opgenomen werden in de familie
door het huwelijk. Het huwelijk, dat uitgaat niet van het individu maar van de grote
familie, is een sociale daad. Het gebeurt echter altijd met wederzijdse toestemming,
weliswaar niet altijd formeel uitgedrukt, maar verwezenlijkt door het samenwonen.
In de Katanga zoals in de Kwango en bij de Bakongo vinden we het matriarchaat,
waar alles berust op de clan, een familiegroep gevormd door al de personen van
eenzelfde afkomst van moederskant. De grote wet van het matriarchaat is gewoonlijk
de exogamie, waarbij de kinderen tot een ander clan behoren als de vader (namelijk
moeder's clan), wat een bron is van antagonisme en talrijke conflicten.
Zoals de Heer Sohier het meesterlijk uiteenzette, vinden we bij het inlands huwelijk
in het algemeen genomen de volgende elementen terug:
1. scheiding van have en goed tussen de echtgenoten;
2. een ver doorgedreven familiegeest wat leidt tot een collectieve
verantwoordelijkheid;
3. een uitdrukkelijk toegestemde (aanvaarde) echtelijke verbintenis volgens een
of andere uiterlijke modaliteit, meestal een symbolisch gebaar;
4. monogamie is overal gekend en in sommige gevallen absoluut vereist;
5. onverbreekbaarheid is de regel voor die monogamische huwelijken: de zwarte
huwt met de gedachte dat het voor het leven is, al weet hij dat de echtscheiding
bestaat. In sommige gevallen is die onverbreekbaarheid absoluut.
Het inlands huwelijk mag dus in den regel aanzien worden als een echt huwelijk.
Uit die verschillende gegevens zien wij dat er in de inlandse opvatting van de
familie talrijke gezonde elementen zijn, zoals b.v. de sociale opvatting van de familie,
het verlangen naar een nakomelingschap die de levenskracht van de familie moet in
stand houden en vermeerderen, en de echtheid van het huwelijk.
Daarnaast zijn er evenwel ook elementen die verderfelijk zijn, zoal
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bv. de verdrukking van het individu ten bate van de collectiviteit, de veelwijverij,
de echtscheiding, de tegenstelling tussen vader en kinderen in het matriarchaat.

Evolutie en ontreddering
De zestigjarige kolonisatie van Belgisch-Kongo moest natuurlijk een terugslag hebben
op de inlandse maatschappij. Het ingrijpen van een centraal gezag dat hoger stond
dan dat van de gewoontelijke overheden moest reeds op zichzelf dat inlands gezag
verzwakken; maar de talrijke veranderingen in de politiek zelf van het centraal gezag,
de menigvuldige vergissingen begaan bij het vaststellen van nieuwe sectoren en
nieuwe hoofden, hebben dat gezag tot bijna niets herleid. Ook het gezag van het
familiehoofd is zeer verzwakt door de talrijke wetten en maatregelen die dit gezag
over het hoofd zagen.
De gedwongen of vrijwillige recrutering van werklieden en soldaten die het
geboortedorp verlieten om naar de werkkampen of grote centra te gaan, hebben tal
van 'familieleden' onttrokken aan dat gezag, en heel het inlandse familieleven onderste
boven gegooid.
De christelijke opvatting van het gezin, waar de vader het gezag krijgt, was ook
een ongewilde maar fatale oorzaak van evolutie.
In sommige streken kon de evolutie geleidelijk en zonder te veel ontreddering
gebeuren; elders werd de maatschappij in haar grondslagen zelf aangetast, wat de
levenskracht en levenslust van meerdere rassen a.h.w. vernietigde met het gevolg
van een geboortedaling die werkelijk angstwekkend is.

In de dorpen.
De sterke organisatie van de clan van vroeger, waar niemand aan ontsnapte, is
verbrokkeld; de jeugd gehoorzaamt niet meer aan de 'ouden'. Op vele plaatsen
gebeurde reeds een evolutie van de gewoonten, maar de geschreven wet volgde
meestal niet.
Overal constateert men een geweldige uitwijking. Voor gans Kongo weet men
officieel dat 14% van de bevolking buiten hun eigenlijke hoofdijen verblijven; dat
zijn meestal de mannen, en meer in het bizonder de jonge mannen. Ze worden opgeëist
voor de mijnen, voor het leger, voor karweien, enz... ofwel verlaten ze vrij willig de
streek hetzij om te ontsnappen aan de administratieve plagerijen, hetzij omdat ze
alleen in de centra den noodzakelijken bruidschat kunnen verdienen, of nog omdat
ze aangetrokken worden door het vrije stadsleven.
Gevolg hiervan is een ontvolking van ganse streken, een verlies van levenskracht
voor de inlandse maatschappij. Daar waar het procent een zeker maximum bereikt
betekent dit de ondergang van het ras.

In de centra.
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rassen. Hier wordt dikwijls alles over boord gegooid. Het sterke familiegezag van
de dorpen bestaat er niet meer. Het verblijf is voor het grootste gedeelte voorlopig;
de meesten zijn ongehuwd, omdat ze nog te jong zijn of omdat ze geen vrouw kunnen
vinden wegens de wanverhouding tussen het aantal mannen en vrouwen.
Volgens P. Kesters, C.I.C.M., waren er in 1944 in Leopoldstad 46.800 mannen,
23.900 vrouwen en 25.000 kinderen. Wat reeds een merkelijke verbetering betekent
dank zij de talrijke immigratie van Bakongo's die afkomen met gans hun gezin, terwijl
de toestand van de inboorlingen van Opper-Kongo en Kasaï deerniswekkend is.
Er is woningnood in Leopoldstad. De Ionen voor de gewone werklui zijn te laag;
de meeste inlanders hebben geen velden, zodat de vrouw niets te doen heeft; en
talrijke familieleden (meestal schoolkinderen) komen op de kosten leven van een
oom!
Ze zoeken naar vereniging om de verloren clan te vervangen; vandaar allerlei
mutualiteiten (naamgenoten, oudleerlingen, rasgenoten, enz...) Samen vieren ze feest,
en ze zoeken ook steun bij elkaar in den nood.
Het aantal ongeregelde huwelijken is ontzettend bij de inlanders afkomstig van
Opper-Kongo en Kasaï, alsook bij de jeugd die in Leopoldstad opgroeide (9 op 10).
De moeilijkheden voor het stichten en het in stand houden van christelijke gezinnen
zijn groot:
1. er zijn te weinig vrouwen in de centra's, dus moeten ze in de dorpen gezocht
worden: vandaar uitbuiting door de dorpsfamilie, die haar meisjes niet graag
naar de stad ziet gaan en dus duur doet betalen;
2. mengeling van rassen en godsdiensten (heidenen, katholieken, Protestanten);
3. man en vrouw gaan gemakkelijk reeds vóór het huwelijk samenwonen en dan
houdt meestal het sparen voor de bruidschat op, wat de ongeregelde toestand
bestendigt;
4. na het huwelijk brengt kinderloosheid oneenigheid mee;
5. de vrouw gaat dikwijls voor een tijdje - zelfs voor verschillende maanden - naar
haar dorp terug: de man blijft alleen...
6. zolang het kind niet gespeend werd (2 tot 3 jaar) mag de man geen betrekkingen
hebben met de vrouw...
7. de vrouw is minder ontwikkeld en interesseert zich niet aan het werk van de
man.
De evolutie in de centra brengt nochtans enkele voordelen mee: namelijk wordt de
persoonlijkheid van de vrouw meer geëerbiedigd, de vrijheid bij de huwelijkskeuze
is groter; de opvoeding van de kinderen is gemakkelijker: men kan rechtstreeks met
de ouders onderhandelen; de bruidschat wordt dikwijls bijzaak, en de allerbesten
huwen hun kinderen uit zonder bruidschat; publiek is de veelwijverij een uitzondering
en monogamie is de algemene regel; er is ook minder jaloersheid dan in de dorpen,
meer welstand, en de kinderen houden meer van hun ouders omdat deze er beter voor
zorgen.
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Het christelijke gezin.
Het doel van de missionarissen is niet de inlandse beschaving zoveel mogelijk door
een Europese te vervangen, maar veeleer de bestaande gewoonten naar mogelijkheid
over te nemen en te kerstenen.
De inlandse opvatting van de familie bevat gezonde elementen die kunnen
opgenomen worden, en reeds werd het ideaal van de christelijke familie plaatselijk
verwezenlijkt. Daar waar de christenen zeer talrijk zijn kan men de zwarten er toe
brengen zelf de noodzakelijke wijzigingen in hun gewoonterecht in te voeren, of
gebeurt het vanzelf.
Er bestaat echter gevaar, vooral in de centra, dat een te groot individualisme de
plaats zou innemen van de meer sociale opvatting van de inlandse familie. Bovendien
ligt er een echte moeilijkheid in het feit dat de christen familie, die op monogamie
berust, die de onverbreekbaarheid vooropstelt en de opvoeding van de kinderen
hoofdzakelijk aan den vader toevertrouwt, niet voldoende beschermd wordt door de
huidige wetgeving.
Missie en Staat moeten dus samenwerken om de gezonde evolutie in de hand te
werken en elke ontreddering bij den overgang te vermijden. Beide moeten er vooral
op letten dat ze alles wat gezond is bewaren, en dat ze een steeds dieperen kijk krijgen
in de mentaliteit der inlanders, zodat ze de evolutie leiden in deze mentaliteit, en
niets opdringen, want dit kan alleen maar een uiterlijk vernis worden.
De taak van de Missie bestaat hoofdzakelijk in een godsdienstige vorming die
rekening houdt met de inlandse mentaliteit.
De taak van de Staat in een konsekwent doorgevoerde inlandse politiek die rekening
houdt met de massaovergang van de inlanders naar het christendom. De Staat moet
dus op de eerste plaats het christelijk huwelijk, dat volgens de Heer Sohier, niets
anders is dan het gewoontelijk huwelijk van de inlandse christenen, wettelijk
beschermen.
Ook voor de kolonialen is een speciale taak weggelegd: namelijk aan de inlanders
het voorbeeld te geven van de christelijke opvatting van huwelijk en gezin.
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Sociologische kroniek
Het vraagstuk onzer grensarbeiders in Noord-Frankrijk
door J. Declercq
De gebeurtenissen die zich gedurende de eerste maanden van dit jaar voordeden
tengevolge van de Franse devaluatie, de daaruit voortvloeiende staking der Belgische
grensarbeiders en de toekenning van een premie op het loon dezer werklieden, hebben
opnieuw de moeilijkheden der grenskwestie in haar meest scherpe vormen op het
voorplan gebracht. Zij brengen ons de vóóroorlogse sociale conflicten en financiële
moeilijkheden in het geheugen die zoveel kwaad berokkenden aan duizenden onzer
medeburgers.
Als men weet dat het huidig aantal grensarbeiders in Frankrijk terug de 50.000
bereikt (vóór den oorlog benaderden zij de 100.000) en Noord-Frankrijk in het
textielbedrijf alleen, vóór enorme tekorten aan werkkrachten staat, wordt het duidelijk
dat de oplossing van dit vraagstuk van het grootste belang is. De noodzakelijkheid
ener gezonde reglementering wordt dan ook meer en meer aangevoeld in de arbeidersen werkgeversmiddens zowel van Franse als van Belgische zijde. Anderzijds stelt
de maatschappelijke zekerheid dezer categorie loontrekkenden bepaalde vraagstukken
die moeilijk een oplossing schijnen te vinden.
Het is niet mijn bedoeling een volledige ontleding te geven van dit ogenschijnlijk
complex vraagstuk. Ik wil er mij toe beperken een zo bondig mogelijk doch klaar
beeld te verschaffen van allerhande moeilijkheden, met aanduiding der mogelijkheden
om die wanorde te doen ophouden. Tevens zou ik graag enigen uitleg willen
verstrekken over een statuut van den grensarbeider, dat zich met steeds dwingender
kracht opdringt. Na een overzicht der bizonderste moeilijkheden zullen we trachten
enkele middelen voor te stellen, die o.i., den toestand kunnen verhelpen.

I Moeilijkheden
1. Economische moeilijkheden.
Het is een feit, dat de Belgische grensarbeiders altijd zeer wisselvallig hun diensten
hebben aangeboden zowel aan de Franse als aan de Belgische
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industrie. Alles wordt beïnvloed door de faktor loon die, naargelang de toestand
gunstiger is in het een of ander land, zijn onmiddellijke weerslag heeft op de arbeiders.
Deze laatsten, over het algemeen kortzichtig, vragen zich niet af of zij den werkgever
zullen schaden door hun heengaan. Zij zullen er ook niet over na denken of het nieuw
werk dat zij aanvatten, voldoende waarborgen biedt voor de toekomst. Sedert de
bevrijding is dit opnieuw zeer duidelijk gebleken. Daar de Ionen in Frankrijk bizonder
gunstig waren, zagen veel Belgische werklieden er niet tegen op, om een vaste, doch
minder betaalde werkgelegenheid, te laten varen om een soms vrij lastig werk in het
naburig land te gaan verrichten. De burgerlijke mobilisatie en de devaluatie van
December 1945 hebben deze exode gelukkig voor een groot deel tegengehouden,
doch de schade, die aldus berokkend werd aan de Belgische economie, was zeker
zeer belangrijk. Op dit ogenblik bestaat er weinig aantrekking om in Frankrijk te
gaan werken, doch die toestand kan van voorbijgaanden aard zijn en het is zeker dat,
bij gebrek aan bepaalde overeenkomsten, de uitwijking in ongebreidelde mate
mogelijk blijft.
Het is nuttig aan te stippen dat de industrie van Noord-Frankrijk voor enorme
tekorten aan arbeidskrachten zal staan. Er is sprake van dat in de tak textiel alleen
reeds 900.000 arbeiders zullen nodig zijn en dat er totnogtoe slechts 300.000 worden
te werk gesteld. Daarvan zijn ± 25.000 Beigen en men merke wel op dat geen Franse
arbeiders meer werkloos zijn. Het cijfer 900.000 is zeker overdreven, doch het volstaat
om aan te tonen dat, bij gunstige werkgelegenheid in dit land, onze werklieden in
groten getale zouden uitwijken om tijdelijk van de hogere lonen te profiteren.
Het ware voor ons land rampspoedig opnieuw de toestanden te zien herleven van
de jaren 1926 tot 1939. In den loop van 1926, 1927, 1928, werden de Belgische
arbeidskrachten in zeer groot aantal naar Frankrijk gelokt. De Franse werkgevers
kwamen ze halen met autobussen, niet alleen in het onmiddellijk grensgebied, doch
ook verder op, in de streek van Brugge en Gent. De grenskaarten werden in onbeperkte
mate afgeleverd. Weliswaar werd tussen Frankrijk en België een akkoord afgesloten
in datum van 9 Mei 1935, dat de modaliteiten van het afleveren ener grenskaart
voorziet en een bepaalde grenszone vastlegt, doch het kwaad was geschied en weinig
veranderde aan deze toestanden.
Wij kenden de crisisjaren en de dikwijls zeer spijtige gevallen van afdanking onzer
grensarbeiders, nadat zij vele jaren hadden doorgebracht in Noord-Frankrijk.
Aanvankelijk werd er van Belgische zijde niet aan gedacht, dat de werkloosheid
grote afmetingen kon aannemen ten gevolge dezer afdankingen. Het is immers na
de vaststelling der belangrijke werkloosheid in de grensstreek, dat naar middelen
gezocht werd om dit euvel te bestrijden. Men herinnere zich de zorg der regering in
deze aangelegenheid, toen zij in 1936 een regeringscommissaris aanstelde om de
geschikte maatregelen tot werkverschaffing te bestuderen. Voor alwie met
arbeidsaangelegenheden vertrouwd is, is het echter duidelijk dat niet zo gemakkelijk
duizenden arbeiders van een bepaalde nijverheid naar een andere industrie en een
ander milieu worden overgeschakeld.
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2. Sociale moeilijkheden.
Hierboven raakte ik reeds de kwestie aan van de arbeiders die, ten gevolge van
economische depressie en van eigen kortzichtigheid, slachtoffer werden van de
werkloosheid en dientengevolge aangewezen zijn op de Belgische instellingen voor
maatschappelijke zekerheid. De bestaande overeenkomsten waarborgen ten andere
geenszins de stabiliteit van het werk. De voorzorg in zake ziekte, invaliditeit, pensioen,
werkloosheid, kindertoeslag, is niet rationeel uitgebouwd en de bestaande toestand
is verre van degelijk.
Door de conventie van 23 Augustus 1930 tussen de twee landen werd weliswaar
getracht, zo goed mogelijk de rechten van den arbeider in geval van ziekte, in eigen
land te waarborgen, doch in het kader van de maatschappelijke zekerheid werd na
de bevrijding ten zeerste aangevoeld dat elementaire dingen ontbreken. De
grensarbeider wordt er dan ook toe genoopt zich gedeeltelijk als vrij mutualist te
verzekeren, wil hij behandeld worden als zijn landgenoten werkzaam in België.
De grensarbeider is niet verzekerd tegen werkloosheidsrisico. Voorlopig geniet
hij in België in geval van werkloosheid, hoewel hij geen bijdragen stort; doch objectief
beschouwd is het onrechtvaardig in een systeem van verzekering zoals het onze.
Uiteindelijk zullen toch bepaalde maatregelen dienen getroffen.
Het grootste deel onzer grensarbeiders ontvangt de kindertoeslagen. Toch zijn er
nog die niet van dit voordeel genieten en wettelijk hebben ze geen verhaal, omdat
de Franse wetgeving uitdrukkelijk voorziet dat de kinderen in Frankrijk moeten
wonen om het recht op kindertoeslag te kunnen doen gelden.
Tenslotte worden de Belgische arbeiders over het algemeen nog steeds niet genoeg
naar hun waarde geschat door hun eigen Franse werkmakkers en door de Franse
administratie. Slechts de Franse werkgevers begrijpen van welke grote waarde onze
werkkrachten zijn en ze zijn dan ook, in veel gevallen, de verdedigers van onze
landgenoten.

3. Administratieve moeilijkheden.
De bestaande administratie, zowel van Franse als van Belgische zijde, laat veel te
wensen over. Om maar te gewagen van de aflevering der grensarbeiderskaarten,
moet eerlijk worden bekend, dat zonder vaste richtlijnen wordt gewerkt en in veel
gevallen met achterbakse middelen. De misbruiken zijn daarenboven nog vrij talrijk.
Het overmaken naar België van invaliditeits- en ouderdomspensioenen heeft reeds
veel moeilijkheden berokkend aan de betrokken arbeiders en aan de organisaties, die
het op zich nemen om hen te helpen. Gedurende de bezetting was de geldverzending
dezer pensioenen bijzonder moeilijk en zelfs onmogelijk.
Daarbij is de administratie zo ingewikkeld en is de controle zo weinig doeltreffend,
dat men werkelijk een verregaande routine moet hebbne
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verworven om de min of meer juiste weg te vinden. Eveneens is het genoegzaam
gekend dat een Frans werkgever of de Franse administratie, niet in alle gevallen
kunnen verplicht worden zich naar onze eisen of wensen te voegen. De huidige
regeling van de loonsclearing verwekt daarenboven moeilijkheden die niet te
onderschatten zijn.

II Middelen
Welke zijn nu de middelen die zouden dienen toegepast om deze moeilijkheden te
verhelpen?

1. Op administratief gebied.
Gebruik makend van artikel 10 van het arbeidsverdrag tussen Frankrijk en België
dd. 24 December 1924, zou langs diplomatieke weg een overeenkomst dienen
afgesloten, om met eenvoudige doch doelmatige middelen een administratief
organisme in het leven te roepen.
Art. 10 bepaalt namelijk het volgende 'De bevoegde administraties van de twee
landen zullen, in gemeenschappelijk akkoord, de bijzondereen ordemaatregelen
vaststellen voor de uitvoering der schikkingen van dit verdrag, die de samenwerking
van hun administratieve diensten vergen. Zij zullen eveneens de gevallen en de
voorwaarden vaststellen in welke de diensten rechtstreeks overeenkomen.'
Op grond van dit artikel werd reeds een akkoord afgesloten betreffende de
grensarbeiders, in datum van 9 Mei 1935. Zoals ik het boven reeds aantoonde, kan
dit akkoord dat de maatregelen voorziet in zake aflevering en geldigheid der
grensarbeiderskaarten, de grenszone en de gebeurlijke overtredingen, geen voldoening
meer schenken. Van beide kanten is de administratie te ingewikkeld en soms
onrechtvaardig, zodat zij niet langer kan behouden worden. Er moet dus uitgezien
worden naar een eenvoudig systeem dat alle waarborgen biedt en in een minimum
van tijd de toestanden regelt.
Daarenboven is in ons huidig sociaal-economisch stelsel een duidelijk overzicht
van de arbeidsmarkt van zulkdanig belang, dat ook de werkgevers- en
werknemersorganisaties bij de processus van de aflevering der grensarbeiderskaarten
zouden moeten betrokken zijn.
Ik had reeds de gelegenheid gedetailleerde voorstellen in te dienen, om alle
moeilijkheden te boven te komen en gebeurlijke misbruiken uit te schakelen. Deze
voorstellen komen hier op neer, dat een centraliserend bureau, bestaande uit Franse
en Belgische functionarissen, zich zou gelasten met de aflevering der grenskaarten
op advies der respectieve plaatsingsbureau's in Frankrijk en in België. Het werk der
gemeentebesturen en van de consulaten zou hierdoor vervallen, doch het bureau zou
onder controle staan van een Consultatieve Commissie, paritair samengesteld uit
werkgevers en werknemers van beide landen. De grenskaart zou afgeleverd worden
voor een onbeperkte periode om zodoende, zoveel
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mogelijk, de toekomst van den arbeider te waarborgen, en tevens alle
buitensporigheden, die de economie en de stabiliteit van den arbeider bedreigen,
tegen te gaan.
In elk geval zou er moeten gestreefd worden naar een eenvoudig, enkelvoudig
systeem van classement, dat op ieder ogenblik den toestand in net grensgebied kan
weergeven, en dat soepel genoeg zou moeten zijn om desgevallend bepaalde
afwijkingen op de stabiliteit van het werk toe te laten.
Dit bureau zou daarenboven de basis moeten zijn van gans de sociale wetgeving.
Benevens dit zou het op gebied van politie en verkeer der grensarbeiders van het
allergrootste belang zijn. Het spreekt vanzelf dat de grenszone zou dienen herzien
te worden, en in bepaalde omstandigheden ware het misschien wel wenselijk, een
tweede zogenaamde reservezone uit te stippelen. Wil men echter tot deze gezonde
maatregelen overgaan, dan zou hoogst dringend het akkoord van 9 Mei 1935 dienen
gewijzigd.

2. Op sociaal gebied.
De eerste eis van een gezond systeem van maatschappelijke zekerheid is de vastheid
der bediening. Welnu het mag in de toekomst niet meer gebeuren, dat een arbeider
of bediende der grens, zonder verwittiging zijn grenskaart niet meer vernieuwd ziet,
tengevolge van een in veel gevallen niet goed te keuren administratieve tussenkomst.
Dus als eerste principe geldt het verlenen der grenskaart voor het leven. Indien het
werkelijk nodig blijkt, ingevolge de economische conjunctuur, kan desgevallend een
beperkte duur worden toegestaan, op voorwaarde de belanghebbende uitdrukkelijk
te verwittigen. Ik meen nochtans dat dergelijke afwijkingen niet zullen nodig zijn.
Gaat het om iemand die geen grensarbeider is, dan is het verkieslijker hem
desgevallend gedwongen aan het werk te houden in zijn eigen land.
Individueel, onmiddellijk belang mag niet primeren tegenover het algemeen belang
van het land waar de arbeider woonachtig is. Daarom is het nodig dat het
administratief organisme waarvan boven sprake was, deze toestanden regelt en
controleert.
In andere sociale aangelegenheden zoals verzekering tegen ziekte, invaliditeit,
werkloosheid, pensioen, is de grensarbeider in zeer veel gevallen benadeligd en kan
de bestaande toestand geen voldoening geven.
De meest radikale doch ook meest gezonde oplossing ware te vinden in de integrale
toepassing der sociale wetgeving in het land van herkomst van den arbeider, d.w.z.
dat een Belgische arbeider in Noord-Frankrijk zijn loon zou ontvangen in dit land,
doch dat al de bijkomstige voordelen, als daar zijn kindertoeslag, pensioen,
vergoedingen voor ziekte en werkloosheid, zouden uitbetaald worden in België. Het
is duidelijk dat in dit geval de werkgever de afhoudingen voor sociale zekerheid zou
overmaken naar België. Wat er ook gebeure, op deze wijze zou de verzekering op
alle gebied gewaarborgd blijven en geen aanleiding kunnen worden tot verlies van
rechten.
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3. Op economisch, gebied.
In de oplossing van de bestaande moeilijkheden komt gans het geval neer op een
houding van 'fair-play' tussen de twee landen. Er mogen in geen geval arbeidskrachten
worden onttrokken ten. nadele van het een of ander land. De paritaire commissie
bestaande uit Franse en Belgische werkgevers en werknemers, zou alle waarborgen
bieden om, samen met de bevoegde Franse en Belgische functionarissen, de
rechtvaardige arbeidsbezetting te controleren.
Het zal soms nodig blijken, tegen den wil in van het individu, maatregelen te
treffen, doch zij zullen gewettigd zijn als men ze beschouwt vanuit het algemeen
belang en in het licht van openhartige samenwerking.
Het zou niet opgaan dat ongebreidelde wisseling van arbeidskrachten nogmaals
aanleiding zou geven tot ongerijmde maatregelen, met als logisch gevolg sociale
wantoestanden en economische onevenwichtigheden. In geen enkel geval zou het
nog mogen gebeuren dat naar maatregelen dient uitgezien om de massale
werkloosheid, tengevolge van ongelijke verdeling, op te slorpen.
Wij staan nu eenmaal voor het feit, dat in de Belgische grenszone geen voldoende
werkgelegenheid is en dat de natuurlijke drang bestaat om te gaan werken in
Noord-Frankrijk. Een grensarbeider wil of kan er tevens niet toe besluiten zich in
Frankrijk te vestigen. Ten alle tijde was die toestand zo en wij moeten hem dan ook
als zodanig aanvaarden.
Slechts nauwe samenwerking kan de toekomst van onze nijverheid in België en
deze van Frankrijk verzekeren. Lijdelijk toezien kan niet anders dan die toekomst
compromitteren, wat dan ook onvermijdelijk de bestaanszekerheid van duizenden
arbeiders in het gedrang brengt.

III Het Statuut van den Grensarbeider
Als besluit wil ik nog enkele beschouwingen geven welke als leidende beginselen
zouden moeten dienen om het gewenste evenwicht te bereiken. De toepassing zal
leiden tot het statuut - of hoe men het ook noemen wil - van den grensarbeider.
Gelet op artikelen 1 en 10 van het arbeidsverdrag van 24 December 1924 tussen
Frankrijk en België, zou in vervanging van de akkoorden van 4 Juli 1928, 23 Augustus
1930 en 9 Mei 1935, ten spoedigste een nieuw akkoord dienen afgesloten. Deze
nieuwe overeenkomst zou voorzien:
1. een definitie van den grensarbeider, zoals reeds in 1935 aangenomen, en een
aanduiding der grenszone,
2. een model van de grenskaart, naargelang het gaat om een toekenning voor het
leven of tijdelijke toelating, met een procedure der aflevering en der controle,
3. de duur der geldigheid van de grenskaart voor sommige bizondere categorieën,
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4. de inrichting van een paritair comité bestaande uit vertegenwoordigers van
Belgische en Franse werkgevers en werknemers,
5. de inrichting van een gemengd Frans-Belgisch bureau, gelast met de aflevering
en de controle der grenskaarten,
6. de plaats van het bureau en de aanduiding der bevoegdheden van beide
verantwoordelijke functionarissen,
7. de wijze van beteugeling der misbruiken,
8. een regeling der maatschappelijke zekerheid,
9. de te volgen procedure in geval van moeilijkheden in zake loon, wissel,
grensoverschrijding (langs het Paritair Gemengd Comité).
10. overgangsmaatregelen voor de afbakening der grenszone (de oude grenskaarten
als verworven recht aanzien) en voor de sociale veiligheid (likwidatie der vroeger
verworven rechten).
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Religieuze kroniek
Lutgart van Tongeren
Bij het verschijnen van het Lutgart-boek
door A. Deblaere S.J.
Zeven eeuwen geleden stierf Sint Lutgart. Dit jaar werden talrijke publicaties aan
haar gewijd. Maar neemt zij in onze volksdevotie reeds de plaats in, die haar toekomt?
Haar leven gelijkt zozeer op een echte legende, dat wij geneigd zijn het eerder te
verwijzen naar het rijk der literatuur dan naar dat der werkelijkheid. Lutgart's leven
heeft voor ons de charme van een Middeleeuwse sproke. Zij behoort tot de wereld
van Beatrijs, Mariken van Nieumeghen, en menige heiligenfiguur uit de gulden
legende. Zal men in haar een konkreet mens met warm hart en levende ziel ontdekken,
één van de onzen, van wie wij weten moeten, dat zij heeft gestreden, vooraleer wij
haar als heilige veréren kunnen?
Niet alleen de Vlaamse kloosterzusters, maar ook de Vlaamse meisjes hebben in
Lutgart opnieuw hun schutsheilige gevonden: de opvoedsters dus en de toekomstige
moeders van Vlaanderen. Binnen afzienbaren tijd wellicht wordt Lutgart in ons
volksleven opnieuw de grote heilige, die zij vroeger was.
Hoe is Lutgart's veréring ooit kunnen verminderen? Buiten de algemene oorzaken,
die ons volk zijn eigen karakter en zijn eigen waarden hebben doen vergeten, komt
hier de reeds vermelde bijzondere omstandigheid, dat Lutgart's leven zoveel weg
heeft van een legende. Zowel de Latijnse Vita van de heilige, als de Dietse
bewerkingen er van, bewegen zich gans in de sfeer van het wonderbare. In de eerste
tijden der historische kritiek werd het Lutgart-leven, samen met zoveel andere Vitae,
eenvoudig naar een speciaal genre van de Middeleeuwse literatuur verwezen.
Reeds voor een Karolingisch hagiograaf was een heilige nu eenmaal een mens die
mirakelen deed, of uitblonk door wondere feiten en belevingen: miraculis refulgens.
En tot op het einde van de Middeleeuwen gaan de schrijvers zich met wellust vermeien
in de wereld van het wonderbare.
Voor een geschiedkundige wordt het dan ook een delikate taak, historie en
verdichtsei van elkander te onderscheiden. Tientallen Vitae moeten eenvoudig als
historisch waardeloos naar het domein der literatuur worden verwezen. Men heeft
deze heiligenlevens kunnen ind len volgens bepaalde schema's, volgens de
onvermijdelijke reeksen gelijkaardige mirakelen, die hun geboorte, jeugd, en later
leven begeleidden. Daarbij wou de ene biograaf niet onderdoen voor de andere, en
moest de heilige van één oord dien van een naburige bedeplaats minstens evenaren,
zo niet overtreffen. Plagiaat droeg toen nog niet zijn afkeurenden naam, zodat
overschrijving op grote schaal, samen met de verbeelding van den schrijver, over
den inhoud van menige Vita beslisten.
Nu wordt de opsteller van het Lutgart-Leven, Thomas van Bellingem, of vaa
Cantimpré, - naar den naam van de plaats bij Kamerijk waar hij kanunnik werd, door de Bollandisten wel vereerd met de kwalifikatie: hagiographus miri candoris,
versta: 'van lichtgelovigen eenvoud', maar toch voegen zij er ook bij, dat hij veel van
wat hij neerschreef, persoonlijk uit Lutgart's mond mocht verneinen, daar hij zeer
goed met haar bevriend was1..
1.

Cfr Propyleum ad A.A.S.S. Dec., blz. 241.
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Over de mirakelverhalen in het Lutgart-leven kan men moeilijk een definitief oordeel
vellen. Doch over haar zielsgeschiedenis, over haar spirituele opgang en mystieke
begenadiging, schreef Pater Reypens in het Lutgart-nummer van Ons Geestelijk Erf
een fijnzinnige studie1.. Door scherpe interne kritiek weet hij de geloofwaardigheid
van Thomas van Cantimpré op dit gebied te bewijzen. Niet alleen, omdat de biograaf
de gans speciale zielsgeschiedenis van zijn heilige uit geen enkel andere bron heeft
kunnen overpennen, maar vooral omdat de goede man zeker niet in staat was, uit
eigen ondervinding de geschiedenis van dezen innerlijken ontwikkelingsgang samen
te stellen. Want dan ware hij bepaald een kenner van de mystiek en een begaafd
psycholoog, zoals wij er tot in onze twintigste eeuw geen gekend hebben.
Lutgart's zielsopgang kan men nagaan volgens een zuivere, strenge lijn. Haar
innerlijk leven herinnert sterk aan dat van Margareta-Maria Alacoque, die eeuwen
later opnieuw de uitverkorene van Jezus' Hart werd. Geen spel met het
bovennatuurlijke, geen overdreven belustheid op wonderen, maar een opgang tot
God vol zelfverloochening en moed.
Door de beroemde uitwisseling van harten tussen haar en den Meester werd zij de
eerste grote H. Hart-mystieke. Enkele malen slechts grijpt Christus op wonderbare
wijze in haar leven in, en het is telkens, om haar den weg te leren naar een vollediger
offer-zijn voor Hem. En wanneer Maria zich aan haar vertoont, dan is het om vasten
en boete te vragen voor het leed dat de Aubeiose, de Albigenzen, haar Zoon aandoen,
ende alle dagen noch met sonden
Hem verniwen sine wanden.

De gedachte aan het boetend eerherstel voor het leed, door de zondaren aan Jezus
berokkend, zal Lutgart blijvend bezielen. Deze eerste H. Hart-boodschap werd door
ons volk vergeten. Eeuwen later zou het, zonder aan zijn eigen Dietse heilige terug
te denken, Jezus' Harte-boodschap opnieuw vernemen.
Toch werd Lutgart éénmaal onder de grootste heilige vrouwen van alle tijden
gerekend. En niet alleen in ons land. Zowel Pater Reypens als Dom van Roy gaven
ons daaromtrent interessante getuigenissen. Deze laatste schonk ons daarenboven
een waardevolle levensschets in de reeks 'Heiligen van onzen stam', terwijl P. Reypens
in het Lutgart-boek een hulde samenlas, haar door de kunst- en letterwereld gebracht2..
Een reeks verzorgde reproducties leidt ons van de miniaturen uit het Kopenhaagse
handschrift, over het werk van De Crayer, de Sevillaan Bonifar en anderen, tot het
moderne schilderij van Theunissen en het heerlijke glasraam van Yoors, en van het
volkse veldkapelletje te Aywières tot de barokgroep van Mathias Braun op de
beroemde Karlsbrücke te Praag. Mortelmans en Ontrop zorgden voor de muzikale
hulde, terwijl de letterkundige wereld zeker het overvloedigst en het rijkst
vertegenwoordigd is. Toch valt het op, dat geen enkele onzer allergrootste dichters
en schrijvers Lutgart verheerlijkt heeft, tenzij dan dat men Verschaeve onder hen
kan rekenen.
Het voor den lezer meest welkome gedeelte van dit luxueus uitgegeven boek wordt
ongetwijfeld gevormd door de lange, goed gekozen uittreksels uit de oude Dietse
Leven's, die zeker een ruimer bekendheid verdienen.
1.
2.

Ons Geestelijk Erf, XX, Februari-Mei 1946.
Lutgart-boek. Lannoo, Tielt, 1946, in-4o, 117 blz., 13 buitentekstplaten waarvan 2 in kleur,
met halflinnen band Fr. 290.
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Zal ons volk Lutgart opnieuw leren veréren als één van de grootste heiligen van
den Dietsen stam? Wij hopen, dat het Lutgart-boek er niet weinig moge toe bijdragen.
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Culturele kroniek
Cambridge zonder visa
Een humanisme voor onzen tijd
door Prof. Cl. Mertens S.J.
Helemaal bij toeval kwam het boekje English Life and Institutions van SHEILA-KEVIN
o'DUFFY mij in handen. Dadelijk heeft het beslag op me gelegd. Wil U denzelfden
indruk ondergaan, begin dan niet met de eerste bladzijden die te veel lijken op een
cursus in Grondwettelijk Recht, maar lees de smakelijke passages over het Engelse
landleven, of over de verschillende typen van steden, ofwel het hoofdstuk over de
opvoeding of nog dat over de pers en de andere informatiebronnen. U zult U
opgenomen voelen in een levende, uiterst sympathieke en ongetwijfeld grotelijks
onbekende wereld.
Eenmaal gewonnen, zult U vanzelf naar de meer technische bladzijden terugkeren
omdat U meer zult willen weten over de politieke en rechterlijke instellingen, die
het Engelse volkskarakter hebben gevormd en tevens de diepste trekken van den
nationalen geest hebben uitgedrukt.
English Life and Institutions is een zeer gedrongen en vrij volledig overzicht van
het Engelse leven. Oordeel zelf naar de titels der hoofdstukken van elk der vier delen.
1. De centrale instellingen: ontstaan en groei van het Parlement, de Koning, de
Kroon, het Kabinet, de partijen, de staatsfinanciën.
2. De gerechtelijke administratie: misdaden en vergrijpen; rechtsbevoegdheid;
rechtsvordering; wet en gewoonterecht.
3. De plaatselijke besturen: administratieve indelingen, de bestuurslichamen.
4. Het sociale leven: sociale vraagstukken, sociale diensten, het leven in stad en
voorsteden, het leven buiten de stad en aan zee; het ontspanningsleven; de
Zondag in Engeland; de opvoeding; de informatiebronnen; bioskoop en
schouwburg; het Brits Imperium; de Engelsen gezien door henzelf en door
anderen.
Al deze hoofdstukken getuigen van een juiste kennis van het beschreven milieu en
op een uitzonderlijk vermogen om steeds het essentiële in het licht te stellen. Zij
vormen een sociologische studie over het leven in Engeland onder zijn verschillende
aspecten of liever doen ons een soort van Baedeker aan de hand, maar voor het
innerlijke. Baedeker wijst ons naar wat ons omringt, licht ons in over het tijdperk
waarin een kathedraal of een stadhuis gebouwd werd, over den afstand tussen steden
en dorpen, enz. Kortom hij geeft ons maar een zeer uiterlijken kijk op het land dat
we doorreizen. Het boekje dat we hier in 't kort ontleden laat ons daarentegen
indringen in het leven zelf van een volk, en is deze intieme contactname niet
duizendmaal belangwekkender en nuttiger dan een vluchtige toeristenkijk op
landschappen en monumenten? Is het niet overal de mens die ons het meest
interesseert en ook het meest leert? Zo is een werkje als dat van Sheila-Kevin O'Duffy
met zijn voortreffelijke uiteenzetting een onmisbare gids voor allen die met sympathie
de Engelse mentaliteit willen benaderen.
Het is gemakkelijk te gissen welk nut een dergelijk werkje biedt voor een cursus
in de Engelse taal, die meer beoogt dan een zuiver commercieel doel. Het vormende
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voor onze jongens is niet zozeer in een correcten stijl tonnen kolen, balen laken of
machines te bestellen, zakenrelaties te onderhouden, maar door de taal, in een andere
mentaliteit dan die waaraan ze gewoon zijn, door te dringen, toegang te vinden tot
de rijkdommen van een vreemde cultuur; kortom, hun geestelijken horizon te
verruimen, en naar aanleiding van de moderne-talenstudie een echte humaniora te
doen, zoals dit gebeurt aan de hand van het Latijn. Maar om door te dringen tot den
diepen zin van een stuk
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literatuur - niet om er zo maar een correcte vertaling van te maken, moet men de
instellingen kennen, de gewoonten, al de eigenaardigheden van het volk, wiens
meesterwerken men bestudeert. English Life and Institutions voorziet uitstekend in
die behoefte, des te meer daar, verre van alleen maar het Engelse leven te beschrijven
zoals het zich tegenwoordig voordoet, het in elk hoofdstuk een ruime plaats verleent
aan de geschiedenis der behandelde punten.
***

Het is trouwens niet zo bevreemdend dat dit boekje kan bogen op rijke eigenschappen,
bevoegdheid en diep-humanistischen geest, wanneer men weet van welke instelling
het uitgaat.
Boven op de titelpagina had een opschrift mijn nieuwsgierigheid gewekt: University
of Cambridge local syndicate examinations en, wat lager, University of Cambridge
local centre, Brussels. Een van de grootste Engelse culturele instellingen had dus
een centrum te Brussel. Waar was dat gevestigd en wat beoogde het? Door een
samenloop van omstandigheden duurde het niet lang eer ik antwoord had op deze
twee vragen, en de volgende geschiedenis vernam, die zelfs, zoals dadelijk blijken
zal, het pikante niet mist van contrabande en conspiratie.
In 1913 opende de Universiteit van Cambridge te Londen een centrum waar
personen die verlangden onderwijs te geven in het buitenland een bewijsschrift
konden bekomen van hun kennis van de Engelse taal. Het nut van een dergelijk brevet
voor vreemdelingen die in Engeland kwamen studeren bleek dadelijk. Als waarborg
voor een voldoende kennis van de taal, verleende het toegang tot al de hogere Engelse
onderwijsinstellingen.
In 1926 besloot de Universiteit deze actie, die het prestige van de Engelse cultuur
bevorderde en tevens een hoge humanistische waarde had, uit te breiden. Men besloot
ditmaal de vreemdelingen in hun eigen land te gaan opzoeken en men begon centra
te stichten op het vasteland.
De eerste plaatselijke centra werden opgericht in Italië, Spanje, Duitsland en
Frankrijk. Andere nog ontstonden, en in 1938 telde men er 30, verspreid over alle
delen van de wereld: 17 in Europa, 6 in Azië, 4 in Amerika, 3 in Afrika. In 1944
boden zich 4.034 candidaten aan voor de examens, waarvan 2.563 in Engeland en
1.471 in het buitenland.
Het centrum in België bestaat slechts officieel vanaf 1938. Hoe kort zijn
geschiedenis ook zij, ze is niettemin glorieus. Opgericht op den vooravond van den
oorlog, was het centrum van Brussel door de Duitse bezetting, onzaliger gedachtenis,
bedreigd vroegtijdig te verdwijnen. Maar de actieve plaatselijke secretaresse, die
niemand anders is dan de auteur van het boven geanalyseerde boekje en een
kloosterlinge van het Instituut der Getrouwe Maagd, besloot in voile stad Brussel
een 'cultureel verzet' te organiseren. In het klooster, dat door de Duitsers werd bezet,
liet ze 'au nez et à la barbe de ces Messieurs' met de hulp van bevoegde en toegewijde
medewerkers de onontbeerlijke teksten copiëren, hield een uitgebreide briefwisseling
bij en organiseerde de academische examens. Heel bijzonder wordt nog de herinnering
bewaard aan een zitting, die gehouden werd gedurende een bombardement en waarbij
de examinandi voor één keer ook andere dan strikt academische angsten beleefden.
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Een flink aantal jongelui die de cursussen gedurende de oorlogsjaren volgden waren
arbeidweigeraars, die hun gedwongen vrijen tijd konden gebruiken voor de studie
van het Engels. De Duitsers waren er zich waarschijnlijk nooit van bewust dat ze
met hun maatregelen bijdroegen tot de uitbreiding van de Engelse cultuur! Al de
diploma's, gedurende den oorlog uitgereikt, werden na de bevrijding door de
Universiteit van Cambridge gehomologeerd, wat wel een bewijs is voor den ernst
waarmee leiders en Studenten zich aan het werk hadden gezet.
Sindsdien heeft men kunnen doorwerken in normaler omstandigheden. Bij de
laatste examenzitting te Brussel in Juli 11. boden zich 180 candidaten aan. Een mooi
aantal vergeleken met de 5 van de zitting 1938! Om het behaalde succes denkt men
er aan secundaire centra op te richten te Luik en te Antwerpen.
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Een woord nu over de programma's.
We zullen hun opeenvolgende omwerkingen niet bespreken, maar uitsluitend hun
huidigen vorm.
De examens der plaatselijke syndicaten van Cambridge beheizen drie graden,
buiten een toelatingsexamen dat ingevoerd werd voor militairen waarvan de toekomst
nog niet bepaald is.
Men heeft den lageren graad of 'Lower Certificate', den hogeren graad of
'Proficiency' en het 'Diploma of English Studies'.
Het examen voor het lager certificaat omvat: 10 een proefwerk van dictee, lezen
en conversatie, 20 thema's en vertalingen, en oefeningen op opgelegde teksten, dit
gedurende twee en een half uur, 33 een Engels opstel, een brief en een korte te
verklaren tekst. Hiervoor heeft de candidaat eveneens twee en een half uur.
Dit examen veronderstelt een ernstige kennis van de Engelse taal en een grondige
kennis van de opgelegde werken. We laten hier enkele vragen of onderdelen van
vragen volgen, die bij de laatste zitting werden gesteld:
Dictée: 'When he got back, he felt so tired that, wrapped in an old coat, he fell
asleep in an armchair. The moon threw a shaft of light between the half-drawn
curtains...'
Thema: 'Evenals in elk vrij land, bestonden er te Luik ten minste twee gezindheden.
De ene, minder talrijk, maar machtig door haar rijkdommen en door den onderstand
van Spanje, was samengesteld uit leden der ridderlijke geslachten...'
Teksten: Jonathan SWIFT, Gulliver's travels, books I and II. Beschrijf de opinies
der Lilliput-bewoners over de misdaad. Of hoe Glumdalclitch zorgde voor Gulliver...
Zoals men ziet veronderstelt zelfs het Lower Certificate heelwat meer dan de
wetenschap van een beginneling en eist het een aandachtige lectuur van de opgelegde
werken (tenminste twee).
Voor het behalen van het diploma van Proficiency zijn de eisen nog strenger. Het
examen behelst nog een mondeling gedeelte: dictee, conversatie, lezing en een
schriftelijk gedeelte. In dit laatste wordt d ie uur besteed aan de Engelse letterkunde
of instellingen, drie uur aan thema en vertaling en verder nog drie uur aan een opstel.
Ziehier nog enkele voorbeelden uit wat men vraagt.
Voor wat de Engelse instellingen betreft stelt men vijftien vragen waaronder de
examinandus er vijf of zes moet uitkiezen. Bij voorbeeld: Welk onderscheid maakt
U tussen een Private Bill en een Bill of a Private Member in het Engelse Parlement
en geef een kort overzicht over de procedure, vereist opdat een Private Bill een wet
zou worden. Of nog: Welke verschillende rechten van hoger beroep zijn een Engels
burger toegestaan tegen de uitspraak van de lagere rechtbanken?
Met betrekking tot de letterkunde vraagt men in een zeker aantal regels een
bepaalden tekst samen te vatten, ofwel een gedicht in proza om te zetten, enz. Over
Shakespeare vraagt men: 'Doet Shakespeare's voorstelling der karakters in A
Midsummer Night's Dream het u eens zijn met Puck? Geef aan waarom.' Verder
vraagt men in het Engels den zin van bepaalde woorden uit den tekst te verklaren,
enz.
Sinds enkele jaren heeft de Universiteit van Cambridge bijzondere regelingen
voorzien voor candidaten die in Engeland in de economie of in de
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natuurwetenschappen zouden willen studeren. Ze kunnen een deel van de examens,
zoals we die beschreven hebben, vervangen door het beantwoorden van vragen over
wetenschappen of economie, physica en geschiedenis der exacte wetenschappen, of
over de commentaar van bepaalde teksten of de ontwikkeling van een bepaald
onderwerp. Het gaat hier niet meer zozeer om de kennis van de Engelse instellingen
dan wel om die van de algemene vraagstukken.
De kennis vereist voor het examen van Proficiency is, naar het schijnt, ongeveer
die van ons candidaatsexamen. Het Lower Certificate is bereikbaar voor elke leerling
die de rhetorika geëindigd heeft en zich ernstig op het Engels heeft toegelegd.
Prijzenswaardig in deze beide examens is dat een ruime plaats verleend wordt aan
vragen die een zekere geestesrijpheid veronderstellen en niet alleen een vlijtige maar
machinale Studie.
De hoogste top in dien opgang naar een perfecte kennis van de Engelse taal is het:
'Diploma of English Studies', alleen in het bereik van hen die de Proficiency behaalden
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met onderscheiding. Het examen bestaat, zoals de vorige, uit een reeks opstellen,
samenspraken, uitwijdingen over Engelse letterkunde en instellingen, maar het duurt
dezen keer een goede vijftien uur en veronderstelt een nog persoonlijker doorgedreven
voorbereiding. Het lezen van talrijke werken wordt vereist of aangeraden en de
candidaat wordt verzocht om bij zijn lectuur schriftelijke aantekeningen te maken.
Misschien zal men vinden dat de eisen van de Universiteit van Cambridge hoog
staan. Maar ligt de waarde van het toegekende diploma niet juist daarin? De examens
der plaatselijke centra zijn zonder twijfel niet gemaakt voor dilettanten, die een paar
woorden Engels verlangen te leren om bij gelegenheid een gemakkelijk verkregen
papiertje voor den dag te kunnen halen, om indruk te maken op goedgelovige lui.
De plaatselijke secretariaten doen al wat ze kunnen om het werk der ernstige Studenten
te vergemakkelijken. Ze geven namelijk een serie werken uit over de stof der examens.
Aan het einde van elk komt er een vragenlijst voor, die den candidaat helpt bij het
voorbereiden der proeven. English Life and Institutions, waarvan we bij het begin
spraken is een dezer werken. Men heeft verder: A Survey of Industry and Commerce,
de uitgaven van letterkundige en wetenschappelijke teksten worden aangeduid, en
voor de eigenlijke taalstudie tenslotte heeft Sheile-Kevin O'Duffy nog een Advanced
graduated English course for Cambridge students... and others gepubliceerd, met
een deel voor den leerling en een voor den leraar, waardoor wie alleen studeert zijn
werk controleren kan. Ook nog Cambridge without Fears, een handboek ter
voorbereiding van het Lower Certificate, onlangs heruitgegeven ond r den titel Lower
Graduated Course1.. Er bestaat een uitgave van Cambridge without Fears aangepast
aan Vlaamse candidaten en een Nederlandse uitgave van de Advanced Course is in
voorbereiding of zelfs, bij het verschijnen dezer kroniek, misschien reeds af.
Totnogtoe heeft het Cambridge Local Centre van Brussel slechts in zeer beperkte
mate en alleen voor meisjes-studenten mondelinge cursussen kunnen organiseren.
De meerderheid der candidaten die leiding verlangen moeten haar dus per brief
ontvangen2..
Het initiatief dat Cambridge nam lijkt ons zeer lofwaardig en we vestigen er graag
de aandacht op. Het draagt het kenmerk van een instituut met een hoge culturele
bezorgdheid, met een stevige en beproefde methode. Wij wensen het een ruime
bekendheid vooral in onze onderwijsinrichtingen en bij alle Studenten, die zich
bekommeren om een algemene vorming, aangepast aan de noden van het huidige
leven en die hun intellectueel bezit willen verrijken met de kennis van vreemde talen.
Men schreef ons: 'De Studie van het Engels in het middelbaar onderwijs is helemaal
veranderd sinds het invoeren van onze examens van Cambridge. Deze hebben een
bepaald doelwit gegeven aan de leerlingen en aan de leraren. De laatsten waren
verplicht hun methode te verbeteren en begonnen den avondleergang bij te wonen
of den cursus per briefwisseling te volgen, om zich te kunnen aanbieden voor het
examen van Proficiency. (Gedurende het laatste verlof werd er te Laken een
vacantiecursus ingericht bestemd voor onderwijzers en geleid door leden van de
Universiteit van Cambridge en van de British Council. De dagbladen publiceerden
1.
2.

Al deze werkjes zijn verkrijgbaar bij het Secretariaat van het Cambridge Local Contre of de
Uitgeverij De Boeck, Koninklijke straat, 265, Brussel.
Voor alle inlichtingen over programma, examens, publicaties, wende men zichtot het
Secretariaat, Jamblinne de Meux plein, 14, Brussel.
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van deze zitting verslagen met lof zowel voor de leiders die van Engeland kwamen
als voor onze onderwijzers-studenten.)
De echte formule van het humanisme is wel het 'nihil humanum a me alienum
puto' van Terentius. Het is altijd het doel van onze humaniora geweest en een grote
vreugde voor den geest, bij middel der taal door te dringen in de mentaliteit van
andere mensen. Het initiatief van de plaatselijke syndicaten van Cambridge laat ons
toe dit te doen met een volk dat in menig opzicht van het onze verschilt, maar in
wiens contact men zich grotelijks kan verrijken, een volk met wiens lot de
geschiedenis ons trouwens meermaals heeft verenigd tot een gemeenschap die nog
inniger schijnt te zullen worden naargelang het bewustzijn van de eenheid der mensen
groeien zal.
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Boekbespreking
Godsdienst
Dr Mag. A. VAN HOVE, De Goddelijke Voorzienigheid. - 'Bibliotheca
Mechliniensis', nr 7, De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1946, 142 blz., Fr.
45.
De wereldschokkende gebeurtenissen der laatste jaren, die thans nog nadreunen,
hebben bij velen moeilijkheden of twijfels over de goddelijke Voorzienigheid doen
ontstaan. Aan degenen die oprecht verlangen over dit leerstuk van ons geloof
nauwkeurig ingelicht te worden en een antwoord op nun tobben te vinden, komt dit
keurig boekje tegemoet. Het munt uit door klaarheid en bondigheid van voorstelling,
gepaard aan degelijkheid van doctrine. Alhoewel niet zo maar voor den man van de
straat geschreven (de talrijke aanhalingen van Sint Thomas tonen dit dadelijk aan),
is er niet meer dan een minimum philosophische scholing vereist om het betoog van
den schrijver met vrucht te volgen. Bijzonder actueel zijn de hoofdstukken VIII: De
Voorzienigheid en het lijden, en XI: De Voorzienigheid en het gebed. Wat het bewijs
uit de H. Schrift (hoofdstuk VI) betreft, hadden we een meer genetische uiteenzetting
gewenst, die deed uitkomen hoe het oude Israël met dit probleem geworsteld heeft
en slechts geleidelijk tot de volle klaarheid naderde, die Christus bracht.
E. Druwé.
Dr Valentinus MOREL O.F.M. Cap., De ontwikkeling van de christelijke
overlevering volgens Tertullianus. - 'Catholica I', nr 1, De Kinkhoren,
Brugge-Brussel, 1946, 214 blz., gen. Fr. 110, geb. Fr. 140.
Met vreugde begroeten wij in dit boek de eersteling van een nieuwe reeks: 'Catholica'.
Zij verschijnt in keurige uitvoering 'onder de leiding van Professoren aan de
Universiteit van Leuven en aan de groot Seminaries', en wordt in zes secties
onderverdeeld: I. Dogmatiek, II. Moraal, III. H. Schrift, IV. Kerkelijk Recht, V.
Kerkgeschiedenis, VI. Liturgie. Wel is waar ontbreekt het de Nederlandse lezer niet
aan godsdienstige reeksen. Maar deze biedt bepaald iets nieuws, vult werkelijk een
leemte aan. Zoals uit dit nummer I-1 blijkt, is het er om te doen
streng-wetenschappelijk werk te publiceren, waar we tot nog toe, behalve in enkele
tijdschriften, op min of meer breed opgevatte vulgarisatie waren aangewezen.
Het boek van E.P. Morel is een nieuwe bewerking van het proefschrift, dat hij in
1938 aan de theologische faculteit van de Universiteit te Leuven voorlegde. De titel
op de kaft overgedrukt: De ontwikkeling van de christelijke overlevering, is
misleidend. Wat daar in den binnentitel bijkomt: volgens Tertullianus, zegt dat het
onderwerp niet theologisch voor zich zelf en in zijn geheel zal worden behandeld,
maar volgens de historische methode, toegepast op één auteur. Nu is 'de eerste van
de Latijnsche kerkelijke schrijvers' (blz. 14) voorzeker een auteur van belang. Men
vraagt zich nochtans aanstonds af, of de man die, omdat hij 'de kerkelijke traditie...
openlijk aanviel en daarboven de fantasieën en aanmatigingen der private openbaring
stelde... uit de Kerk gestooten' (blz. 17), een veilige gids kan zijn tot de
oud-christelijke opvatting der dogmatische ontwikkeling. Toch heeft schrijver gelijk
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waar hij, als slotsom van zijn onderzoeking, doet uitkomen dat Tertullianus dichter
staat bij de opvatting der Katholieke Kerk, dan bij de protestantse, die van geen
leerstellige ontwikkeling wil weten of bij deze der Oosterse Kerk, die de ontwikkeling
bij het VIIe algemeen Concilie doet ophouden. Alleen gaat hij o.i. te ver, waar hij
ook de specifiek-Tertulliaanse opvatting van die ontwikkeling in de katholieke wil
terugvinden, in zover hij de rol van het onfeilbaar leergezag der Kerk ten aanzien
van die ontwikkeling gelijk stelt met 'hetgeen Tertullianus noemt een revelatie van
den H. Geest' (blz. 208). De formule waarin hogerop deze opvatting van den Africaan
werd samengevat: 'Bij Christus ging de openbaring verder; de H. Geest werkt op
dezelfde wijze als Christus: dus ook met den H. Geest gaat de openbaring verder'
(blz. 192), kan men niet zonder meer als die van de katholieke theologen aanzien.
Als de volgende nummers van 'Catholica' op het hoge peil van dezen eersteling
blijven, zal deze nieuwe reeks een kostbare verrijking blijken te zijn van onze
katholieke Nederlandse kultuur.
E. Druwé.
J. DE GHELLINCK S.J., Patristique et moyen âge, t. I, Les recherches
sur les origines du symbole des Apôtres. Duculot, Gembloers, 1946,
X-278 blz., Fr. 190.
Met dit werk geeft P. de Ghellinck ons
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het eerste deel van een trilogie over verschillende patristische en middeleeuwse
studiën. Sedert geruimen tijd reeds heeft de geleerde schrijver bijdragen laten
verschijnen over het Symbolum der Apostelen en over de geschiedkundige
navorsingen naar dezes oorsprong. Hier heeft hij dit alles bijeengebracht, er de laatste
hand aan gelegd en ze vervolledigd waar het nodig scheen. Zodoende geeft hij ons
een volledig geschiedkundig overzicht van de Studiën nopens den oorsprong van het
Symbolum der Apostelen. In een niet minder dan twintig bladzijden lang aanhangsel
krijgen wij ook, in chronologische orde, kennis van de voornaamste publicaties, sinds
een eeuw over dit onderwerp verschenen.
De allereerste oorsprong van ons Symbolum blijft nog steeds onbekend. Maar de
hypothese dat de oudere westerse vorm R zou ontstaan zijn uit het samensmelten
van twee gedeeltelijke - één trinitarische en één christologische - formules, telt heden
ten dage veel verdedigers. De twee gedeeltelijke formules zouden ontstaan zijn rond
het einde van de eerste eeuw; de samengestelde vorm R zou men oorspronkelijk
moeten dateren tussen 175 en 190.
Het werk van P. de Ghellinck dwingt onze bewondering af, zowel om het raakzeker
en genuanceerd oordeel als om de rijke en nauwkeurige documentatie. Het zal dan
ook in alle degelijke theologiebibliotheken thuis horen.
Ed. Dhanis.
Guillaume DE SAINT-THIERRY, Méditations et prières. - 'Mystiques
des Pays-Bas', Éd. Universitaires, Les Presses de Belgique, Brussel (1945),
243 blz.
Het was een gelukkig initiatief in deze reeks vertalingen van Nederlandse mystieken
ook de Meditativae orationes van Willem van Sint-Thierry uit te geven. Nederlander
van geboorte, kreeg Willem van Sint-Thierry niet alleen zijn intellectuele, maar ook
zijn ascetische en spirituele vorming in Frankrijk, waar hij zijn ganse leven doorbracht.
Hoewel hij dus eigenlijk tot de Franse school zou moeten behoren, is men er nooit
in geslaagd deze grote vriend en vurig bewonderaar van Bernardus in de Franse
spiritualiteit thuis te brengen. De vriendschap met den groten kerkleraar blijkt in
niets zijn geestelijke zelfstandigheid te hebben verminderd. Tegenover het meer
affectieve der Bernardijnse richting, staat Willem door zijn speculatieve aanleg veel
dichter bij Hugo van Sint-Victor en bij de Nederlandse school.
Dom Déchanet die ongetwijfeld, met P. Malevez, de beste kenner is van Willem's
werk, bekent zelf in de Nederlandse mystiek niet voldoende beslagen te zijn, om de
mogelijke verhoudingen tussen de Nederlandse school en Willem van Sint-Thierry
te kunnen vaststellen. Het eigenaardige karakter van zijn werk werd totnogtoe nooit
grondig onderzocht; doch zo men al geen Nederlandse invloeden op dezen Fransen
mysticus kan aanwijzen, heeft P. van Mierlo duidelijk zijn invloed op een stuk proza
van Hadewych aangetoond.
Na een solide, goed verantwoorde en gebouwde Inleiding, geeft Dom Déchanet
ons een zeer fijne en genuanceerde vertaling van de aantrekkelijke Meditativae
orationes.
A. Deblaere.
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J. LECLERCQ, Trente méditations sur la vie chrétienne. - Casterman,
Doornik, 1946, 236 blz.,
Dertig meditaties over de grondwaarden van het christelijk denken en het christelijk
bestaan, vooral ten behoeve van jeugdleiders, die zich over hun apostolaatswerking
willen bezinnen en tot haar bronnen afdalen. Wat Jacques Leclercq schrijft is nooit
banaal. Ook hier weet hij telkens weer, tegenover de meest bekende geloofswaarheden,
die verwondering te wekken, welke het begin is van een reëel begrijpen. De losse
improvisatietoon die zijn stijl kenmerkt, bleef de schrijver ook hier getrouw.
L.M.
A. YENVEUX O.M.I., De godsvrucht tot het Heilig Hart van Jezus.
Volgens de geschriften van de H. Margareta Maria Alacoque. Verkort uit
het Fransch bewerkt door J.J.M. Van Doornik M.S.F. - Tweede druk,
Romen en Zonen, Maaseik, 1946, 313 blz.
De verschijningen van het H. Hart zijn een hoogtepunt van het moderne geestelijk
leven. Zij zijn ontstaan in een milieu, dat doordrenkt was van de menselijk
psychologische ascese van de H. Franciscus van Sales en berusten op de mystische
ervaring en persoonlijke belevingen van de H. Margareta Maria. Daarom zijn de
geschriften van deze Heilige een kostbare getuigenis en de authentieke bron van deze
hedendaagse devotie en elke studie erover is een welkomen bijdrage.
Dit boekje brengt het historisch of psychologisch inzicht over de feiten niet veel
verder; doch het bevat een klare uiteenzetting en klassificering ervan. De schrijver
geeft de verstandelijke klassieke leer over de devotie: de H. Hartverering,. het
eerherstel, de navolging ervan, zijn rijk en zijn beloften. Ieder van die punten wordt
eerst uitgelegd en daarna door een
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fijne keus van teksten uit de geschritten van de Heilige verklaard.
Dit werkje geeft een klare overzichtelijke rangschikking van deze uitgebreide stof
en maakt dus deze rijke ervaring bruikbaar voor geestelijke onderrichtingen en voor
het persoonlijk geestelijk leven. Als ascetisch tractaat heeft het deze grote
hoedanigheid dat het personalistisch en concreet blijft, omdat het zich steeds aansluit
bij de belevingen van de Heilige. Het is dus een bruikbare en verantwoorde
bloemlezing uit deze uitgebreide geestelijke literatuur, die zeker zal bijdragen tot de
kennis en beleving van de devotie tot het H. Hart.
G. Huyghe.
Dr E. BRONGERSMA, De bekrompenheid van het Katholicisme. - Het
Spectrum, Utrecht, 63 blz.
Vóór zijn bekering tot het katholicisme en tot het ogenblik van zijn intrede in de
Kerk had Dr Brongersma gevreesd, dat het aanvaarden van het dogma voor hem zou
betekenen het verlies van een wijde ruimte en een insluiting in een heel wat
bekrompener gebied. Die vrees echter werd door de ervaring gelogenstraft. 'Op een
moment - zegt de schrijver - waarin ik meende in banden te worden geslagen, merkte
ik pas in werkelijkheid boeien van mij te werpen'. En hij voegt er bij: 'Ik heb eens
iemand die kort te voren katholiek geworden was, zijn gevoelens hooren weergeven
in de woorden: Ik duizel van de ruimte. En ik geloof, dat het iedereen zoo moet
vergaan'. Hij heeft nu getracht ons die ervaring uit te leggen. Daartoe heeft hij zijn
intellectuelen weg naar het geloof geschetst, en vooral twee dingen uiteengezet die
Chesterton hem geholpen had te begrijpen: 'In de eerste plaats, dat de beweerde
vrijheid van denken buiten de Kerk een illusie is, dat buiten de Kerk het denken juist
binnen enge, en zelfs zeer enge perken gebonden is. En in de tweede plaats waarom
de orthodoxie een zoo groote vrijheid en bewegelijkheid aan het denken verschaft'.
Hij erkent voorzeker de bekrompenheid die sommige katholieken wel eens vertonen.
Maar hij laat duidelijk inzien dat die hoegenaamd niet normaal uit het katholiek-zijn
voortvloeit. Zijn gezond en opbeurend boekje weerlegt krachtdadig enige zeer
verspreide vooroordelen.
Ed. Dhanis.
Dom Albertus VAN ROY O.S.B., De voortschrijdende ontkerstening
van West-Europa en onze tegenweer. - Die Skald, Brussel, 1946, 95
blz., Fr. 38.
Een goed gedocumenteerde uiteenzetting van religieus verval en zedelijke
verwildering in dezen tijd, met behartenswaardige beschouwingen over de middelen
tot tegenweer tegen dit voortschrijdend proces van ontkerstening. De brede
belezenheid en het gezonde waardeoordeel van den schrijver zouden het boekje tot
een zeer lezenswaardig werk gemaakt hebben, als niet polemische eenzijdigheid en
een neiging tot simplistisch veralgemenen te vaak schaadden aan de bezonkenheid
en den zin voor synthese, terwijl het op-den-man-af-jeugdige van den toon wel eens
in agressieve ruwheid en stijlloosheid ontaardt. De brochure verschijnt in een reeks
die 'Jong Christendom' heet. Klaarblijkelijk wil zij vulgarisatie zijn voor
half-intellectuelen, en dat verklaart wellicht het genre dat de auteur koos. Wij menen

Streven. Jaargang 14

echter dat de aanpassing aan dit publiek hem niet mocht verleiden tot toegevingen
aan de cultuurverwildering en vervlakking die hij juist met zijn brochure bestrijden
wil.
L.M.
Albert TOUSSAINT, De weg door de Woestijn. - Vermaut, Kortrijk,
1946, 82 blz., Fr. 35.
De bedoeling van schrijver is zeker uitstekend. Hij wil de vermanende stem van
Christus laten horen aan de moderne wereld, en meer nog aan de elite, afstekend bij
de massa. Die elite blijkt gediend te zijn met een rustig religieus betoog dat in dezen
laatsten tijd overvloedig schijnt voorgelegd. Dit is echter niet voldoende en zo wil
hij de stem van den Meester laten horen wanneer hij spreekt tot de meer begaafde
christenen. Er zijn passussen in dit werkje die aangrijpen. (blz. 53, 65). We denken
nochtans dat het moeilijk zal zijn den indruk weg te krijgen dat schrijver volstrekt
origineel wil zijn. En dat is hij dan ook, maar misschien wat tè veel in een minder
gunstige betekenis.
A. Darquennes.
François FLORAND O.P., Op weg naar levenseenvoud. Vertaald door
M.C. Schouwenaars. - 'Bibliotheca spiritus', nr 4, 't Groeit, Antwerpen,
1946, 201 blz., Fr. 58, geb. Fr. 68.
Een zeer belangrijk aspect van het geestelijk leven wordt in dit kostbaar boekje
behandeld: de noodzakelijkheid om zijn leven gaandeweg dieper en eenvoudiger te
maken, niet met die eenvoud die wij bedoelen, als wij spreken van brave simpele
mensen, waarvan het leven bijna kleurloos blijft en dikwijls ook tamelijk leeg. De
eenvoud die hier beschreven wordt is degene die wij moeten veroveren, door een
langdurige inwendige loutering en een steeds grotere gehechtheid aan het éne
levensdoel. Schrijver wil zijn onderwerp niet behandelen 'op
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het plan van de klare gedachten of van de abstracte redenering', omdat die methode
meestal de echte problemen verdoezelt, en niet veel meer schenkt dan een louter
verstandelijke tevredenheid. Heel het werkje lijkt op een losse conversatie tussen
twee vrienden, die hun levenservaringen en hun beste Verlangens aan elkander
meedelen; het geeft niet zozeer antwoorden op vragen of klare oplossingen, doch
eerder een beschrijving van de voornaamste factoren van vereenvoudiging in het
leven.
Talrijk zijn de rake opmerkingen over de psychologische gedragingen der mensen,
over de twee grote vijanden van de levenseenvoud, de gejaagdheid en het simplisme
of valse eenvoud, ook over het realisme in het leven. Het boekje werd rustig en met
christelijke wijsheid geschreven, het bespreekt loyaal alle echte moeilijkheden, en
boezemt daarom een onverdeeld vertrouwen in.
De vertaling van de zeer levendige Franse stijl was niet gemakkelijk; er slopen
ongelukkig nog enkele taalfouten in.
I. de la Potterie.
Benoit LAVAUD O.P., L'idée de la vie religieuse. L'état religieux dans
la vie chrétienne et dans l'Église. - Tweede herziene druk, Desclée De
Brouwer, Parijs, 1946, 111 blz., Fr. 38.
Met genoegen bevelen we de tweede uitgave van dit boekje aan. Het behelst twee
delen: de christelijke volmaaktheid in het algemeen en de kloosterstaat; verder
toepassingen van de principes op al de christenen, op de kloosterlingen zelf, op de
jonge mannen en jonge meisjes en op de ouders. Een reeks teksten belichten de
grootheid en de beleving van het kloosterlijk ideaal.
A. Darquennes.
Dr E. BRUNING O.F.M., Wat doet gij onder de Mis? - Tweede druk,
W. Bergmans, Tilburg, 1945, 84 blz., Fl. 1,50.
De bekende Nederlandse liturgist wil met dit werkje een gezonde practijk van
medebeleven der H. Mis vestigen op een meer bewust inzicht in haar wezen en bouw.
De brochure richt zich tot het grote publiek. Haar Verdienste ligt in haar vlotte
leesbaarheid en de heldere eenvoud van haar beteog. De lezer verliest zich niet in
details maar wordt steeds teruggebracht tot het wezenlijke; juist wat de
doorsnee-gelovige nodig heeft. De theologische onderbouw blijft vaak te vaag en is
ook wel eens betwistbaar, b.v. waar gezegd wordt dat: 'in de Mis Christus zijn offerwil
vernieuwt' (blz. 17).
L.M.
Jos. SCHRIJVERS C. SS. R., De goddelijke vriend. Gedachten voor een
retraite. Uit het Frans vertaald door H. Schäfer C. SS. R. - De Kinkhoren,
Brugge-Brussel, 1946, 336 blz., Fr. 55.
Het bekende retraite-boek van P. Schrijvers wordt ons door zijn ordegenoot P. Schäfer
in een keurige Nederlandse vertaling aangeboden. Merkwaardig is in dit werk vooral
de eenheid van inspiratie en de stevige dogmatische fundering. De klassieke drie
wegen der volmaaktheid: zuivering, verlichting, omvorming, beschouwt schrijver
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als de seizoenen van onzen liefdegroei in Christus naar den Vader. Van uit die
mystieke Christus-verbondenheid bouwt hij met zijn bekende soliditeit van doctrine
en zijn diepernstige, soms wat sombere vroomheid, een summa van het geestelijk
leven op. De wel eens eenzijdige belichting van de voorgestelde ascese, die aan een
zekere opzettelijkheid niet ontkomt, en de licht precieuze stijl, voortdurend zwevend
op de grens tussen het wijdingsvolle en het zalvende, zullen het boek vooral bij
kloosterzusters in den smaak doen vallen, terwijl ze leken en ook mannelijke
kloosterlingen wel eens zullen hinderen.
L.M.
Edward POPPE, pr., Katechese en opvoeding. - Goede Pers, Altiora,
Averbode, 1946, 128 blz.
Priester Poppe Staat in de opvoedkunde bekend om zijn Eucharistische methode.
Het boekje over Katechese en opvoeding, dat thans verschijnt, is daarbij een aanvulling
uit zijn nagelaten geschritten, door E.H. Jacobs bezorgd. Al wie den catechismus
moet uitleggen, vindt hier niet enkel een paar typische voorbeelden, maar vooral de
weergave van een zuivere en vurige bovennatuurlijke bezieling. Voorzeker bestaan
er in de catechetiek nog meerdere, zeer actuele problemen, waarvoor hier nog geen
oplossing wordt geschetst. Bijzonder voor de rijpere jeugd en voor de volwassenen
in de moderne wereld is er tot een goed godsdienstonderricht nog heel wat anders
dan een bundeltje ietwat simplistisch voorgestelde elementaire waarheden uit onzen
godsdienst, samen met veel vroomheid of zelfs heiligheid, vereist. Toch zijn wij den
E.H. Jacobs dankbaar, dat hij ons de stem van een heiligen catecheet vollediger liet
verneinen, om ons te helpen vooral het bovennatuurlijke in de methode voor
godsdienstonderricht te beklemtonen.
M. van Caster.
S.S. le Pape PIE XII, Lettre encyclique au sujet du Corps mystique de
Jésus-
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Christ et de notre union en lui avec le Christ. - 'Études religieuses', nrs
554-555-556-557. 1945. 88 blz.
C. HANLET, La pensée catholique dans le roman belge contemporain.
- 'Études religieuses', nrs 558-559-560, 1945, 46 blz.
P.F. CEUPPENS O.P., Le déluge biblique. - 'Études religieuses', nrs
561-562, 1945, 44 blz.
Chanoine E. RANWEZ, Les dons du Saint-Esprit. - 'Études religieuses',
nrs 563-564-565-566-567-568, 1945, 134 blz.
Pierre DEBOUXHTAY, L'Antoinisme. 'Études religieuses' nr 569, 1945,
36 blz.
Jean HILGERS, Anglicanisme et catholicisme. - 'Études religieuses', nr
570, 1945, 28 blz.
Jean MARC, La philosophie du silence. - 'Études religieuses', nr 571,
1945, 19 blz.
L.-G. DANTINNE O.P., L'Église catholique en Belgique sous
l'occupation allemande. - 'Études religieuses', nrs 572-573. 1946, 97 blz.
Félix-A. MORLION O.P., L'Apostolat de l'opinion publique. - 'Études
religieuses', nr 574, 1946, 32 blz.
Robert KOTHEN, Prêtres-ouvriers. - 'Études religieuses', nrs 575-576,
1946, 63 blz.
Christiane de TALHERS, Sainte Ève de Saint-Martin et l'institution
de la Fête-Dieu. - 'Études religieuses', nrs 577-578, 1946, 63 blz.; La
Pensée Catholique, Luik.
Onder den naam 'Belgisch.' weet E.H. Hanlet de Frans-Belgische roman-productie
overzichtelijk en met onderlegdheid te bespreken. Vlaamse lezers zullen ongetwijfeld
getroffen worden door de armoede, naar uitbreiding zowel als gehalte, dezer literatuur.
P. Ceuppens raakt het vraagstuk van het Zondvloed-verhaal in de Bijbel niet alleen
zeer voorzichtig aan, maar wij vragen ons af, of eenieder zal voldaan zijn èn door
de wijze, waarop tekstkritisch en historisch de vraag uiteengezet wordt, en door de
wijze waarop mogelijke oplossingen worden voorgesteld. Misschien ware het beter
hier eenvoudig een gereserveerde houding aan te nemen, dan antwoorden te geven
die moeilijk kunnen voldoen.
Kan. E. Ranwez geeft ons een zeer degelijk traktaat over de gaven van den H.
Geest. Toch vrezen wij dat het enkel leesbaar zal zijn voor mensen, die met de
scholastische terminologie gans vertrouwd zijn. Het ware verdienstelijk, deze leer
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eens uit te drukken in voor leken begrijpelijke termen. Nu zullen zij versterkt worden
in hun vooroordeel, dat zij het gebied der theologie beter nooit betreden.
P. Debouxhtay geeft een korte maar zeer interessante bijdrage over die eigenaardige
manifestatie van afgeweken godsdienstigheid, die het Antoinisme is.
In Anglicanisme et Catholicisme behandelt Hilgers het verloop der besprekingen,
te Mechelen gevoerd over een mogelijke toenadering tussen Rome en de Anglikaanse
Kerk. Bondig en boeiend.
Onder den titel La Philosophie du silence geeft Jean Mars ons eigenlijk enkele
beschouwingen over de deugd van ingetogenheid en de voordelen van de
eenzaamheid, - enkel van individueel ascetisch standpunt.
P. Dantinne spreekt over de houding van hiërarchie en clerus in België gedurende
de bezetting: bisschoppelijke brieven en maatregelen, deelname aan caritatieve
werken, rol van de K.A., onderwijs, pers, enz.
De korte maar zakelijke en interessante brochure van P. Morlion is gewijd aan het
katholiek apostolaat in de grootmachten die de publieke opinie beïnvloeden: pers,
radio, film. Oprecht, nuchter, goed gedokumenteerd overzicht van wat op dit gebied
verwezenlijkt is of niet, en wat zou kunnen verwezenlijkt worden. Wij zullen moeten
bekennen, dat wij katholieken, met uitzondering misschien van onze geloofsgenoten
in de Angelsaksische landen, al te zeer in een ghetto naast de werkelijkheid zijn gaan
leven.
Een even boeiend, maar wellicht nog dringender vraagstuk behandelt R. Kothen.
De oorlog heeft de kloof tussen priesters en arbeidersklasse duidelijker dan ooit laten
vaststellen, maar ook toegelaten ervaringen op te doen en onvermoede mogelijkheden
te ontdekken voor een hernieuwd apostolaat. Wij wensen dat deze brochure, evenals
de vorige, in de handen van alle katholieken kome.
C. de Talhers wijst terecht op de grote rol van de kluizenaarster van Sint-Maarten,
naast Juliana van Cornillon, in het tot standkomen van het H. Sakramentsfeest.
A. Deblaere.
Revue thomiste. - Band XLVI, 1946, nr 1, Desclée De Brouwer, Parijs,
194 blz.
Les Études carmélitaines, Amour et violence. - 1946, Desclée De
Brouwer, Parijs, 284 blz.
Revue diocésaine de Tournai. - Band I, 1946, nr 1, Casterman, Doornik,
112 blz.
Meerdere theologische tijdschriften die gedurende den oorlog hun bedrijvigheid
hadden moeten schorsen verschijnen op-
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nieuw. Met genoegen kunnen wij daaronder de belangrijke Revue thomiste signaleren.
Haar eerste nummer bevat onder meer een diepdoordachte Studie van P. Labourdette
over de natuur van de theologische wetenschap, en een bijdrage van P. Nicolas, die
de gedachten van Kan. Masure over het diocesaan priesterschap in discussie brengt.
Les Éludes carmélitaines bieden ons een nummer aan, met als algemene titel
Amour et violence. Zij hebben de zo interessante formule behouden van hun nummers
van vóór den oorlog: één onderwerp wordt van uit verschillende standpunten belicht
door verscheidene vakkundigen. P. Garrigou-Lagrange, Prof. Lhermitte, Madaule,
Thibon en anderen hebben aan het opstellen van Amour et violence meegewerkt.
De Collationes Tornacenses zien wij herleven onder den naam Revue du diocèse
de Tournai. Het tijdschrift zal elk jaar zes nummers publiceren. Het verschijnt op
groter formaat, en in meerdere opzichten zal zijn compositie vernieuwd worden. De
leiding ervan werd aan het professorencorps van het Seminarie van Doornik
toevertrouwd. Het eerste nummer, dat zeer degelijk is, laat het beste verhopen voor
de toekomst.
Ed. Dhanis.
M. DIERICKX S.J., De Jezuïeten. Hun wezen en werken. - De Kinkhoren,
Brugge-Brussel, 1946, 227 blz., Fr. 90.
Voor vele mensen is het Jezuïtisme omgeven met een waas van geheimzinnigheid.
Zij krijgen den indruk van een diep ingrijpenden, wijd vertakten invloed, dien zij
zowat overal menen waar te nemen, maar waarop zij geen vat hebben, omdat ze de
bron ervan niet kunnen achterhalen. Zij zijn dan ook geneigd de macht van dezen
invloed te overschatten, en maar al te makkelijk geloof te hechten aan de meest
fantastische verklaringen of de meest kwaadwillige verzinseis en insinuaties omtrent
de geheime bedoelingen der Orde, haar positie in de Kerk, haar organisatie en
werkwijze.
P. Dierickx probeert op zijn beurt door te dringen in het mysterie dat zijn
ordegenoten omgeeft, en het zoveel mogelijk op te helderen. Hij zoekt echter de
oplossing van het probleem niet op het domein van de uiterlijke verschijnselen, zoals
anderen dat gedaan hebben, maar daar waar ze in werkelijkheid en uitsluitend te
vinden is: in den innerlijken geest die stuwkracht geeft aan het leven der Orde, en
zich uitwerkt in de duizendvormige gestalte van haar rusteloze activiteit.
In den stichter van de orde vindt die geest een eerste, maar als het ware reeds
volkomen en definitieve belichaming; door zijn 'Geestelijke Oefeningen' zal hij hem
in anderen overplanten, en langs de Constituties der Orde wil hij, door een langdurige
vorming, waarvan de schrijver de étapes volgt, den Jezuïet tot het volgroeide type
maken van een naar dezen geest geboetseerden mens.
Die geest is er een van grenzeloze ambitie om God, maar beleefd in een totale,
eenmakende overgave aan den gekruisigden Koning Christus, en schept daardoor
als het ware een humanisme van het kruis, dat elke menselijke waarde in volle
onthechting leert gebruiken, met de onverminkte vrijheid van de liefde zich bindt
aan den in zijn stedehouder voortlevenden Christus, en in de keuze van het werk nog
slechts éne wet kent: de nood van Christus' mystiek Lichaam en de grotere eer van
zijn Vader.
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Van uit dezen geest eerst wordt de uiterlijke werking der Compagnie, waarvan de
schrijver eerst in het algemeen en daarna speciaal in onze gewesten de meest markante
momenten schetst, in haar onstuimige bewogenheid en haar wondere verscheidenheid
begrijpelijk.
Het is altijd een gevaarlijke onderneming een boek te schrijven over wat men zelf
beleeft en liefheeft. P. Dierickx is er in geslaagd een warme verering en piëteit te
verenigen met de meest zakelijke objectiviteit. Zijn werk is rustig, bezonnen en
helder. Slechts hier en daar draagt de vormgeving sporen van een wellicht te haastige
compositie. De Kinkhoren bezorgde een keurige uitgave.
L. Monden.
Dr A. WAUTERS, Samenwerking tusschen huis en school. 'Familieleven', nr 35, 't Groeit, Antwerpen, z.j., 45 blz., Fr. 9.
Jozef WYNANTS, Als werktuigen in dienst van den Schepper. 'Familieleven', nr 36, 't Groeit, Antwerpen, z.j., 51 blz., Fr. 9.
Kan. Dr V. HEYLEN, De huwelijksbeletselen. - 'Familieleven', nr 38, 't
Groeit, Antwerpen, z.j., 51 blz., Fr. 12.
A. DEMEDTS, Leven en schoonheid. - 'Familieleven', nr 39, 't Groeit,
Antwerpen, z.j., 65 blz., Fr. 14.
Zuster MARIA CALLISTA, Meer vreugde voor het kind. 'Familieleven', nr 40, 't Groeit, Antwerpen, z.j., 57 blz., Fr. 12.
Pater Dr C. VAN GESTEL O.P., Nazareth of de ondergang. 'Familieleven', nr 41, 't Groeit, Antwerpen, z.j., 28 blz., Fr. 7.
P. VAN DRIESSEN, Opyoedingsfaktoren bij de karaktervorming,
eerste deel.
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- 'Familieleven', nr 42, 't Groeit, Antwerpen, z.j., 63 blz., Fr. 12.
P. VAN DRIESSEN, Opvoedingsfaktoren bij de karaktervorming,
tweede deel. - 'Familieleven', nr 43, 't Groeit, Antwerpen, z.j., 44 blz., Fr.
10.
M.C. SCHOUWENAARS, Van jong meisje tot vrouw. - 'Familieleven',
nr 44, 't Groeit, Antwerpen, z.j., 3 blz., Fr. 10.
Werkelijk merkwaardig is het, hoe deze reeks bij nummer 44 nog hetzelfde peil weet
te handhaven, dat ons van bij den aanvang zo zeer heeft verheugd. De meest
verscheiden aspecten van het familieleven en de opvoeding, het godsdienstige en het
kerkrechterlijke zowel als het aesthetische en psychologische, vinden wij er helder
en aantrekkelijk behandeld door de meest bevoegde auteurs van ons land. Deze
boekjes worden onmisbaar voor alle ouders, die zich wensen te bezinnen omtrent
hun heerlijke zending.
J. Vandermeersch.

Taal- en letterkunde
Jef CRICK, Jan-Frans Willems. Vader der Vlaamsche Beweging
(1846-1946). Zijn volledig levensbeeld. - Boekuil en Karveel, Antwerpen,
z.j. (1946), 172 blz., Fr. 50.
De ondertitel van het werk vat op gelukkige wijze de stemming die heerst in deze
uitgave, en de thesis, die Jef Crick, als een warm vereerder van den meester, hier
verdedigt. Te recht, menen wij. J.F. Willems verdient ten volle, dat de honderdste
verjaring van zijn dood door een degelijk en vlot vulgarisatiewerk onder het Vlaamse
volk herdacht wordt in dankbare piëteit. Met piëteit werd het boek geschreven. De
anecdotische toon wekt de stemming, die eigen was aan de Vlaamse Beweging,
zolang ze zuiver was en geloofde in de haar immanente krachten van verovering. De
mildheid en de kunstenaarsgaven van den schrijver weten te doen herleven: het
weinig bekende-muzikale-kunstenaarstemperament van Willems, die onze oude
liederen terugvond, zong en verspreidde, zijn verrukkelijke gemoedsgaven, die een
paradijs van familiegeluk en gulle gastvrijheid en vriendschap voor tientallen
geleerden, letterkundigen en kunstenaars schiepen. Goede informatie doet ons den
ontzaglijken geestesarbeid van den ontginner van het Nederlands verleden meten en
waarderen. Zijn kennis van talen, geschiedenis, enz., openbaart in hem een
encyclopaedischen geest. Maar een Vlaming zal in Willems vooral willen eren: den
Vader der Vlaamse Beweging. Wat een levenswekker!
Het zal, na dezen tweeden wereldoorlog, aan onze Vlaamse doorsneemensen en
de studerende jeugd, goed te stade komen, zich eens in de voorgeschiedenis der
Vlaamse herleving te verdiepen en te mijmeren bij de woorden van J. Crick: 'Een
eeuw verstreek sinds hij ons verlief. Wat betee ent een eeuw in het rijk van den geest
en de ziel? In het bestaan en streven van een volk?' (blz. 146).
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Het werk verdient hogen lof. Zoals het daar ligt, beantwoordt het aan zijn doel.
Wij verwachten wel een definitiever werk, dat wetenschappelijk historische
achtergronden uitschildert, gemakkelijker boven het anecdotische uitgroeit en de
Verdiensten van Willems relatief afweegt tegenover de andere voormannen der
Beweging. Veel zorg werd besteed aan vorm en taal, maar een tikje gezochtheid,
ettelijke taalfouten (en drukfouten!) werden niet vermeden. Sommige beschouwingen
in den tekst zouden in de voetnota's hun plaats moeten vinden en omgekeerd. Dit
raakt in genen dele de ware Verdienste van dit werk: een piëteitvolle uitbeelding van
een groot Vlaming, die gans het intellectueel en artistiek leven van zijn tijd beheerste,
de verbroedering van Noord en Zuid nastreefde, droomde van een katholiek, zedelijken nationaalsterk, taal- en kunstbewust volk... en handelde.
A. Ampe.
Jan VERCAMMEN, De Parelvisscher. Illustratie van Luc. De Jaegher.
- Unicum-Uitgaven, Brugge, 1946, 190 blz.
Met keurige en fantazierijke, soms aquarel- dan houtsnee-aandoende tekeningen om
de twee bladzijden geïllustreerd, zingen eveneens de slechts één zijde beslaande
zesregelige strofenparen van Vercammen hun welbewuste en welgezochte gratie uit:
Zal ik zingen mijn vrouw of mijn wel[beminde?
of mijn zusterziel, mijn geliefde wellicht!
Zoovele namen heb ik u toegedicht
en ik wil voor dit lied nog een anderen
[vinden.
Wilt ge den naam van een edelsteen
en een bloem en een ster en een vogel meteen!

De herhaalde aanduiding der begeleidende stemmen en muziekinstrumenten als
symbool van een poëzie die haar eigen geboorte aldoor bewust omglimlacht, drijft
ze naar de sfeer van het zichzelf lichtelijk ironiserende gracieuze met een fraaie
uitgezochtheid van woorden:
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Want - en dit is door een heidensche hobo
[te spelen
door een zeediepe, zackte fagot begeleid
volubile, licht als haar lijfelijhheid elk seizoen tooit haar met zijn eigen juwee[len:
een topaas, een opaal, een aquamarijn,
een saffier, een smaragd, een agaat, een
[robijn.

Aldus is dit a 'poëtisch levensverhaal' om het heel prozaïsch te noemen, zowat als
vrouwen die zich heel vaak in den spiegel bekijken, waarschijnlijk zijn ze wel bevallig
en mooi, maar nogal koket en ondiep. Waarom de dichter er naar het einde toe een
luchthartige zinrijkheid en levensklank wilde in leggen:
Maar dat ik van God niet genoeg heb
[gezongen
gij die dat beweert, gij kent hem niet,
want niets is te noemen van heel dit lied,
dat niet God is. Gij hebt hem verdrongen.
Ik vond hem nog in de goot, in de nis
waar de zwaluw nestelt. Dit zinge men bis.

De neiging die ieder poëzie- en melodiegevoelig lezer ervaart om met een glimlach
de sierlijke vlotheid dier 160 strofen in hun ietwat cerebraal-bewuste zangerigheid
opnieuw te beluisteren, getuigt voor de wezenlijke dichterlijkheid van het gracieuze
geheel en de verzorgde afwerking der delen. Iets licht en iets ironisch, dat men minder
licht vergeet.
M. Brauns.
Albert DE SWAEF, Onschendbare vreugde. - Vanmelle, Gent, 1946,
42 blz., Fr. 100, luxe Fr. 300.
De uitgave is wellicht kostbaarder dan de verzen, want deze vallen wat al te wazig
en lichtelijk rhetoricaal uit, al is de technische behandeling soms wel te waarderen.
M. Brauns.
Henri SCHOOFS, Dit milde jaar. Gedichten 1942-1945. · Brochurenreeks 'Nieuwe Stemmen', nr 1, Standaard-Boekhandel, 1946,
37 blz., Fr. 25.
De beste verzen uit deze bundel zijn de eenvoudig- en voornaam-schone van
Maria-Boodschap en verder alle waar de begaafdheid van den dichter zich,
fragmentarisch vaak, het gunstigst openbaart: het los en spelend en vreugdige beelden
zwaaiend zingen, als in Maria-Visitatie, en het eenvoudig en ongekunsteld uitvieren
van een welhaast kinderlijke rhythmisch-zwierige onbevangenheid, als in
'Herinnering'. Hier en elders nog meer wordt dit onbevangene bedreigd door ontijdige
en banale psychologische bezinning:
Eerst later heb ik dien schoonen waan als een droom ontward.
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of door een opzettelijk gewilde dichterlijkheid die louter rhetoriek is, stijl 1900 en
rond de veertig:
Waarom zacht schreien om die oude pijn...

zodat we de begaafdheid van een goed poësisleerling in een paar goede gedichten
mogen erkennen, en lichtelijk vrezen voor den ondergang dier evene verwezenlijking
en belofte in de oppriemende pretentie van voorbarige conventionaliteits-psychologie
en al te vlot rhetoricaal woordengebazel. Waarom zo'n haast om te bundelen?
M. Brauns.
K.H.R. DE JOSSELIN DE JONG, Pelgrims.
Anton VAN WILDERODE, Herinnering en gezang.
Frank MEYLAND, Gestamelde elegieën.
Jozef DE HAES, Ellende van het woord. - 'De Spiegel', tweede jaargang,
nra 3, 4, 5. 6, Moderne Uitgeverij, Hoogstraten, 1946, 18, 20, 18, 20 blz.,
Fr. 8.
Het beste vers van de prozaschrijfster en op rijpen leeftijd debuterende dichteres
luidt:
Hart van zingen moe en moe van hopen, Schreiensdroef en tot den dood bereid, Wees nu stil
en laat uw trots verzwijgen Uw onduldbaar lijden aan den Tijd (blz. 18)

De andere verzen zijn veelal, hoe vast ook van voeten, nog altijd eerder 'pelgrims'
naar de poëzie.
Anton Van Wilderode is een waarlijk goed dichter, die zijn strofen zingen laat
vanuit een wel niet groot maar specifiek dichterlijk gemoed, dat zich die eigenschap
bewust is en het, bewust, in zorgvuldige keuze van onderwerpen en techniek ere
aandoet.
Mijn vrienden, laat mij gaan. God zendt
[mij weder
als een voltooiden mensch binnen uw huis;
dàn zet ik mij glimlachend naast u neder.
Intusschentijd waaie als een lichte veder
mijn lied u toe, als een lichtwuivend pluis
(blz. 15).

Frank Meyland heeft zijn titel goed gekozen. Elegisch zijn die versjes wel en het
gestamel van een moderne fluistertonige rhetoricaliteit
de slilte die haar kust,
en lieve woorden fluistren
- vergeten teederheid in 't avondlijke duistren
waarin zij snikkend glijdt
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verhoogt de weemoed, de zeer kritischelegische, naar de ietwat temperamentvoller
en eerlijker elegieën der Griekse lyriekers...
Met de eilende van het woord en een wat al te moeizaam en ver gezochte plastiek
worstelt De Haes en heeft een uiterst bewonderende toeschouwer in de inleider
Herbert van Herreweghen, die hoog oploopt met Medea: 'Het trilt traag uit op een
prachtig en sonoor orgelpunt...':
De menschentaal is een ellendig orgel
dal eeuwenlang dezeljde noten toet (blz. 7)

welke poëtische en kritische noten nogal bedenkelijk klinken, en naklanken oproepen
van de eilende der poëzie en onderlinge ophemeling. Een beetje meer Griekse eenvoud
zou den goeden vertaler der Pulkische Oden van Pindaros stellig heel wat verder
helpen.
M. Brauns.
HORATIUS, Oden en epoden. Vertaald en ingeleid door L. Elaut. - De
Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1946, cxv-cxv blz., gen. Fr. 55, geb. Fr. 70.
HORATIUS, Oden en epoden. Vertaling van L. Elaut. - De Kinkhoren,
Brugge-Brussel, 1946, 119 blz., gen. Fr. 35, geb. Fr. 50.
Er werd nog onlangs opgemerkt (Boekengids, 1946, blz. 113) dat er een herleving
komt in de belangstelling voor de oude Griekse en Latijnse schrijvers. Het verschijnen
van deze vertaling legt daar een nieuwe getuigenis van af. Laten we er ons over
Verheugen, vooral daar ze uitstekend is. Er hoort durf toe om Horatius aan te pakken.
Weinig oude schrijvers zijn zó lastig te vertolken. Het fijne rhythme van zijn verzen
gaat noodzakelijk verloren en daarmee een merkelijk deel van zijn bekoorlijkheid.
En dan zijn bondigheid! Ze kan maar zelden vastgehouden worden. Ja, traduttore
traditore! En toch is het een genot deze handige, op schoon papier keurig gedrukte
uitgaaf te doorlopen. De vertaling immers is getrouw, helder, sierlijk, vloeiend, zodat
men haast vergeet dat het een vertaling is. Voor wie beide talen machtig is biedt de
uitgaaf met latijnsen tekst erbij de mogelijkheid tot vergelijking, en aanhoudend
wordt hij verrast door een of andere gelukkige vondst. Dat er hier en daar een zwakke
regel, ja zelfs een foutje ingeslopen is zal den vakman allerminst verwonderen, hij
weet hoe zwaar de studie van Horatius is. Meer dan eens zal hij den knappen vertaler
voor zijn gewetensvollen en zo goed geslaagden arbeid gelukwensen en bedanken.
- De keuze der gedichtenlis die van P. Geerebaert; het boekje mag in alle handen
gegeven worden.
G. De Jaegher.
Kamiel VAN BAELEN, Gebroken melodie. In memoriam Kamiel Van
Baelen door Em. Janssen S.J. - De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1946, 176
blz., gen. Fr. 40, geb. Fr. 55.
Het valt steeds pijnlijk het onvoltooide werk van een jong gestorven auteur ter lezing
te krijgen. Allermeest wanneer het werk geldt dat duidt op meer dan gewone
begaafdheid.
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Voorafgegaan door een fijn voelend in memoriam van Pater Emiel Janssen, waarin
de steller het leven en het oeuvre schetst van zijn jongen en begaafden vriend, wordt
dit fragment in het passend licht gesteld.
Het verrast en het boeit. Het bevrijdt van het bange voorgevoelen dat het een
uitgave gelden kon, slechts door piëteit te verantwoorden.
Een oorlogsverhaal. Mag men het wel dien naam geven? Het is zó van binnen uit
gezien, het beantwoordt zó aan alle diep menselijk zoeken en aanvoelen, dat het den
tijd en het episode verbreekt en uitgroeit tot wat men, goed begrepen noemen mag,
klassieke kunst.
Het verhaal mag nog, tegen het einde vooral, wat aarzelend aandoen, zodat het
symbool van de melodie en de lijn van het menselijke benaderen, even slechts, elkaar
niet meer dekken; in sfeer en karakterdiepte ligt, ondanks de vernuftige compositie
en de bijna koele stijlverzorging, een schrijnende intensiteit van eerlijkheid en zoeken.
Laat den lezer dan, wegens de inleiding even beïnvloed zijn door het weten dat,
bij dat strijden met dood en eeuwigheid, ook in werkelijkheid dit jonge leven
onderging wat het zo juist aanvoelde - een smartelijk verborgen dood, - ook zonder
die wetenschap grijpt het speels aangevatte innerlijk gebeuren diep en louterend aan.
Menselijk gesproken voelt men, bij het afbreken van dit werk, hoe groot een verlies
van kunstenaar en mens het heengaan van Kamiel Van Baelen betekent.
J. Burvenich.
ALBE, Ossewagens op de Kim. Roman. - De Pijl, Brussel, 1946, 300
blz.
De roman van Marijke en Barend, twee jeugdige Zuid-Afrikaners, op den achtergrond
van het grootse gebeuren van de Boerentrek.
Zelden lazen wij in onze eigen litteratuur een boek, zo episch, zo vol menselijke
diepte als dit. Nergens doet het gekunsteld aan, nergens gewild groot. Het is het
geweidige avontuur dat wij meemaken
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van een volk dat zich verplaatst in ongekende gevaren, om totaal zichzelf te kunnen
blijven. En als vanzelfsprekend gaan al de individuen, al de gezinnen op in die taak,
met taaie hardnekkigheid en onaantastbaar Godsvertrouwen. Ook Marijke en Barend,
de jonge veldkornet. Want hun liefde kan nog zó hoog en smartelijk spreken, waar
de plicht hen scheidt gaan ze, niet stoïsch ongeroerd maar in het simpel besef dat het
zo hoort. Zij weten hun tijd af te wachten. Zij weten te dienen en zich sterk te kneden,
om, hun volk waardig, na voldane taak in mooie liefde open te bloeien.
Albe wist zijn onderwerp historisch en menselijk te beheersen. Zó ging hij op in
zijn werk, dat ook zijn soepele, fijne taal den sterken gang en bijbelsen eenvoud
ervan kreeg. Zo schonk hij onze rijpere jeugd en heel zijn volk een boek dat,
stamverwant zo het gegeven is, een sterke spoorslag wordt tot diepere en echtere
beleving van eigen gemoed en eigen levensaard.
Zulk een boek verspreiden is een plicht. Uitgave en illustratie hebben er een
aangename plicht van gemaakt. Moge iedereen bij ons dit mooie boek rustig lezen
en op zich laten inwerken.
J. Burvenich.

Kunst
Paul TINEL, Edgar Tinel. - Roland De Lassus, 'Les maîtres belges de la
musique', Éditions universitaires, Les presses de Belgique, Brussel, z.j.,
380 blz., Fr. 125.
Wie beter dan de zoon, die door een gelijken cultus voor de muziek is bezield, kon
het beeld van den vader als kunstenaar en als mens ten voeten uit tekenen? Met piëteit
en meesterschap heeft schrijver zich van deze taak gekweten. Zo bezitten we thans
een biographie die voor de kennis van Tinel en zijn werk van blijvende waarde zal
zijn.
Doorheen het leven, dat veelvuldig door lijden werd gelouterd, vervolgt schrijver
het ontluiken der werken. Eerst zijn het de harde jeugdjaren, waarin geen ontbering,
hoe zwaar ze physisch ook drukt, de werkkracht van den leerling vermag te fnuiken.
Dan geraakt Tinel voor korten tijd op een weg die niet de zijne zal blijken; zijn
ongemene bedrevenheid in het klavierspel doet sommige zijner leermeesters denken
dat zijn toekomst in een loopbaan als klaviervirtuoos ligt. Doch Tinel ziet zelf wel
juister. Hij voelt in zich een groeiend mysticisme dat hem dringt tot uiting van zijn
boodschap aan de mensheid door de muzikale compositie. Van toen af kent de lijn,
die door zijn leven loopt, geen afwijkingen meer. Tinel zal componist zijn, en wel
van religieuze muziek. Aan die roeping zal hij getrouw blijven, hoezeer de uiterlijke
omstandigheden van zijn leven ook mogen wisselen. En wanneer de beslommeringen
van zijn ambten hem nog maar weinig tijd zullen overlaten voor eigen scheppend
werk, zal hij het betreuren. De uitlatingen in zijn brieven - Tinel correspondeerde
veelvuldig en hoogst interessant - laten hieromtrent geen twijfel bestaan.
De uiterlijke gang van Tinel's leven is een stijgende erkenning van zijn talent.
Achtereenvolgens was hij directeur van de Lemmensschool te Mechelen, inspecteur
van 's lands muziekscholen, leraar en tenslotte bestuurder van het Brussels
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conservatorium. Overal legde hij een verbazende werkkracht aan den dag, die door
zijn herhaaldelijk wankelende gezondheid niet kon worden gestremd. En tussendoor
vond hij tijd om de heerlijke reeks werken te schrijven die we van hem kennen.
Het beeld van den kunstenaar Tinel zou onvolledig zijn, zo het beeld van den mens
er niet naast kwam te staan: de man met zijn diep geloof, zijn mystischen aanleg,
zijn enthousiasme, zijn doortastende overtuiging, zijn ongeduld tegenover
onbekwaamheid. Tinel's sterk uitgesproken persoonlijkheid, samen met het uitbundige
en de neiging tot absolute standpunten in zijn karakter, maakten botsingen met zijn
omgeving onvermijdelijk. Hiervan is slechts, wel om geen susceptibiliteiten te
kwetsen, hier en daar iets tussen de regels te lezen. Daardoor ontbreekt enigszins in
de volledige uitbeelding van Tinel's kunstenaarsphysionomie een niet onbelangrijke
antinomie: hoe de man, in het aristokratische van zijn voorkomen, toch zo striemend
kon zijn in woorden, en zich daarnaast in zijn muziek steeds zo hoog voornaam en
sereen vertoont.
Hoogtepunten in Tinel's leven waren de schepping van zijn drie grote werken:
Franciscus, Godelieve, Katharina. In deze biographie worden ze dan ook met
passende breedvoerigheid behandeld. Vooral aan de vormaesthetische ontledingen
en het historisch kommentaar bij deze drie werken dankt het boek zijn hoge blijvende
waarde.
Het is een daad van piëteit, maar ook een weldaad voor het kunstminnend publiek,
deze edele figuur van een onzer groten voor een ruimen lezerskring toegankelijk te
hebben gemaakt.
G. De Wolf.

Streven. Jaargang 14

87
Kan. Joz. VIJVERMAN, Leergang in den gregoriaanschen zang volgens
de beginselen van de Vatikaansche uitgave. - H. Dessain, Mechelen,
1946, 264 blz.
Om de jaren van praktische ondervinding, die in dit handboek werden neergelegd,
voldoet het schitterend aan alle eisen van een gezond opgevat en breed uitgebouwd
onderricht in de gewijde muziek. Het beleeft thans een welverdienden tweeden druk.
De stof werd verdeeld over vijf hoofdstukken: notenschrift, rhythme, hymnen,
modaliteit en psalmodie. Voor het rhythme, dat eeuwig twistpunt tussen de
gregorianisten, wordt getracht een verzoenende middenstelling in te nemen, waarbij
trouwens wordt bekend dat hier nog niet alles tot klaarheid is gebracht (blz. 43). Als
oplossing voor de uitvoeringspraktijk stelt schrijver voor wat hij noemt 'het vrij
muzikaal-oratorisch rhythme' (blz. 71). Dit Staat zeer dicht bij de opvattingen van
Dom Pothier, maar wijst toch enigen invloed aan van den verderen uitbouw dezer
theorie door de solesmiaanse school, alhoewel hiervan weer wordt afgeweken op.
een zeer belangrijk punt waar schrijver de mogelijkheid bevestigt van twee
opeenvolgende accenten (blz. 69). Wat er ook van zij, het rhythme kreeg een
zorgvuldige grondige behandeling; nagenoeg de helft van het boek (120 blz.) wordt
er aan besteed.
Het hoofdstuk over de hymnen werd breedvoeriger uitgewerkt dan dit meestal het
geval is in soortgelijke handboeken, en biedt zeer interessante uiteenzettingen.
Ook op het gebied der gregoriaanse modaliteitstheorie heerst nog veel duisternis.
Schrijver vermeldt de totnogtoe bereikte resultaten op een wijze die voor de praktijk
zeker voldoende is.
Een laatste hoofdstuk over de psalmodie geeft alle aanduidingen die bij het psalmen
zingen nuttig kunnen zijn.
Bij al het goede dat hier reeds geboden wordt blijft ons nog één wens: dat in een
volgende uitgave een afzonderlijk hoofdstuk zou gewijd worden aan de
ontwikkelingsgeschiedenis van de gregoriaanse muziek in haar geheel, en een tweede
aan de gregoriaanse vormleer. Bij den huidigen stand der gregoriaanse studiën lijkt
dit niet meer onmogelijk, en het zou van ongemeen belang zijn voor een dieper
aanvoelen van de eigen schoonheid der gregoriaanse melodie.
G. De Wolf.
E. CLOSSON, L'élément flamand dans Beethoven. - 2e verbeterde en
vermeerderde druk, Éditions universitaires, Brussel, 1946, Fr. 99.
Een boek dat als doel heeft te bewijzen dathetkenmerkende van Beethoven's kunst
aan zijn Vlaamsen oorsprong toe te schrijven is moet ons ten hoogste interesseren.
Maar Staat die oorsprong vast? Jawel: zijn grootvader was een Mechelaar, en zijn
karaktertrekken b.v. zijn vrijheidszin heeft hij aan hem te danken.
Nu echter tracht de geleerde musicoloog, de Heer Closson, te bewijzen dat in
Beethoven's kunst veel Vlaamse bestanddelen te vinden zijn, en dat ze beantwoorden
aan zijn Vlaams karakter. Het is natuurlijk zeer lastig om dit werkelijk te bewijzen;
b.v.: Wat is het Vlaams karakter? Misschien zal de lezer iet of wat skeptisch blijven.
Maar niettemin zal hij het heerlijk boek met de grootste belangstelling en het zuiverste
genoegen lezen. Het karakter van den toondichter wordt fijn ontleed en zijn beeld
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staat ons scherp voor ogen: zijn onafhankelijkheid, zijn fierheid, zijn uitbundigheid
en onstuimigheid, enz. Daarop volgt een ontleding van zijn werk waarin diezelfde
trekken teruggevonden worden. Beethoven wil zich aan niemand of aan niets binden,
niet eens aan eigen stijl van vroeger: zijn kunst is een gestadige evolutie... of revolutie
(zie de symphonieën of de kwartetten); hoeveel nieuwigheden in de modulatie, het
gebruik van dissonanten, het inlassen van nieuwe thema's; zo iets was ongehoord in
een tijd van klassicisme waar iedereen meende te moeten gehoorzamen aan de regels.
(Over parallelkwinten antwoordde hij eens kortaf: 'En ik aanvaard ze!') Ook den
vorm van de sonate of van de symphonie laat hij wel eens los. Helemaal in zijn geest
zegt een schrijver: 'Sommigen zullen. zeggen: dit is geen sonate, wat is het dan?
Beethoven heeft het recht te antwoorden: dat is Beethoven'. Hij heeft trouwens
sommige sonaten vrije sonaten genoemd. Van de fuga hield hij niet veel: de inspiratie
heeft hier geen vrij spel. En dat geldt ook wel van de opera: het libretto van een an
der moeten volgen valt hem zwaar.
Het boek wemelt van interessante opmerkingen, geestige gezegden, boeiende
anekdoten. Het is even aangenaam als nuttig: de lezer leert er Beethoven kennen en
waarderen. Hij vat meer en meer sympathie voor den groten toondichter, wenst hem
nog beter te kennen en zich in zijn kunst te verdiepen.
Meer dan eens heb ik gedacht bij het lezen van dit prachtig boek dat de sympathieke
schrijver ons daartoe zou kunnen helpen. Hij is de aangewezen man om ons verder
in Beethoven's werken in te wijden. Hij zou ons iets uit zijn overvloed moeten
meedelen over deze meesterstukken. Wat zou een uitvoering van Egmont of van
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Coriolan, van de 6e of de 9e symphonie winnen met een aesthetisch kommentaar van
dezen fijnen Beethovenkenner!
G. De Jaegher.

Geschiedenis
J. HUIZINGA, Incertitudes. Essai de diagnostic du mal dont souffre notre
temps. Préface de Gabriël Marcel. Traduit du Néerlandais par J. Roebroek
S.J. - Collection 'Connaissance de l'homme', Éditions universitaires,
Brussel, 1946, 244 blz., Fr. 60.
In de Schaduwen van morgen moet aan het Nederlandse publiek niet meer worden
voorgesteld en over een Franse vertaling moet in een Nederlands tijdschrift geen
oordeel worden geveld. Voor ons ligt het interesse van dit boek in de manier waarop
Gabriël Marcel, de voorman van het Franse katholieke existentialisme, het werk van
den Nederlandsen cultuurhistoricus inleidt. Hij wijst er op hoe volgens Huizinga een
herstel van cultuur slechts mogelijk is op grondslag van een metaphysische opvatting
van het leven. Doch het woord 'metaphysisch' heeft maar zin, zo gaat Gabriël Marcel
verder, indien het doelt op een intelligibele inzet van het leven en aldus een heilsbegrip
insluit. Hier staan wij vóór de opperste aporie waartoe de gedachte geen toegang
meer heeft: het vraagstuk van een vernieuwd Christendom dat geen enkele
verworvenheid zal over boord gooien maar ze hun juiste waarde en zin zal geven in
een nieuw geestelijk klimaat dat wij nog niet gevonden hebben en dat nog helemaal
moet worden geschapen. Zodat tenslotte de algemene crisis die wij doormaken in
een duisternis die slechts nu en dan doorbroken wordt door een paar lichtstralen van
geloof en hoge poëzie, misschien de opperste beproeving is waarin de mens te
beslissen heeft, niet door woorden maar door daden, of hij op de hoogte is van zijn
eigen veroveringen ofwel vóór het onoverkomelijke Staat, voor wiens aanschijn hem
niets anders overblijft dan weg te zinken in de dierlijke regionen van zijn wezen en
zijn geschiedenis.
Tot dezelfde gedachte welke de Franse existentialist hier als een soort aanvulling
van In de Schaduwen van Morgen voorstelt, is de Nederlandse cultuurhistoricus
gekomen in zijn posthume werk Geschonden Wereld. In dit essay ziet Huizinga de
enige mogelijkheid tot herstel van onze beschaving in een terugkeer naar de noties
en de werkelijkheden van heil en verlossing welke voor onze Westerse cultuur alleen
in een dogmatisch Christendom te vinden zijn.
B. Boeyckens.
Dom Albertus VAN ROY O.S.B., Lutgardis van Tongeren. - 'Heiligen
van onzen stam', De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1946, 193 blz., gen. Fr.
48, geb. Fr. 58.
Misschien is dit wel een van de beste werken tot hiertoe in deze serie verschenen:
vulgariserend en toch degelijk, vlot en los geschreven en toch alles verantwoordend.
Als voornaamste bron werd de Vita van Thomas van Cantimpré gebruikt en ter
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vergelijking werd ook het Leven van Sinte Lutgart door Willem van Afflighem benut.
In een critische inleiding heeft de schrijver de historische waarde van Thomas'
biografie afgewogen: een ooggetuige die onmiddellijk na de dood van de heilige zijn
levensbeschrijving heeft samengesteld. Zeer oordeelkundig, zowel van historisch als
van theologisch standpunt, worden de vele mirakelen behandeld die in de Vita
voorkomen. Daarbij wordt het geheel zeer levendig in het geschiedkundig kader
gesteld. En niet de minste verdienste nog wel is dat ondanks de analytische historische
nauwkeurigheid, Sint Lutgardis hier vóór ons staat als een organische vrouwelijke
persoonlijkheid.
Één ding echter missen wij in dit werk. De schrijver, die naar volledigheid heeft
gestreefd, geeft een heel hoofdstuk over: 'Uitbreiding der Faam van heiligheid en
verdere verheerlijking'. Wij vinden hier niets over Lutgardis als patrones der
Viamingen. Hoe zij dat geworden is, zou nochtans iedereen geïnteresseerd hebben.
B. Boeyckens.
Kan. Dr J. COENEN, Juliana van Cornillon. - 'Heiligen van onzen stam',
De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1946, 140 blz., gen. Fr. 35, geb. Fr. 45.
Het boek is een piëteitvolle bijdrage bij gelegenheid van het zevende eeuwfeest der
instelling van het feest van Sakramentsdag, waarvan de H. Juliana de grote promotrice
was. Het handelt op een uitvoerige wijze over alles wat betrekking heeft op deze
gebeurtenis en op het leven van de Luikse heilige: de geschiedenis van Corneliënberg
en Corneliëndal, de pogingen van de heilige om het feest in te voeren en de tegenstand
van haar omgeving. Zonder de bedoeling te hebben origineel historisch werk te
leveren, heeft de schrijver een vulgariserende studie geschreven, die steeds rekening
houdt met de eisen der wetenschap. Misschien hadden een strakkere compositie en
een meer verzorgde stijl de waarde van het werk nog verhoogd.
P.L.

Streven. Jaargang 14

89
Guillaume SIMENON, Julienne de Cornillon. - 'Saints de nos provinces',
collection sous la présidence du R.P. de Moreau S.J., Éditions
universitaires, Les presses de Belgique, Brussel, 1946, 120 blz.
De schrijver heeft met veel gezag het leven van de H. Maagd van Luik verhaald.
Zijn hoofdbelangstelling gaat naar de gebeurtenissen uit het lcven van de heilige
zelf. Dit heeft het voordeel dat de biographie niet onderbroken wordt door een lange
uitwijding over de instelling van het feest van Sakramentsdag. De schrijver spreekt
er slechts over in de mate waarin Juliana er persoonlijk in betrokken is en behandelt
het verdere verloop van de moeilijkheden, die de instelling van het feest vooraf
gingen, in een bijlage. Het boek, dat zeer vlot geschreven werd, is het aangewezen
werk voor een eerste kennismaking met het leven van de heilige.
P.L.
Antwerpsche oorlogsephemeriden (10 Mei 1940-30 Maart 1945).
Chronologische opteekeningen met alphabetisch register op personen en
zaken, en algemeene oorlogskalender. - De Vlijt, Antwerpen, 1946, 190
blz., Fr. 60.
Naast het boek van Struye over de fluctuates van de openbare opinie in ons land
onder de bezetting, ligt de waarde van dit werk hierin dat een reeks nuchtere feiten
worden weergegeven zonder enig commentaar, vanaf de Duitse inval tot de laatste
V1's over Antwerpen. Verordeningen van de bezettende overheid, excerpten uit Volk
en Staat en De S.S. Man, aanslagen op gebouwen en personen, uittreksels uit de
redevoeringen van De Clercq en Elias, kleinere en meer locale voorvallen... Bij het
lezen van deze nota's beleven wij nog eens al wat wij in deze donkere jaren hebben
meegemaakt. Kostbare documenten waarvoor wij de schrijver danken.
B. Boeyckens.
Jacques-Robert LECONTE, Les tentatives d'expansion coloniale sous
le règne de Léopold Ier. Préface du vicomte Charles Terlinden. - Zaïre,
Antwerpen, 1946, 187 blz.
Vooraleer zij zich definitief in Kongo konden vestigen, hebben de Beigen op alle
werelddelen pogingen aangewend om er vasten voet te krijgen. Dit wordt zakelijk
en systematisch uiteengezet in het werk van Leconte. De schrijver heeft een zeer
rijke documentatie kunnen bijeenzamelen: archieven, oude dagbladen, oude anonieme
brochures en andere moeilijk te vinden werken. Van dit alles heeft hij een handig
gebruik kunnen maken. Degelijk werk.
B. Boeyckens.

Sociologie-economie
Dr N. DEVOLDER O.F.M., Arbeid en economische orde. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946, 447 blz., gen. Fr. 202,50, geb.
Fr. 234.
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Deze zware en abstracte studie is op dit ogenblik het meest volledig en grondig werk
over arbeid en economische orde. Wij hebben gepoogd, aldus schrijver in zijn
algemeen besluit (blz. 423), om uit de verwarrende veelheid der stemmen, die sedert
jaren rondom het arbeidsprobleem opklinken, een op ethischen grondslag berustende
arbeidsorganisatie op te bouwen. Deze pogingen hebben ten slotte geleid tot de
ontdekking van een grondplan, waarin het vele goede, dat in vooroorlogse schriften
en in sociaal-economische oorlogsprogramma's besloten ligt, tot een synthèse verenigd
wordt.' In deze opzet is de auteur merkwaardig geslaagd. En dit is veel.
Grondig is deze studie, en daarbij kristalhelder en scherp - wat dikwijls faalt in
soortgelijke Duitse of Franse werken. De methodes worden telkens zorgvuldig (soms
een tikje angstvallig) gekozen en kritisch gefundeerd. Heel het betoog, tot in zijn
verst-reikende toepassingen, steunt op de bepaling van den arbeid. Deze bepaling
was reeds verworven in schrijver's Ethiek van den Arbeid, en wordt hier, in het eerste
deel vooral, dieper gefundeerd en breder uitgewerkt.
Dit werk is volledig in zijn soort: geen enkel uitzicht van de kwestie wordt
verwaarloosd. Schrijver blijft zorgvuldig op het gebied der ethiek, en biedt aldus een
grondslag en een kader voor een hele reeks nieuwe vorsingen op het gebied der
eigenlijke arbeidswetenschap.
De lijn der 'philosophia perennis' wordt getrouw en onverschrokken voortgezet,
doorheen het zeer complexe gebied van de moderne arbeidswereld. Soms loopt deze
klare lijn uit op een voorzichtige stippellijn en een eerlijk vraagteken.
Hier en daar zouden wij een vraagteken bij plaatsen. B.v. op blz. 178, waar schrijver
beweert: 'Wanneer de mensch uitwendige middelen die hem ter beschikking staan,
op redelijke wijze aanwendt, om zijn doeleinden te bereiken, stelt hij ekonomische
handelingen in striken zin', vragen wij ons af hoe vasten of zich onthouden of
bombarderen (wat toch ook redelijk kan zijn) economisch handelen kan heten.
Bij de ontleding van wezen en eigen-
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schappen van den arbeid, misten wij, bij de alzijdige beschouwing van de kwestie,
de suggestieve studies over de 'Philosophie der techniek' zoals Dessauer, Dempf en
anderen die hebben uitgevorst.
Waar het overheidsbemoeiingen geldt (b.v. bij den plicht tot arbeidsverschaffing)
worden de termen 'maatschappij' en 'staat' als synoniemen gebruikt. Tussen beide is
er dikwijls plaats voor het georganiseerd beroep.
Met deze merkwaardige studies wordt een leemte aangevuld, en verovert Dr
Devolder in onze Nederlandse sociaaleconomische wetenschap zijn titel als philosoof
van den arbeid.
L. Arts.
Dr J.J.L.A. BOERS, Proletariaat en deproletarisatie. Een synthese van
het proletarisch probleem. Voorwoord van Prof. Dr C. Van Gestel O.P. Drukkerij der Heilige Harten, Leuven, 1946, 418 blz.
In zijn encycliek Quadragesimo Anno eist Pius XI een krachtdadige actie tot
'bevrijding uit de proletariërstoestand'. De arbeider moet in staat gesteld worden te
kunnen sparen: 'daardoor zal hij, bevrijd van de onzekerheid omtrent zijn levenslot
- dat door zijn onbestendigheid de prolerariërs voortdurend in onrust doet verkeren
-, ...aan de wisselvalligheden van het leven het hoofd kunnen bieden'. Die vermaning
van den Paus heeft meerderen verwonderd. Klonk het woord 'Proletariër' zelfs niet
een tikje 'rood' in hun oren? Men begon toen meer na te denken over de aangeklaagde
misstanden. Er werd ook veel over de proletariër-toestand en over deproletarisatie
geschreven maar, zoals P. Van Gestel opmerkt, 'het ontbrak ons nog aan een Synthese
ervan. Deels omdat... de schrijvers niet doordrongen tot de diepe worteis van het
proletarisch bestaan, bij gebrek aan een wij sgeerig-verantwoord inzicht in de natuur
van den mensch en dus van een juist criterium'. Deze synthese wordt ons hier
aangeboden. Ze is 'de vrucht van jarenlangen, noesten en wetenschappelijken arbeid'.
Die verklaring van wie den schrijver aan het werk heeft gezien zal gemakkelijk
aanvaard worden door alwie zijn boek aandachtig leest: het laat heel duidelijk
uitkomen wat een 'Proletarië' is en in welke stemming hij door zijn ellendige toestand
gebracht wordt; het doet ons tevens beseffen hoe de proletariër-toestand den mens,
en nog meer den christen, onwaardig is. Hoe nu ingegrepen? Op die vraag wordt ons
slechts een kort antwoord gegeven. Wij zouden het aan Dr Boers verwijten dat hij
hier beslist te kort is, indien P. Van Gestel ons niet meedeelde dat die 'korte bladzijden
slechts een schets vormen van een uitvoeriger studie, die samen met dit boek werd
geschreven en eerlang moet verschijnen'. Wij wachten met belangstelling op dat
tweede deel.
K. du Bois.
H.J. HOFSTRA, Socialistische belastingspolitiek. - De Arbeiderspers,
Amsterdam, 1946, 294 blz., Fl. 6.50.
Het slot van deze grondige studie is heerlijk: 'Slechts een onvoorwaardelijke
aanvaarding van de gemeenschapsgedachte op het gebied van productie en consumptie
is in staat om de hiervoor besproken problemen, die niet alleen het materiële, doch
ook het geestelijke bestaan van volken, Massen en mensen van zo nabij raken, tot
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een bevredigende oplossing te brengen... Wordt het sociale karakter van de moderne
productiewijze consequent en zonder voorbehoud als grondslag voor de
maatschappijbeschouwing, staatsleer en belastingstheorie aanvaard, dan wordt
daarmede de mogelijkheid gegeven voor een belastingsheffing, die doelbewust het
belang van alle leden van de gemeenschap dient. In een zodanige belastingstheorie
en -politiek kan tot uiting komen de eenheid, welke mensen van verschillende volken,
klassen en tijden verbindt, en welke haar oorsprong vind in de eeuwige drang om de
Waarheid te zoeken en te dienen, die ruimte en tijd te boven gaat'.
Die verheven opvatting beheerst het ganse werk: op die opvatting wil de schrijver
de belastingspolitiek opgebouwd zien, een politiek die, zoals hij terecht opmerkt,
wel rechtstreeks op het stoffelijke gericht is, maar niettemin moet gegrondvest zijn
op 's mensen geestelijke belangen. Het doel van den Staat is immers 'aan de
samenleving een zodanige vorm te verschaffen, dat de vrije ontplooiing wordt
verzekerd van wat de mens in arbeid, in hogere beschaving en in religie nastreeft'.
Daartoe moet ook de belastingspolitiek het hare bijdragen. Waarom moet ze dan,
volgens den schrijver, socialistisch zijn? Omdat 'in feite zodanige vrije ontplooiing
in de tegenwoordige maatschappij niet, doch in een gesocialiseerde maatschappij
veel beter mogelijk is'. Die socialisatie moet geleidelijk geschieden en zonder geweld;
ze zal toch tenslotte zeer ver moeten doorgedreven worden. De hier voorgestane
belastingspolitiek moet dan ook vanzelfsprekend ingrijpend de socialisatie bevorderen.
Het valt evenwel op dat ze, zoals de Heer Hofstra zelf opmerkt, minder van de
tegenwoordige (in Nederland) zal afwijken dan de uiteengezette beginselen het lieten
vermoeden.
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Wij kunnen hier onmogelijk tot een gedetailleerde bespreking van deze merkwaardige
studie overgaan. Het weze voldoende op te merken dat het voorgestelde
belastingsstelsel vakkundig tot in de bijzonderheden uitgewerkt is. Rechtskundigen
en politici zullen er met belangstelling kennis van nemen. Die uiteenzetting wordt
voorafgegaan door een, eveneens breedvoerige, behandeling van de beginselen
waarop het stelsel opgebouwd is. En wel van af de eerste beginselen die het ganse
optreden van den Staat moeten beheersen. Welnu, het Socialisme dat hier voorgestaan
wordt wijkt schier volledig af van dat der eerste meesters, ja zelfs van die van den
Belgischen groten meester Vandervelde. Dit werk, evenals de brochure van
OBSERVER, doet ons besluiten dat wij ons mogen verheugen in een nieuwen blijk
van de toenadering waarop Pius XI in Quadragesimo Anno wijst: 'Men zou zeggen
dat het socialisme... overhelt naar en in zekeren zin nadert tot die waarheden, welke
de christelijke overlevering altijd voor onaantastbaar heeft gehouden'.
OBSERVER, Groot Brittannië, rood Brittannië. - De Arbeiderspers,
Amsterdam, 1946, 69 blz., Fl. 2,3.5.
Een interessante brok geschiedenis: die van de Engelse Labour Party van 1939 tot
1945. Over de politiek door de partij gevoerd sedert de verkiezingsoverwinning
vernemen wij echter slechts weinig. Rood? Zeker niet in den zin dien wij aan dit
woord hechten; 'Van den Labour-veteraan R.J. Clynes is het woord: “Te zeggen, dat
de communisten de linkervleugel van Labour zijn is even dwaas als te zeggen, dat
de heidenen de linkervleugel zijn van de Katholieke Kerk... Ze hebben er niets mee
te maken”. Dus geenszins communist of enkel maar bevriend met de communisten,
met de 'twee puistjes, die zich hebben verbeeld, dat zij roodvonk zouden worden'.
Die 'puistjes' zijn de twee communisten die sedert 1945 in het Parlement zetelen.
Vóór de verkiezing bezette de partij slechts één zetel. En dan, de 'veteraan' schijnt
ons een katholiek te zijn. In Groot-Brittannië hebben, in 1945, drie vierden der
katholieken Labour gestemd. Toen ze opkwam 'vond de Labour Party het politiek
terrein bezet door de liberalen en de conservatieven, partij en zonder confessionele
ondergrond'. De nieuwe partij kwam niet op voor de socialistische leerstellingen
door de pausen veroordeeld: klassenstrijd, economisch materialisme, principieel
verzet tegen privaat eigendom. Daarom bleef elke kerkelijke veroordeling uit en
verklaarden de bisschoppen zelfs dat een katholiek naar eigen goeddunken voor elk
der drie partijen mag kiezen. Katholieke Labourparlementsleden zijn wel eens
krachtdadig opgetreden tot verdediging der katholieken, in het bijzonder van hun
onderwijs. Als wij met dit alles rekening houden, moet het ons verheugen in het
Voorwoord van den Heer W. Drees te lezen: 'De Partij van den Arbeid zal niet het
evenbeeld zijn van de typisch Engelse Labour Party..., zij zal zich (echter) richten
op dezelfde doeleinden, en zij zal uit het Britse voorbeeld veel kunnen leren. Allereerst
de breedheid van denken en de verdraagzaamheid, die vlotter dan wij in Nederland
gewend zijn, meningsverschil aanvaardt op punten, die niet het gemeenschappelijk
beginsel raken'.
Hoe nu oordelen over de bewering van Mr W. Drees 'Zij (de Labour Partij) was,
meende men, veel gematigder dan het continentale socialisme, ook in haar
economische opvattingen. De onjuistheid van deze laatste gedachte is wel afdoende
gebleken. Zij is de verkiezingsstrijd ingegaan met een radicaal socialisatieprogram
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en bracht dat tot uitvoering met een snelheid, die de oppositie heeft verbluft en
geërgerd'? De Bank van Engeland (de emissiebank), de kolenmijnen en de
burgerluchtvaart zijn gesocialiseerd. Wij staan evenwel verre van een socialisatie
hals over kop, en zonder vergoeding aan de eigenaars, naar den wens van de
Marxistische socialisten doorgevoerd wordt. De Labour is ook uitgesproken
vaderlandsgezind. Uit haar daden zal moeten blijken in welke maat ze zal
nationaliseren. Vast Staat echter dat Groot-Brittannië geenszins marxistisch rood is.
Moge de Labour niet enkel in Nederland de socialistische partij beïn-vloeden!
K. du Bois.
Olivier LONG, Les États-Unis et la Grande-Bretagne devant le IIIe
Reich (1934-1939). Un aspect du conflit des politiques commerciales
avant la guerre. - Georg Cle. Genève, 1943, 302 blz.
Het zogenaamde 'Plan Schacht' van September 1934 voerde een strenge leiding van
den Duitsen buitenlandsen handel in. Groot-Brittannië en de Verenigde Staten van
Amerika stonden integendeel het liberalisme op het gebied van den buitenlandsen
handel voor. Hoe reageerden elk dezer twee landen tegen de Duitse leiding en met
welk gevolg? Welke lessen voor de toekomst kunnen wij uit dien economischen
strijd trekken? De schrijver geeft ons een antwoord op die twee vragen, hetgeen hem
er toe brengt omstandig de handelspolitiek der twee liberale landen
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te ontleden. Hij doet het zeer methodisch en geeft ons daardoor een interessanten
kijk op den economischen strijd voor den oorlog tegen het handelsdirigisme gevoerd.
Zijn besluiten laten duidelijk uitkomen hoe noodzakelijk het is tot een algemeen
verzaken aan het handelsdirigisme te komen. Een wereld-regeling. - het Internationaal
Muntfonds - is intussen tot stand gekomen om den internationalen handel te
bevorderen en de betalingsvrijheid, tegenwoordig volledig zoek, geleidelijk opnieuw
in te voeren. Wanneer krijgen wij tastbare gevolgen van die werking te zien?
K. du Bois.
La stabilité économique dans le monde d'après guerre. Les conditions
de la prospérité après le passage de l'économie de guerre à l'économie de
paix. Rapport de la Délégation chargée de l'étude des dépressions
économiques. Deuxième partie. - Volkenbond, Genève, 1945, 356 blz.,
Zw. Fr. 10.
In een eerste boek verschenen in 1943 had de Delegatie van den Volkenbond, gelast
met de studie der crisissen, haar bevindingen en conclusies bekend gemaakt
betreffende de moeilijkheden die zouden moeten overwonnen worden alvorens de
economie der verschillende landen een normale, gezonde structuur kon terugvinden.
In dit tweede deel bestudeert ze een vraagstuk van meer blijvend belang: hoe zal het
mogelijk zijn aan de economische ontwikkeling een evenwichtiger, stabieler verloop
te verzekeren, en aldus de grote kwaal der hevige conjunctuurschommelingen, die
we vooral in de periode van tussen de twee wereldoorlogen gekend hebben, zoniet
radikaal te genezen althans aanmerkelijk te milderen. In de eerste sectie wordt een
algemeen overzicht gegeven van de voornaamste factoren die bij het ontstaan der
crisissen werkzaam zijn, waarbij bijzonder de aandacht gevestigd wordt op de
oorzaken van het internationale karakter der conjunctuurschommelmgen. De tweede
sectie bestudeert vervolgens in bijzonderheden de verschillende middelen die kunnen
aangewend worden om de crisissen te voorkomen of te bestrijden en het materiële
welzijn der mensen op bestendige wijze te verhogen door de meest doelmatige en
stabiele uitbating van al de rijkdommen waarover zij beschikken.
De mensen - en de regeringen - zijn zich hoe langer hoe levendiger bewust dat dit
het hoofddoel moet zijn van het economisch streven en dat dit doel niet automatisch
zal bereikt worden. Terzelfder tijd hebben de ervaringen van den oorlog ons heel
wat geleerd op het gebied van de economische strategie. De kansen schijnen dus
groter dan ooit om het beoogde ideaal te bereiken. Maar zijn de mensen zelf wijs
genoeg, is hun bewustzijn van saamhorigheid en onderlinge afhankelijkheid diep en
ernstig genoeg om het algemeen welzijn boven het onmiddellijk belang van een
klasse of van een natie te stellen?
Het boek dat we bespreken stelt die vraag niet; maar met de grondige degelijkheid
waaraan we bij publicaties van den Volkenbond gewoon zijn toont het aan, dat er
geen andere uitweg uit onze economische moeilijkheden bestaat.
R. Van Ooteghem.
F.A. HAYEK, La route de la servitude. - · 'Éditions économiques,
politiques et sociales', Librairie de Médicis, Parijs, z.j. (1945), 179 blz.,
Fr. Fr. 150.
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Hayek, vermoedelijk een Oostenrijkse Jood, professor aan de School of Economies
te Londen, heeft de Duitse tragedie meegemaakt tot aan de fatale ontknoping in 1933.
Toen is hij naar de Verenigde Staten en Engeland uitgeweken. Hier werd hij verrast
door het feit, dat dezelfde 'pianistische' gedachtenstromingen, die Duitsland en
Rusland naar de noodlottige diktatuur voerden, in de Angelsaksische landen, meteen twintig-dertig jaar vertraging, dezelfde gevaarlijke richting uitgaan. Daarom
neemt hij het op, in den geest van W. Lipmann en anderen, tegen de planning- en
full employment stromingen, voor de echte vrijheid en een gezond individualisme.
Deze planningsystemen, voeren volgens hem fataal naar staatstotalitarisme en
economische dictatuur, en tevens tot sociaal economische verslaving en verval.
Scherp en schrander, kalm en objectief, ontleedt hij van zijn standpunt uit, de
nationale en internationale gevaren en bezwaren van elk gecentraliseerd planisme,
van elke doorgedreven staatsleiding in het economisch leven. De eerste socialistische
generatie teerde nog, min of meer bewust, op de principes en verworvenheden van
het liberalisme, de tweede generatie wordt fataal wegbereidster vaa de dictatuur.
Daar is gevaar dat ook in de vrije landen, de oorlogseconomie in vredestijd zou
worden doorgevoerd: dit zou noodlottig wezen op elk gebied. Alleen
vrijmarkt-economie heeft de welvaart en de grootheid van het Westen, inzonderheid
van Engeland, bewerkt: zij alleen kan dien welstand bewaren en bevorderen. Omwille
van een zg. veiligheid mogen wij de essentiële menselijke vrijheid niet opgeven. Wel
moeten, omwille juist van de
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vrijheid, monopolies en prijzenkartels, krachtdadig tegengewerkt: neo-liberalisme
sluit niet elke staatsbemoeiing en algemene hoge leiding uit: maar deze leiding moet
geen 'plan' scheppen, maar mogelijkheden bieden voor individuele initiatieven.
De traditionele liberale leer: maar aangepast aan deze tijden, en verrijkt met zeer
scherpe en fijnzinnige ontledingen van het gebeuren der laatste twintig jaren.
Wie Keynes en Beveridge bestudeert, zal wel doen, deze andere klok eens te horen:
om er zich van te vergewissen dat niet alles in denzelfden gedachtengang evolueert:
ook niet in Engeland.
L. Arts.
W. ROEPKE, Civitas humana ou les questions fondamentales de la
réforme économique et sociale. Capitalisme, collectivisme, humanisme
économique, État, société, économie. Traduction de Paul Bastier. - 'Éditions
politiques, économiques et sociales', Librairie de Médicis, Parijs, 1946,
381 blz., Fr. Fr. 210.
Een grondige pleitrede voor een 'économie de marché', d.i. een behoorlijk
gewaarborgde en geordende vrije mededinging. Ze moet gewaarborgd zijn door een
beslist weren der monopolia; ze moet geordend zijn door krachtdadige bestrijding
van elk machtsmisbruik. Somwijlen zal de Staat zelfs moeten ingrijpen, evenwel
zeer omzichtig en enkel om de bedrijvigheid opnieuw aan den gang te brengen
wanneer deze door een geweldigen crisistoestand lam gelegd werd. Men zal ook
zorgvuldig rekening moeten houden met den menselijken factor en daarom heel
bijzonder het bekomen van eigendom door de massa in de hand werken en zoveel
mogelijk de kleine onderneming bevorderen. Tegenover die strekking Staat het
communisme, het socialisme en het dirigisme, die verderfelijk zijn en ons naar den
afgrond leiden. Men weze op zijn hoede! Zodra men den weg der geleide economie
opgaat, kan men onmogelijk bij een bepaalde maat van ingrijpen blijven stilstaan;
men moet dan integendeel steeds zijn gang versnellen, tot eindelijk de toestand
onhoudbaar wordt en alles noodlottig ineenstort.
Om zijn Stelling te bewijzen acht de schrijver het noodzakelijk eerst een degelijken
grondslag te leggen: het eerste deel van zijn werk is gewijd aan: 'fondements
intellectuels'. Hij wijst ons daarop 'les pourvoiements du rationalisme' en geeft ons
een 'introspection et retour de la science sur elle-même'. Het tweede deel behandelt
'L'état'. Het derde 'La société'. Hier treffen wij heerlijke beschouwingen aan over
'grégarisme et prolétarisation' en 'dégrégarisation et déprolétarisation'. In het vierde
en laatste deel komt eindelijk 'L'économie' aan de beurt, achtereenvolgens 'la
décentralisation de l'industrie', 'le noyau paysan de l'économie politique', 'l'atténuation
des fluctuations de conjoncture', 'constitution économique et nouvel ordre
international'.
De schrijver is een overtuigde die ons beslist voor zijn overtuiging wil winnen
omdat hij van de hedendaags schier algemeen heersende strekking naar dirigisme
het ergste verwacht. Zijn critiek is raak, onverbiddelijk; waar het over middelen en
wegen gaat, verlangt men soms een nadere toelichting die duidelijker aantoont hoe
het gewenste kan bereikt worden. Wie bekommerd is om het lot onzer hedendaagse
maatschappij, wie daarbij ernstig nadenken kan en... wil, zal deze studie met veel
nut lezen en overwegen.

Streven. Jaargang 14

K. du Bois.
Louis POMMERY, Aperçu d'histoire économique contemporaine
(1890-1945). - 'Collection d'histoire économique', Librairie de Médicis,
Parijs. (Éditions universitaires, Brussel), z.j. (1946), 473 blz., Fr. Fr. 180.
Een uitmuntend vulgarisatiewerk dat enkel de hoofdzaak meedeelt en breedvoeriger
het meest essentiële en meest interessante behandelt. Over het tijdperk 1890-1914
wordt enkel gegeven hetgeen bijdraagt tot beter begrip van het gebeurde tussen de
twee wereldoorlogen. Het tijdperk 1929-1939 bracht ons een kentering in het
economisch leven: op een koortsachtigen opbloei volgde een geweldige crisis en
deze lokte een nieuwsoortig staatsingrijpen uit. Onze aandacht wordt dan ook heel
bijzonder op die bewogen jaren gevestigd, met, in het middelpunt, de 'grandes
expériences 1933-1938', inzonderheid die van Roosevelt, van het Nationaal-Socialisme
en van Sowjet-Rusland. De schrijver beperkt zich meestal tot een objectieve
uiteenzetting van het gebeurde; soms evenwel voegt hij er een korte beoordeling bij,
die telkens geheel voldoet.
K. du Bois.
Jean MARCHAL, Le mécanisme des prix et la structure de l'économie.
- Librairie de Médicis, Parijs (Éditions universitaires, Brussel), z.j., 250
blz., Fr. Fr. 240.
De schrijver wil den niet-specialist inlichten over het zeer moeilijk, ingewikkeld en
betwist vraagstuk van de vorming der prijzen om hem toe te laten zelf te besluiten
wat de staatsmacht moet doen om de
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nadelen te keer te gaan die volgen uit prijzen die voor de gemeenschap nadelig zijn.
De uiteenzetting is zeer eenvoudig, ze vermijdt bijna geheel de bewijsvoering met
behulp van reken- en meetkunde, gebruikelijk bij het behandelen van dit onderwerp.
Om echt vulgarisatiewerk te leveren had de schrijver zich evenwel moeten beperken
tot de meest kenschetsende gevallen met weglaten van de talrijke schakeringen in
de verschijnselen. Dit werk zal den economist tegenvallen en, wij vrezen het, de
overige lezers spoedig ontmoedigen.
In de Conclusion wijkt Mr. Marchai enigszins af van zijn voornemen: 'nous n'avons
pas l'intention de résoudre la question'. Hij spreekt zich vrij duidelijk uit voor ver
doorgedreven nationalisatie. Hij kon ons niet overtuigen, vooral niet waar hij tracht
aan te tonen dat de leider van genationaliseerde ondernemingen veel gemakkelijker
dan de 'directeur d'une entreprise capitaliste' de gedragslijn kan volgen 'qui
s'imposerait sous un climat de concurrence parfaite'.
K. du Bois.
Charles PÉRIN, Le franc restera-t-il le franc? - Larcier, Brussel, 1945,
236 blz., Fr. 125.
Dit boekje is het werk van iemand die over sommige van de grote problemen der
economie zelfstandig nagedacht heeft en die, blijkbaar zonder veel hulp van wat de
meesten zijner collega's in de beoefening van de economische ontleding gepresteerd
hebben, tot verschillende belangwekkende bevindingen gekomen is. De hoofdstelling
die hij verdedigt, dat nl. de oorzaak van haast alle kwalen op monetair gebied in een
overdrijving van de staatsuitgaven gelegen is, zal wel iedereen aanvaarden. Maar of
al de gebruikte argumenten even steekhoudend zijn is heel wat minder zeker. Het
boek zou ongetwijfeld aan degelijkheid gewonnen hebben indien de redeneringen
van schrijver getoetst waren geweest aan de genuanceerde stellingen van de meest
representatieve hedendaagse economisten en niet zozeer in verband gelegd waren
met de theorieën van G. Michelet, waarvan trouwens, merkwaardig genoeg, na een
uiteenzetting die het hele eerste deel beslaat, bijna alle conclusies verworpen worden.
R.V.O.
Paul ROMUS, Liège, port de mer. Essai de prévision économique en
fonction du trafic maritime d'autres ports Intérieurs. - G. Thone, Luik,
1946, 480 blz.
Er is een woord uitleg nodig bij den titel en de opzet van dit werk. Schrijver stelt een
onderzoek in naar de wenselijkheid het Albert-kanaal tot een zeekanaal te verbreden
om aldus Luik rechtstreeks met de zee te verbinden. Naast de technische
probleemstelling, waarbij de geschiktheid van vaartuig en vaarweg besproken wordt
in het licht van binnen- en buitenlandse realisaties, peilt schrijver naar de economische
mogelijkheid van het project: aan welke trafieken zou de rechtstreekse zeeverbinding
een voordeel bieden? Dit laatste gedeelte is merkwaardig en uiterst leerrijk omdat
het geheel het economisch leven van het Luikse in zijn in- en uitvoermogelijkheden
onder de loupe neemt. Het besluit is ook zeer voorzichtig. Alleen de kustvaart komt
in aanmerking. Door deze zou Luik in betrekking komen met de Europese havens
tot en met de Baltische en Middellandse zeeën. Voor vele goederen zou de
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ononderbroken reis per zeeschip tot Luik duurdet komen te staan dan de reis met
overlading in wagon of lichter te Antwerpen. Nochtans voor een 500.000 ton per
jaar zou de ononderbroken reis voordeliger zijn, waarop men aldus een 7.500.000
fr. zou besparen. Daartegenover staan de kosten van de uit te voeren werken, geraamd
op een 75 millioen fr., d.i. 3 à 3,5 millioen fr. rente per jaar. Deze cijfers zijn natuurlijk
slechts approximatief en gelden eerder als een aanduiding; ze steunen trouwens op
vooroorlogse gegevens.
Deze uitgebreide enquête laat nochtans enige belangrijke vragen op onvoldoende
wijze beantwoord. In hoever zal dit zeekanaal de blijkbaar onvermijdelijke
verplaatsing van de industrie van Zuid naar Noord te keer gaan? Zou het voordeel
voor Luik opwegen tegen de lichte maar gevoelige schade voor Antwerpen, onze
eerste nationale zeehaven, waar de concentratie der goederen de voorwaarde is van
goedkope vrachten, die het ganse land ten goede komen? Ook mag de kwestie van
den 'stop van Ternaaien' niet als een exclusief Luikse aangelegenheid beschouwd
worden.
Deze bemerkingen nemen niets weg van het belang van deze wetenschappelijke
Studie waarvoor wij den schrijver oprecht gelukwensen.
L. Baudez.
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Filmbespreking
De overtalrijke technisch steeds knappere, doch van inhoud van dag tot dag ledigere
show- en music-hall-films, waarmede Amerika ons blijft overstelpen terzijde latend,
alsook de banale verfilmingen van toneelstukken en de flauw-sentimentele en
levensonechte filmcomédies, kunnen we, uit de Franse productie der laatste twee
maanden, twee films vermelden: Jéricho en L'Idiot. De eerste is, met La Bataille du
Rail, een der zeldzame Weerstandsfilms van eerste klasse. Ditmaal geen documentaire,
ja zelfs geen documentaristische film, maar een speelfilm met een diep menselijk
accent. Er zijn zwakheden in Jéricho (Henri Calef, de regisseur, is een beginneling),
maar het geheel is van een voor de Franse kinema ongewoon sober gehalte, rijk aan
specifiek filmische hoedanigheden. Het is werkelijk het epos van den Weerstand en
tevens, door de humanistische bezieling, een aangrijpende aanklacht tegen alle
oorlogsgeweld.
De tweede film is, zoals U wellicht vermoedt, een bewerking naar den
gelijknamigen roman van Dostoievsky. Een tamelijk vrije bewerking, maar de auteur
wordt toch nooit verraden: eenzelfde ruw realisme kenschetst roman en film die
beide - hoef ik er aan te herinneren? - aan een gevormden geest voorbehouden blijven.
Merkwaardig is de stylering waarvan de vormgeving bijna ononderbroken getuigt,
en die, wat den kineast Georges Lampin betreft, het beste voor de toekomst laat
verhopen. De vertolker van de hoofdrol, Gérard Philippe, een jong toneelacteur, is
insgelijks een veropenbaring. Met Chenal's vroegere bewerking van Schuld en Boete,
waarin Pierre Blanchar een onvergetelijke Raskolnikov was, blijft L'Idiot het meest
aannemelijke naar werken van Dostoievsky verwezenlijkt.
De Engelse productie schonk weinig belangrijks. De verfilming naar Shaw's Caesar
en Cleopatra zal wel op weg zijn, want de publiciteit gaf ons reeds te kennen dat het
de duurste film is ooit in Engeland gedraaid en lichtte ons nauwkeurig in nopens het
aantal gemobiliseerde figuranten en de toepassing van de 'technicolor': Engeland zal
weldra Hollywood niets meer te benijden hebben!
Dat wij Laurence Olivier's verfilming van Shakespeare's Henry V, waarvan de
kopij reeds maanden in den kelder ligt, nog steeds niet te zien kregen is onbegrijpelijk.
Heeft men zulke vrees voor de 'commercialiteit' van een film, door de bevoegde
critici van alle landen als uitzonderlijk bestempeld?
De Engelse films welke men ons vertoonde waren ongeveer alle weer van die
sympathieke, door en door menselijke werkjes; zij vertonen nochtans niet meer zovele
'réussites' als de vorige reeks. Indien toch iets dient geciteerd, moet de voorkeur
gegeven aan Waterloo Roa l waar eens te meer het thema van gewone Engelse
vrouwen en mannen in oorlogstijd op de eenvoudigste, maar daardoor ook de meest
pregnante wijze wordt uitgebeeld.
Rusland zond ons de langverwachte Iwan, de verschrikkelijke waarop wij rekenden
om een ommekeer in de Russische film vast te stellen. Dit is echter niet gebeurd.
Sommige episodes herinneren nog aan den Eisenstein van de Russische glansperiode,
aan den schepper van Kruiser Potemkine, maar het is slechts sporadisch. De film
verbluft door luxueuse enscenering en massafiguratie, zij overtuigt en ontroert echter
nooit. Men denkt wel eens aan Cecil B. de Mille. Het lijkt wel alsof de Russen de
Amerikanen hebben willen overtroeven op het terrein van het uiterlijk vertoon. Voor
hen die de evolutie van de kinema willen volgen is de film natuurlijk het zien waard,
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hoewel het hun pijn zal doen den eens zo genialen Eisenstein naar het academisme
te zien overhellen.
Minder groots van opzet, maar van een zuiverder artistiek gehalte is Fantastische
Legende, die van al de Russische films sedert de Bevrijding hier vertoond, misschien
het meest aan de schitterende periode van weleer herinnert.
De met zoveel ruchtbaarheid aangekondigde Sportparade te Moskau heeft feitelijk
weinig met film te maken. Het is een gefotografeerd verslag over de grote Sportparade
welke op 25 Augustus 1945 op het Rode Plein te Moskou plaats vond, in aanwezigheid
van generaal Eisenhower, door maarschalk Stalin speciaal voor de gelegenheid
uitgenodigd. Alles werd gaaf maar zonder oorspronkelijkheid verfilmd. Doch de
kleuren zijn, op sommige ogenblikken, prachtig. Het is nog niet de volmaaktheid.
Maar er werden uitstekende effecten bereikt: denken wij maar aan het wapperen der
vlaggen. Hier valt werkelijk vooruitgang te bespeuren: in weinig Amerikaanse films
zagen wij de kleur zo
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goed toegepast. Het was een verrassing en het doet ons inzien wat in de toekomst
van het nieuwe procédé kan verwacht worden.
En Amerika? - Een verfilming van Stevenson's klassieke novelle: Dr. Jekyll en
Mr. Hyde. Het is niet de eerste en het zal ook wel niet de laatste zijn. Ik verkies veruit
de vroegere verfilming door Rouben Mamoulian boven deze van Victor Fleming die
er zich blijkbaar aan inspireerde. Niet omdat de laatste technisch minder knap zou
zijn; integendeel is er, op dit gebied, tijdens de laatste jaren, nog heel wat verbeterd,
maar de jongste versie lijkt mij wat al te zeer op de ziekelijke sensatielust van het
publiek te speculeren. De effecten zijn soms overdreven grof. Door hun natuurlijk
spel remmen Spencer Tracy en Ingrid Bergmann dit zoveel mogelijk.
Madame Curie, naar het boek van Ève Curie, beantwoordt ook niet aan de
verwachtingen. Het is een verzorgd vulgarisatiewerk, een populaire 'superproductie',
maar het mist diepte en waarachtigheid. Er werd te veel geromanceerd,
veramerikaniseerd. Er werd vooral te veel geoflerd aan de 'vedette', Greer Garson,
die eens te meer te pas en te onpas op het voorplan gebracht wordt. Haar partner,
daarentegen, Walter Pidgeon is bewonderenswaardig: hij belichaamt op discrete
wijze de edele figuur van den ietwat schuchteren Pierre Curie.
Ik kan mij niet accoord verklaren met de critici die in Meet me in St. Louis, van
den volgens hen veel belovenden Vincente Minelli, een waar juweeltje zien. Ik kan
er wel de poëtische, atmosfeer van appreciëren, maar het blijft voor mij een
onevenwichtige, langdradige film, waarvan men niet goed kan zeggen wat zij in feite
is: een zangfilm of een burgerlijke comédie. En de kleuren kan ik evenmin mooi
vinden. Het is echter een aangenaara familiespectakel en dat is al heel wat.
Vermelden wij nog de zoveelste verfilming van Edith Cavell's leven, om de nogal
beheerste wijze waarop het gegeven behandeld werd, om de serene vertolking van
Anna Neagle, en vooral om de christelijk-pacifistische strekking.
Van den Fransen kineast, Julien Duvivier, tijdens den oorlog in Amerika werkzaam,
kregen wij The Impostor. Men herkent nog wel hier en daar den Duvivier van Poil
de Carotte en La Bandera, maar het is toch niet meer helemaal zoals voorheen.
Hetzelfde voor den in een identiek geval verkerenden Jean Renoir waarvan ons na
This Land is mine, Swamp Water uit Amerika toekwam.
Heel wat gelukkiger was het verblijf te Hollywood van een anderen Fransen kineast,
René Clair, waarvan wij nu eindelijk Dit gebeurde... morgen te zien kregen. Het is
de derde film door dezen kineast in Amerika gemaakt. De twee andere waren, zoals
men zich wel herinnert, Mijn Vrouw is een Heks en The Flame of New Orleans. Allen
zijn het erover eens dat Mijn Vrouw is een Heks de geestigste film is van na den
oorlog. Van The Flame of New Orleans werd door enkelen beweerd dat het Clair
onwaardig was: ten onrechte m.i., al geef ik toe dat het werk niet op het peil stond
van Mijn Vrouw is een Heks. Dit gebeurde... morgen, staat, naar mijn mening, ook
niet op hetzelfde peil. Maar heel veel minder is het in elk geval niet.
Vinden wij er den ouden Clair van A nous la Liberté en 14 juillet in terug? Niet
volledig. In zijn geboorteland alléén doet Clair inhoud en vorm tot één geheel
samensmelten. In den vreemde bleek dit niet meer mogelijk. Reeds in de in Engeland
vervaardigde film Spook te Koop werd de vorm aan den inhoud ondergeschikt. Dat
dit in een Hollywoods milieu in grotere mate het geval zou zijn konden wij gissen:
zo de behandeling van de gegevens honderd procent Clair blijven, dan heeft het
filmbeeld toch niet meer den stijl van vroeger. Dit wil geenszins zeggen dat Clair
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zich te Hollywood 'vercommercialiseerd' heeft. Het pleit integendeel voor de sterke
persoonlijkheid van den kineast dat hij zijn vrijheid niet verloor door zich zo spontaaa
aan de Amerikaanse methodes aan te passen. Er zijn gewis weinig Europese kineasten
die het zo ver brachten. Van den fijngevoeligen Clair zou ik het allerminst verwacht
hebben.
Het scenario van Dit gebeurde... morgen, zichtbaar door Clair zelf gekozen en
niet opgedrongen zoals het in Amerika doorgaans gebeurt, is van een ongemene
frisheid. Op buitengewoon bevallige manier werd het uitgewerkt. Het zit vol van die
essentieel filmische vondsten die Clair kenmerken door hun fijnheid van humor en
ironie, door hun satirische doeltreffendheid, door hun cartesiaanse logica tot in het
absurde toe. Het spreekt vanzelf dat men vatbaar moet zijn voor fantasie om er ten
volle van te genieten, om er de subtiliteiten van te snappen. Maar wie zal ontkennen
dat hier een authentiek dichter aan het woord is? Disney, Chaplin, Clair: ik geloof
wel dat het de drie meest eminente poëten zijn van de 'zevende kunst' op den dag
van heden.
29-8-1946
Pieter-Emmanuel Oyen.
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[Nummer 2]
De kerk in Azie*
door H. van Straelen S.V.D.
Onze huidige tijd kenmerkt zich door alomvattende Veranderingen. We zien, hoe de
geleding van onze beschaving voor onze ogen uiteengetrokken wordt en verwrongen,
en iedereen die nadenkt stelt zich de vraag: waar ligt de diepere zin van deze op
reuzenschaal ingetreden omwentelingen der laatste tien jaren? Waar moet het naartoe
op den stroom der gebeurtenissen?
Reeds op zichzelf zijn dit vragen van levensbelang. Maar als we ze in verband
brengen met de grote problemen die er tussen Oost en West bestaan, worden ze
volstrekt doorslaggevend. Ik zal proberen, bij wijze van inleiding tot de vraagstukken
die we zullen behandelen, eerst in het kort de hoofdtrekken van het Aziatische toneel
te schilderen.
We kunnen Japan beschouwen, dat thans onder den voet gelopen is door de
Amerikanen, en onder druk op Westerse leest geschoeid wordt, maar in stilte eigen
weeropbouw naar eigen plan voorbereidt, zodra de overweldiger vertrokken is. Ofwel
het ontwaakte China, thans, na zijn heldhaftig en zegevierend verzet, meer dan ooit
zich zijn cultureel erfgoed bewust, China met zijn eis om erkenning als een groot en
volledig onafhankelijk volk - wat zeer natuurlijk is - maar met zijn eis eveneens om
erkenning als een volk met een ongemeen kostbare en schitterende beschaving. Of
we kunnen onzen blik richten op Indië met zijn leider Gandhi, die geestelijke reus,
Indië met zijn oud, geestelijk-krachtig wapen: afzijdigheid (non-coöperatie) en
onthouding van geweld, om Swaraj te verkrijgen. We kunnen ook de Moslemwereld
nemen, die door beelden uit een roemrijk verleden tot grote bedrijvigheid aangespoord
wordt - of Indo-China, Korea en Indonesië, die alhoewel onervaren, toch met een
jeugdige kracht naar hun toekomstigen status streven - of welk ander volk ook in
Azië: immer treffen we het Oosten aan in staat van opstandigheid tegen Westerse
overheersing; of deze economisch, politiek of geestelijk weze. Hoewel Azië's volkeren
onderling verdeeld zijn, mag veilig beweerd worden dat het Oosten één front biedt,
waar het tegenover het Westen staat. Sinds de afloop van de Tweede Wereld-
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Deze bijdrage bevat de tekst van een rede uitgesproken tijdens de studie-week van de
Newman-Association, gehouden in Augustus 11. te Exeter.
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oorlog is de splitsing tussen beiden breder geworden dan ooit te voren in de
geschiedenis. We mogen dus beweren dat VE en VJ-dag in méér dan één opzicht
een keerpunt in de geschiedenis aanwijzen Een tijdperk loopt ten einde, een ander
breekt aan, en het verschil tussen deze twee tijdperken zal aanzienlijker zijn dan dat
tussen welke twee ook, die de wereld totnogtoe heeft doorgemaakt. We staan voor
een volslagen nieuwe omvorming van de wereld, en elkeen, diplomaat, zakenman
of missionaris, dient zich aan nieuwe komende gebeurtenissen aan te passen.
De stof voor deze Zomer-Studiedagen vergt dat ik me uitsluitend beperk tot de
aanpassingen, voor zoverre ze den missionaris - priester zowel als leek - aangaan.
De honger en dorst van alle Aziatische volkeren naar zelfbestemming en volledige
vrijheid zullen niet gestild worden vóór deze oogmerken verwezenlijkt zijn.
Hieromtrent kan niet de minste twijfel bestaan. Wij Westerlingen zijn zo licht geneigd
om te zeggen, zonder hun ontwikkelingspeil en hun huidige bekwaamheid voor
zelfbestuur in aanmerking te nemen: 'nog niet rijp genoeg', 'voorlopig niet', 'o, beslist,
maar in de toekomst'. Laat het zijn zoals het wil; ik verklaar U dat elk van de
afhankelijke Aziatische volkeren in den loop der laatste jaren de Vier Vrijheden van
het Atlantisch Handvest ernstig is gaan opvatten, en op zichzelf is gaan toepassen.
De buitengemene bezwaren, die Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland ervan
weerhouden om ogenblikkelijk en volledig de vier vrijheden te verlenen, en hun
aarzeling om aan de verwachtingen der inlanders terstond gevolg te geven, worden
ongeduldig opzij gezet. Het prachtig werk dat deze mogendheden, vooral
Groot-Brittannië en Nederland, in de afgelopen vijfentwintig jaren op gebied van
kolonisatie geleverd hebben, loochen ik hoegenaamd niet. Toch..., zoals een Indiër
het, niet zonder bitterheid, zegt: 'Engelse geleerdheid moge goed zijn; Engelse
beschaving moge goed zijn; hun wijsbegeerte moge goed zijn; hun bewind, hun
wetgeving, alles moge goed zijn: maar elk van deze dingen draagt er slechts toe bij
om de boeien van onze slavernij te smeden. Daarom zeg ik tot de Engelsen: 'Hoe
goed deze dingen ook zijn, neem ze weg; neem ze weg, de zee over, ver weg naar
uw Westers tehuis, zodat wij en ons geslacht er niets mee uit te staan hebben, en
noch de vloek van uw goed, noch die van uw siecht op ons ruste'. Een gelijkaardige
gezindheid komt eveneens tot uiting tegenover de Nederlanders en de Fransen. Over
geheel Azië weerklinken vele tegenstrijdige uitroepen, maar één hiervan overstemt
de overigen en wordt in alle talen van het Oosten gehoord: Geef ons ons geboorterecht,
onze volledige onafhankelijkheid, en geef het nu. Het wordt gehoord op hun metingen,
het maakt het gedurig onderwerp uit van hun gesprekken, hun talloze publicaties
hameren dáárop,
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het is het oogmerk van hun vurigste strevingen. Het staat in grote Marathi-letters
geschreven op den voet van het reuzenstandbeeld van Bal Gangadhar Tilak, de
voortreffelijke Indische leider van. een voorbij geslacht, dat in Bombay aan het
Choupatty strand oprijst: Swaraj is mijn geboorterecht. Terloops gezegd, gieten we
maar olie op het vuur van wantrouwen, wanneer we b.v. uitweiden over de innerlijke
verdeeldheid van bepaalde landen, hun groepsplitsingen, hun persoonlijke en politieke
geschillen en hun maatschappelijk onderscheid, en benadrukken dat juist deze
toestanden het inluiden van zelfbestuur tegenhouden. Hun steeds terugkerend
antwoord hierop luidt: of wij bij uitsluiting aanspraak mogen maken op dergelijke
toestanden. Mag alleen een Europees bestuur het voorrecht genieten om 'zich er
doorheen te knoeien'? Verscheiden inlanders hebben me zelfs verklaard: 'Liever een
siecht zelfbestuur dan een degelijk Europees bewind'. Dit verlangen, samen met een
diep, onwankelbaar bewustzijn, beter gezegd een gevoelen, van de
meerderwaardigheid van het eigen eultureel erfgoed is een der opvallende trekken
van het huidige Aziatisch missieveld. Eer echter de grote vraagstukken in het
missiewerk, die aanstonds ter bespreking komen, aangepakt kunnen worden, acht ik
het nodig om een paar woorden te besteden aan een andere trek van het tafereel in
Azië, nl. aan de bevolkingscijfers.
Hoe langer iemand in het Oosten verblijft, hoe meer hij onder den indruk raakt
van de onuitputbare levenskracht van de Aziatische rassen. Wanneer ik een uurtje
ging wandelen in China of Japan werd ik telkens meer getroffen, onthutst haast, door
het grote aantal kinderen. Overal kinderen. Ze zwermen over de rijstvelden, ze
stromen uit trein en bus, ze huizen in de duizenden sampans op de rivieren. Ze trekken
door de bossen, men ontmoet ze onderweg. Overal kinderen. Dit is insgelijks een
van de opvallende indrukken die de Amerikanen thans in Japan opdoen. Zodra een
'jiipoe' (jeep) een ogenblik stilhoudt, zwermen de kinderen er als vliegen omheen.
'Haroe, Joe, chocoretto'. (Hallo Joe, chocolade.) Dit op zichzelf zo zonnig tafereeltje
kan den missionaris soms ontmoedigen. Wanneer hij b.v. het feit wikt, dat er
gedurende de tijdspanne die de Kerk besteedde om ruim 3.000.000 christenen te
maken in China, de haast vormloze massa in dit gebied met honderd millioen
niet-christene Chinezen aangroeide. Of het feit dat terwijl de Kerk er in slaagde, de
Japanse katholieke gemeenschap van 50- tot 110.000 op te voeren, zowat een
vijfendertig millioen niet-christene Japanners toegevoegd werden aan de massa die
nog bekeerd moet worden. Vanzelfsprekend krijgt ieder nadenkend missionaris den
indruk dat zijn weg heel glibberig is, en dit vermoeden neemt toe wanneer hij de
Aziatische rassen koel, onvooringenomen en zakelijk onder dit opzicht nagaat.
Demografisch bevoegden in
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de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, zowel als Oosterse deskundigen stemmen
overeen om een bevolkingsaanwas voor Azië te voorspellen, die ongeëvenaard is in
de geschiedenis. In de aanvangsperiode van de missieonderneming Melden
natuurrampen op grote schaal, regelmatige hongersnoden, overstromingen en
epidemieën, veroorzaakt door ondenkbare hygienische wantoestanden, het
bevolkingscijfer ofwel op onveranderlijk peil, of beperkten anders grotendeels de
snelheid van aanwas. In de afgelopen dertig jaar heeft het Europees bewind
samen-gespannen met de missionarissen bij de toepassing van wettelijke en medische
maatregelen, die het sterftecijfer, vooral onder jonge kinderen, in verbazende mate
gedrukt hebben. Zowel in het Westen als in het Oosten voorzien demografische
experten deze volgende jaren voor vele landen in Azië een bevolkingstoename, die
50 tot 100 procent aan het bevolkingsaantal zal toevoegen. Deze voorspelling is geen
gissing, maar berust op uiterst degelijke gronden. Voor Indië in zijn geheel genomen
geeft A.V. Hill als huidig geboortecijfer aan omirent 37 per duizend per jaar; als
sterftecijfer omirent 22 per duizend - wat dus een zuivere aanwas van 15 per duizend
betekent - en hij verklaart dat wanneer deze getallen zich handhaven, de bevolking
van Indië binnen de 25 jaar 600.000.000 zou teilen, en zich tegen het einde van de
eeuw zou hebben verdubbeld. Een gelijksoortige stijging in cijfers uit zich in andere
streken van Azië, met inbegrip van het grote China, waarvan de huidige bevolking
naar schatting niet ver beneden 500.000.000 blijft. De voorspelling echter, enige
jaren geleden door deskundigen gedaan, als zou de bevolking van Japan van 1940
(73.000.000) tegen het einde dezer eeuw ongeveer 125.000.000 bereiken, zal niet in
vervulling gaan, omreden van de oorlogsver-schrikkingen. De laatste berichten die
ik uit Japan ontving luiden dat, volgens schatting van het Japanse Bureau voor
Statistieken de bevolking in dit land in 10 jaren tot ongeveer 60.000.000 dalen zal.
Het bureau voorziet dit jaar een sterftecijfer van omirent 2.500.000, en een
geboortecijfer van hoogstens 800.000. Verwacht wordt dat deze verhouding zich
enigen tijd zal handhaven. Vele huwbare mannen kwamen om in den oorlog.
Bovendien hebben oorlogsontberingen de gezondheid der meeste vrouwen in de
overeenkomstige leeftijdsgroepen ondermijnd. Invloeden die er op aan sturen het
huwelijk af te raden en het geboortecijfer laag te houden, omvatten werkeloosheid,
woningnood en tekort aan voedingswaren. In 1944 klom het sterftecijfer in Japan
met 30%, terwijl de geboorten met evenveel daalden. Evenwicht tussen de twee werd
bereikt in de buurt van 1.500.000. In het afgelopen jaar bereikten de sterfgevallen,
zonder inbegrip van slachtoffers door luchtaanvallen, 2.000.000, terwijl er slechts
1.000.000 geboorten waren. Voeg hierbij de volslagen uitroeiing van honderd-
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duizenden door monsterluchtaanvallen en door de atoombommen, en U kunt zich
enigszins voorstellen wat een moderne oorlog met een volk kan uitrichten. Toch
zullen de Japanners over 10 jaar hun vroegere standaard van bevolkingsaanwas wel
weer terugwinnen, op voorwaarde dat ze niet aangetast worden door Amerikaanse
geboorte-beperkingspraktijken en teruggaan naar het land. Het wassende tij van
Azië's bevolking komt voorts zeer sterk tot uiting in de Filipijnen, op Formosa en in
Nederlands-Indië. De taak van de Kerk is zo onmetelijk, dat ik mijn collega's in
verscheidene landen vaak de vraag gesteld heb: Kunnen we genoegen nemen met
den huidigen toestand van zaken, waarbij het aantal zielen in den waren schaapstal
met 1.000.000 katholieken per jaar toeneemt, terwijl terzelfder tijd het aantal
nietchristenen met ongeveer 25.000.000 aangroeit? De geweidige kloof tussen
katholieken en niet-christenen wordt zodoende steeds breder. Is het niet
vanzelfsprekend dat we allen, naast onze gebeden en offers voor de verspreiding van
het geloof, elke poging zouden aanwenden om een inzicht te krijgen in de tekenen
van den tijd, en om de werking van Gods Voorzienigheid waar te nemen in de
invloeden die ik opgenoemd heb, te weten de ongeëvenaarde politieke, culturele en
geestelijke bewustheid van Azië, alsook de snelle aanwas?
We weten allen hoe, enkele jaren geleden, een beweging in Japan ontstond om
Europese en Amerikaanse oversten door Japanse te vervangen. Hoewel deze
verandering verhaast werd on der regeringsdruk, maakte ze reeds lang het verlangen
uit van de inlandse christenen. En vermits Japan, hoewel cultureel lager staand, in
velerlei opzicht als een katalysator op China gewerkt heeft, werd deze beweging op
het Aziatische vasteland met open armen ontvangen, en verspreidde er zich zeer snel.
We kennen allen het prachtgebaar van Paus Pius XII, na zijn recordbrekende
benoeming van 32 nieuwe kardinalen, toen hij 20 aartsbisdommen en 79 bisdommen
in China oprichtte, een aantal dat voor één land ongeëvenaard is in de ganse
geschiedenis der Kerk. De heropijchting van de hiérarchie in Groot-Brittannië b.v.
in 1850, gaf Engeland en Wales 1 metropolitane zetel en 12 bisdommen. Het besluit
van den H. Vader heeft de inrichting van de Kerk in China totaal omgevormd.
Totnogtoe was dit gebied ingedeeld in Vicariaten, onder een bisschop, en Prefecturen,
onder een niet bisschoppelijke overste, die allen onder de Congregado de Propaganda
Fide stonden. Aartsbisschoppen en bisschoppen zijn thans, van titulair, residerend
geworden. 21 Vicariaten en 7 Prefecturen worden bestuurd door Chinese
hoogwaardigheidsbekleders. Kardinaal Thomas Tien, de eerste Chinees die de rode
hoed ontving, is tevens de eerste Chinese aartsbisschop. Aartsbisschop Yu-Pin is de
tweede.
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Hoe zijn we tot deze nieuwe toestand gekomen? Welke zienswijzen en opvattingen
zijn aan het werk achter al deze nooit voorgekomen veranderingen? Zoals de
doorsnee-Oosterling het ziet, is de Europese en bizonder de Amerikaanse levenswijze
overontwikkeld en getuigt van een ziekelijke over-beschaving. Onze beschaving
zowel als onze cultuur, ons leven als mensen in al zijn gedaanten en uitingen, lijkt
den Oosterljng in meerdere of mindere mate op weg naar ontaarding. Hoewel cultureel
ouder, dieper en hoger, voelen ze zich Volkeren die veel jonger en gezonder zijn, en
zij weten dat het zo is. Alleen mensen die jarenlang in hun midden geleefd hebben,
die elken dag meer en meer onder den indruk raakten van hun levenskracht, van den
verheven eenvoud van hun bewonderenswaardige cultuur, van hun jeugd als ras, na
duizenden jaren leven nog steeds fris en krachtig, en van hun innig meeleven met de
natuur, kunnen ten volle de betekenis van deze woorden vatten. Onze dierbare Moeder
de H. Kerk, grootgegroeid als ze is in de Westerse wereld, heeft in haar uiterlijke
gestalte wellicht enkele nadelen van deze over-beschaving opgedaan. De welmenende
pogingen van de Oosterse christenen, priesters zowel als leken, om de Kerk zoveel
mogelijk van deze nadelen te ontdoen, en om alies wat deel uitmaakt van den
Romeinsen culturelen achtergrond te snoeien, verdienen daarom onze volledige
medewerking. Terloops gezegd zou het zelfs de Westerse Kerk ten goede kunnen
komen.
Iedereen kan wel begrijpen dat het onmogelijk is voor een Europeaan om hier een
leidende en besturende rol te spelen. De onopvallende verwijdering van alle Europese
en Amerikaanse oversten was dus eerst en vooral een uiterst wenselijke maatregel.
Aanvankelijk waren de oudere missionarissen van mening dat de veranderingen te
vlug in hun werk gingen, en te ver werden doorgevoerd. Maar zelfs onder dezen
groeit voortdurend het aantal, dat de vooruitstrevende opvattingen deelt van sommige
jongeren, die thans sterk aangemoedigd en voortgedreven worden door de geniale
vooruitziendheid van onzen huidigen Paus. De versterking van den Oostersen geest
in de Kerk zal echter niet hierbij blijven staan.
Met volle en eerbiedige erkenning van de meer dan heldhaftige offers, en
inspanningen van hoogstaande en heilige missionarissen in het verleden, wien we
slechts de hoogste lof kunnen betuigen, vallen de naar verhouding povere resultaten
grotendeels toe te schrijven aan het feit dat in plaats van een christen zaadje in niet
christen grond te planten, een volwassen en hoogst ontwikkelde Kerk overgeplant
werd. Dat zoiets geen talrijke vruchten afwierp, is meer dan natuurlijk. Terug naar
den verheven eenvoud van de eerste christen eeuwen is daarom de beweging onder
de inlandse clerus. Dit is geen gevaarlijke
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beweging: ze heeft niets uit te staan met het, met voorbijlopen van alle en iedere
kerkelijke gezindte en gezag, terug naar Christus gaan, zoals stemmen in Europa dit
wel eens voorslaan. De Kerk, zoals ze zich in Westerse landen ontwikkeld heeft, zal
nooit of nimmer in die gedaante wortel schieten in Oostersen bodem. Zij volgen de
voor, die hun voorvaderen hebben getrokken en opengehouden; daar stappen en
zwoegen ze in tot ze sterven. De bekeerlingen, de priesters zelfs, kunnen de woorden
en vormen napraten. waardoor we den inhoud van onzen godsdienst uitdrukken. Ze
nemen deze formules gewillig over, en in het gesprek betuigen ze er een diepe
bewondering voor. Maar daar houdt het dan ook mee op. Want in de diepten die
achter het verstandelijk omvatten liggen, blijven ze vreemd eraan, en trouw aan de
invloeden van den levensstroom, die het natuurlijke element van hun ziel is. Onder
zijn Europese vorm zal de catechismus nooit in de schijnbaar levenloze luchtlaag
rond de Oosterse ziel doordringen.
Onze levensstromen - om dit mooie Oosterse beeld te gebruiken - vloeien niet in
elkaar. Ze lopen niet eens in evenwijdige richtingen. De werking van den geest is
bij hen totaal verschillend. Ons hele hersensysteem, onze natuurlijke Vermogens, de
terugslag op ons van onze verstand- en gevoelsindrukken, en andere ongenoemde
werkingen van het geheel dat wij als ras geworden zijn, verschillen van de hunne.
Het is hier niet het geval als met een Duitser of Fransman, of iemand van om het
even welk blank ras. Hen kunnen we volkomen begrijpen. Het kan voorkomen dat
we het met. hun zienswijze niet eens zijn; maar hun handelwijze, hun levensopvatting,
hun oogmerken lijken ons begrijpelijk, wanneer we ons hun drijfveren te binnen
brengen. Met de Verre Oosterling is het niet zo gesteld. Wanneer we de menselijke
geest beschouwen wat zijn eigenlijk wezen betreft, zal natuurlijk blijken dat hij één
en dezelfde is in alle mensen. Toch werkt deze zelfde geest volslagen anders in een
Oosterling dan in een Westerling. We hebben dus het recht om over een Oosterse en
een Westerse geest te spreken. Een Oosterling drukt dit vrij dichterlijk uit als volgt:
'De Oosterse geest blijft even Oosters alsof hij geschapen was om zo te blijven'. Van
begin af, zodra de neiging voor, variatie begon te werken, werd deze geest geleidelijk
aan in een bestemde vorm gesmeed. De kneedbare mogelijkheden die zijn kindsheid
in zich droeg, begonnen onder den Oostersen hemel op te schieten. Klimaat, bergen,
heuvelen, rivieren en wouden van die oude wereld, legden het wezen van hun zijn
in de geestesgesteldheid van den Oosterling. Vanuit hun stille, heldere diepten in het
Oosterfirmament wierpen de sierren hun gewijde invloed op hem. Ze waren de eerste
rollen waarop hij het Woord van God las. Dag na dag richtten ze hun woord tot
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zijn ziel, die luisterde, en nacht na nacht toonden ze hem kennis. Het beschouwen
van zijn eigen wezen openbaarde hem het weergaloze feit, dat hij op een
ontzaginboezemende en wonderbare manier was gemaakt. Hij achterhaalde het
verloop van deze vervaardiging niet: hij stond enkel tegenover dit geheim met
eerbiedig ontzag. Zijn overwegingen, zijn gebeden, zijn aanbiddingsdaden stroomden
zijn ziel uit als antwoord op de fluisteringen der wonderen in zijn Oosterse wereld.
Ze legden de hoofdtrekken van zijn karakter vast. Eeuwen afzondering,
aardrijkskundig zowel als gemeenschappelijk, en zijn voldaanheid met de toestanden
die hij aantreft, hebben den Oosterling een eigen karakter en geest gegeven, gegroeid
door de arbeid van talloze millennia.' (Wise Men from the East and from the West,
by A. Mitrie Ribhany. Andrew Melrose Ltd.)
De grote, heldhaftige missionarissen uit het verleden waren mannen van hun tijd
en konden de Oosterlingen niet voldoende begrijpen. Ze trokken uit met de opzet in
deze andere geest binnen te dringen met een Westerse geest van agressie die wilde
zegevieren, zoals kolonisten zouden uittrekken om oerwouden binnen te dringen.
Hoe geheel anders-zijn de Oosterlingen! Ik kan me b.v. geen groep Oosterlingen
indenken, die een expeditie op touw zetten om de Noordpool te ontdekken, en hun
taak met heldhaftige en onweerstaanbare beslistheid doorvoeren. Ik kan me geen
Oosterse leider voorstellen, die de lotgevallen van Admiraal Peary zou ondernemen
en opnieuw doormaken, met de vaste wil om te zegevieren of om te komen. Geen
enkele Oosterling zou, dunkt me, kunnen sterven zoals Kapitein Scott stierf in het
Zuidpoolgebied. Toen deze heldhaftige Engelsman, uitgeput en van alle
bestaansmiddelen beroofd, zijn dagboek onder zijn hoofd schoof, tegen de paal van
zijn tent, en als een onbevreesde martelaar der navorsing op de grote Vernietiger
wachtte, resumeerde hij in deze daad de hele geschiedenis van zijn machtig en roemvol
ras. Maar hoe anders zijn de Oosterlingen, en hoe anders moeten we toenadering tot
hen zoeken! Want al is deze Westerse voortvarendheid erin geslaagd om stoffelijke
hinderpalen te overwinnen, in het rijk van den geest echter heeft ze nooit veroveringen
geboekt, en zal dit ook nimmer doen. Voor zover mij bekend is, verschaft de
geschiedenis ons geen voorbeelden van een ras dat zich de innerlijke geest van een
ander ras eigen maakte.
Onze dierbare Rooms Katholieke Kerk met haar Romeinse culturele achtergrond
en haar Westerse vormen, mag een Europese geest schoon en prachtvol toeschijnen.
Maar nooit of nimmer zal ze den Oosterling eigen worden. Wat voor hem meer
aantrekkingskracht bezitten zal is het zaad van het Evangelie, de verheven en diep
geestelijke eenvoud van de Kerk der eerste twee eeuwen. Enkel zulk een Kerk kan
op-
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genomen worden in den levensstroom waar hun zielen duizenden jaren lang in be
wogen en immer bewegen zullen. Dit christelijk zaad zal onder beleid van de H.
Geest spruiten, de Verre Oosterse hiërarchie zal het in Oosterse vormen kneden, en
het zal zich ontplooien op een wijze, die merkelijk verschilt van die der Westerse
Kerk. De verandelingen waar ik op zinspeelde zullen zich niet voordoen zonder een
duidelijk inzicht in de vraagstukken die in het Verre Oosten bestaan, en niet, tenzij
een sterke invloed van Oosterlingen zich in de Kerk openbaart. Ik ben er daarom van
overtuigd, dat de nederige en vriendelijke Kardinaal Tien in de naaste toekomst niet
meer 'de enige eigenaardigheid' in het Kollege van Kardinalen zijn zal, zoals hij me
glimlachend vertelde tijdens het bezoek dat hij onlangs aan Engeland bracht, maar
dat we hem - God ge ve het zij spoedig - zullen vinden tussen Filipijnse, Annamese,
Japanse, Indische en Negerambtgenoten. Dan zal werkelijk een begin gemaakt worden
met het verwij deren van alies wat niet bij het wezen zelf van het Christendom hoort,
van alies wat eigen is aan Westerse denk- en spreekwijzen, - vooral dan als we
Oosterse curie-Kardinalen krijgen. - Het komt een Europeaan niet toe, om te
voorspellen in welke richting de Kerk dan zal uitgroeien. Het enige wat hem te doen
staat is zich bescheiden op den achtergrond te houden en veel te bidden tot den H.
Geest voor het onmisbare licht van boven. We kunnen enkel zeggen dat zonder ook
maar het geringste te ontkennen van de leer der Kerk, de enige bewaarster der
waarheid, de theologische wetenschap andere paden zal betreden en zich op andere
wijze zal gaan uitdrukken. Wat de Vatikaanse Radio onlangs verkondigde aangaande
onze verkeerde wijze van toenadering tot de Oosterse Kerken moet - mutatis mutandis
- evengoed toegepast worden op het Verre Oosten. De uitzending verklaarde: 'Heel
dikwijls wordt niet voldoende duidelijk ingezien dat het niet volstaat om den
Westersen rituelen vorm onaangetast te laten, maar dat het inderdaad hoogst
noodzakelijk is, de Oosterse geesteshouding tegenover de innerlijke kern van het
Geloof, met ontzag te behandelen. Door de meeste Uniaten werd de Oosterse theologie
zonder meer door Westerse vervangen, zonder te onderzoeken welke bestanddelen
in de theologie van die kerk ketters waren, en welke andere terecht aan het Oosten
eigen zijn. In de meeste gevallen werd onze Westerse godsvrucht aan de Uniaten
opgelegd, alsof het de enige echte was. Er werd amper acht geslagen op Oosters
ascetisme en mysticisme. In vele gevallen werd geen poging ondernomen om de
begraven schatten van Oosterse spiritualiteit aan het licht te brengen.'
Het is mijn oprechte mening dat het ascetisch en mystiek leven in het Oosten
voortaan totnogtoe onbekende en onbegane paden be-
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wandelen zal. Er zal dus niet enkel een oppervlakkige, uitwendige aanpassing tot
stand komen. Zelfs de deugden zullen een Oosterse kleur dragen, en bizondere
deugden zullen een bizonderen nadruk krijgen. Ik kan grotendeels instemmen met
wat ik bij een Amerikaans schrijver las: 'Het Angelsaksische erfgoed heeft het
Christendom diep beïnvloed. MacDougall wijst er ons op, dat de Noormannen, de
voorvaderen van het Angelsaksische volk, langs het ruwe kustgebied van Noorwegen
verbleven. Voor het merendeel werd hun bestaan door de zee verzekerd, maar dit
was ontoereikend. Daarom bebouwden ze deze ruwe berghellingen. Het was een
hachelijk bestaan, dat maar in de behoeften van een beperkt aantal voorzag. Naarmate
meer mensen geboren werden, zagen deze zich genoodzaakt om de wereld in te
trekken, want de berghellingen konden hen niet in het leven houden. Zo trokken ze
naar verre landen, en veroverden ze en vestigden zich er. Uit dit maatschappelijke
erfdeel ontsproten drie grote karaktertrekken, zelfbetrouwen, ondernemingslust en
de liefde voor individuele vrijheid. Elke familie zorgde voor zichzelf, omdat ze op
haar zelfbetrouwen steunde, en was weinig afhankelijk van de daar gevestigde
gemeenschap. Deze drie karaktertrekken bestaan onder de Angelsaksen heden ten
dage. Het Christendom kwam met dit maatschappelijk erfdeel in aanraking, en heeft
zich in grote mate uitgedrukt in termen van zelfbetrouwen, vooruitstrevendheid en
individuele vrijheid. Zoals een Engelsman zich tegenover zijn toehoorders uitdrukte:
'Ik vertrouw dat ik een Engelse christen ben, en dat mijn leven gevormd werd door
de leringen van het Nieuwe Testament en door de Engelse levenswijze van dezen
tijd. De vormen waaronder het Christendom in Angelsaksische landen tot uiting
gekomen is, waren grotendeels individualistisch en vooruitstrevend. Dit erfdeel heeft
beslist verrijkend gewerkt, maar eveneens heeft het slechts een gedeeltelijke
uitdrukking van het Christendom toegelaten. Het miste de diepere maatschappelijke
betekenissen en uitingen die tot het hart van het Christendom teruggaan. Het
Protestantisme met zijn liefde voor individuele vrijheid bloeide in deze atmosfeer'.
Me dunkt - salvo meliore judicio - dat de uiteindelijke toelichtingen en
commentaren op de Evangeliën pas geschreven kunnen worden, wanneer China,
Japan en Indië bekeerd zullen zijn.
Het zal iedereen duidelijk zijn, dat, waar er in de Kerk Oosterse paden te
bewandelen zijn, het den Europeaan niet toekomt een rol van groot belang te speien.
Vooral op de inlandse clerus rust de ontzaglijke taak om de nieuwe Oosterse Kerk
die in wording is, aan hun landgenoten voor te stellen. Er is, dunkt me, onder de
intenties, waarvoor we behoren te bidden, in de hele wereld wel geen belangrijkere,
dan die tot het verkrijgen van een sterke en talrijke inlandse clerus.
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Hun taak, en de hunne alleen is het immers, om het Oosterse gewaad van de Kerk
in Azië te vervaardigen.
Wij dienen als Europeanen of Amerikanen steeds op te passen, dat we de Kerk
niet verwarren met Europeanisme, Latinisme of Westernisme. Nadat Paus Pius XII
de beretta en de manteletta aan de pas-benoemde Kardinalen in de Aula delle
Benedizioni opgelegd had, sprak hij in antwoord op de vertolking van dankbaarheid
door de Armeense Patriarch: 'Al heeft in bepaalde tijdperken of gebieden ook de ene
of andere beschavipg of rasgroep of maatschappelijke klasse een sterkere invloed
op de Kerk uitgeoefend dan een andere, toch wil dit niet zeggen dat ze (de Kerk)
iemands leenman wordt, of op een bepaald tijdstip in haar geschiedenis om zo te
zeggen verstart, met uitsluiting van verdere ontwikkeling. Integendeel! Aangezien
ze zich immer vol aandacht over den mens heenbuigt, en iedere harteklop van hem
gadeslaat, kent ze al zijn rijke eigenschappen, en stelt belang in zijn streven, met dat
helderziende inzicht en dat doordringende naar waarde schatten, die enkel kunnen
voortkomen uit de bovennatuurlijke verlichting van Christus' onderricht, en uit de
bovennatuurlijke warmte van Zijn goddelijke liefde. Zo slaat de Kerk, in haar tocht
naar de toekomst, zonder onderbreking of wrijving, den door God geleiden loop gade
van tijden en omstandigheden.'
De Kerk is algemeen: ze is immers uit God geboren. Ze heeft daarrom geen
bepaalde beschavingsvorm nodig om voor zichzelf een passend tooisel te
vervaardigen. In elken bodem kan ze wortel schieten, in iedere dampkring ademen,
onder elke hemel bloesemen. Wanneer haar Westerse tooi versleten raakt, kan niets,
hier of hierboven, haar ervan weerhouden, om een Chinees kleed of een Japanse
kimono te kiezen. Ze kan iedere cultuur en iedere beschaving overnemen, zonder er
armer of rijker bij te worden, want al haar glorie en rijkdom zijn 'ab intus'. Niet de
vruchten van de ene of andere bizondere cultuur of beschaving biedt ze de wereld
aan; maar Christus' Verdiensten en het eeuwig geluk. Deze goddelijke schatten draagt
ze in haar armen uit naar alle Volkeren en alle rassen. Met deze schatten uitgerust,
kan ze alle naties, alle beschavingen begeesteren, bevruchten en grootbrengen. Enkel
reeds door de beroering van haar goddelijke adem kan ze een verstarde of een
uitheemse beschaving opvoeren tot een hoogte, zo verheven als totnogtoe niet gezien
of gehoord werd. Wanneer bepaalde rassen of beschavingen haar echter afwijzen of
verstoten, zal ze stoutweg verder schrijden, en zich tot andere naties en andere
beschavingen richten. 'Velen zullen komen van het Oosten en het Westen, en hun
plaats in het Rijk Gods innemen met Abraham en Izaak en Jakob. Maar de kinderen
van dit Rijk worden buitengeworpen in de duisternis' (Matth. 8, 11-12).
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Wanneer we aan de Middeleeuwen denken, en meer bepaald aan het gothische
tijdperk, worden we haast met verbijstering geslagen door de overrompelende
grootheid en pracht van die wonderlijke kathedralen, die gedichten in steen en
metselwerk. We hoeven maar de kathedralen van Chartres, Lichfield, Exeter,
Worcester, York of Keulen te zien, om onze handen in diep-gelovige bewondering
ineen te slaan. Hoe levendig was dit geloof, om zulke kunstgewrochten te scheppen!
Maar thans, zo dunkt het me, is dit geloof grotendeels verdwenen, en onze
beschaving is onvruchtbaar geworden. Een heel diep verdriet maakt zich van mij
meester, wanneer ik nadenk over de dorheid van onze Europese cultuur, die eens zo
schitterde, die zo bezield werd door hoge godsdienstige idealen en door diep-christelijk
denken; maar thans zo berooid is, zo arm en zo materieel.
'Europa heeft zijn verleden gedood', zo schrijft Jacques Maritain in zijn prachtig
werkje La primauté du Spirituel:
...Ween uw ogen uit over de goden van Hellas, en over het hele klassieke
verleden. Het uitgestrekte wereldse geheel van ongewijde christelijke
cultuur, waaruit elke Europeaan die in deze wereld gebracht werd, zijn
mensheid in zekere mate voedde, dat hem tot steun strekte gedurende zijn
leven, dat hem opvoedde en op ieder terrein ondersteunde, lijkt thans als
het ware zielloos. Wie er zoveel aan ontleenden, hebben thans inderdaad
de indruk dat zij er nog maar zeer weinig uit putten. A1 de geur en praal,
de vormen en waarden, tot de uitbeeldingen toe die het leven uitmaakten
van onze voorouders, die de natuur maakten tot hun broeder, en het heelal
tot een vertrouwd oord, en die van geslacht op geslacht ons in hen
voorbereidden, zijn plots geworden tot verre en los van ons staande dingen.
Ze verdienen onze volle bewondering en eerbied, maar liggen onwrikbaar
verankerd in wat niet langer werkelijk is. Dit is ongetwijfeld de diepste
oorzaak van de grote verbijstering, die op de hedendaagse jeugd rust. Ze
wandelt rond door haar eigen mens-zijn als door een museum! In de kasten
ziet ze haar eigen hart liggen. Teveel meesterwerken! Baart het
verwondering dat ze de hele verzameling liefst aan stukken slaan zou? We
zijn volslagen vervreemd geraakt van onszelf. Kan het iemand verrassen,
dat niets op ons de indruk maakt ongewoon te zijn, en dat iedere menselijke
vorm zonder onderscheid onze nieuwsgierigheid opwekt - of ons alleen
maar tegensteekt?
Zielen zijn van alles ontdaan geworden. Ook de Kerk vertoont zich thans
ongetooid. A1 de wollen en zijden Stoffen, al de rijkdom aan wereldse
menselijke grootheid, waarmee de beschaving van een verkoren deel van
de aarde haar eens kleedde en beschermde, en soms bezwaarde, vallen in
flarden...
Zo vaak ik de mensen door Engeland's heerlijke kathedralen van vóór de Reformatie
rond zie wandelen, krijg ik de indruk, dat ze van
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binnen volslagen vreemd zijn aan de innerlijke geest die eens. deze kunstgewrochten
optrok. Het is alsof ze in een museum rondlopen: dezelfde stompzinnigheid en
afwezigheid van geest, waarmee oude bverblijfseien voorbij worden gelopen. Stof,
en een lucht van oudheid, en verval zeggen ons het overige. Zij zijn volslagen ontbloot
geraakt van alle werkelijk Christendom. Wij leven hier in het Westen om zo te zeggen
in een na-christelijk tijdvak. Dit is hoegenaamd niet uitsluitend de opvatting van
godsdienstig-bezielde Westerse denkers: het Oosten zelf herinnert het Westen vaak
eraan, dat het zijn innerlijke geest heeft verloren.
Wordt het onder die omstandigheden tenslotte niet begrijpelijk dat Oosterse
christenen, priesters zogoed als leken, zich van al wat Europees is, proberen te
zuiveren? Dat ze er vrijmoedig de voorkeur aan geven dat de Kerk die zij liefhebben
en beminnen, zich in het Oosten volledig van haar Westers kleed ontdoen zou, en in
haar uiterlijk voorkomen werkelijk Oosters worden zou? Het wil me toeschijnen dat
aldus niet het onmogelijke ondernomen of geëist wordt, want zegt Maritain:
Een dergelijk gewaad is de Kerk zelf niet. Het heeft niets uit te staan met
haar bizonder leven. Maar de heerlijke glans die zij over de wereld
uitstraalt, moet ons het feit niet verbloemen, dat de prins van deze wereld,
die wereld meer en meer van haar vervreemt. Welnu. Ze vreest geen
eenzaamheid. Mocht het nodig zijn, dan zal ze in woestijnen gaan leven
en deze in bloesem zetten.. Zij zal er nieuw tooisel vinden, om zich op te
smukken...
Ze zal zich tot andere Volkeren en andere beschavingen richten, Indische, Chinese
of Japanse. Ze zal er bloesems voortbrengen, ze zal er zich een nieuw kleed
vervaardigen, dat vermoedelijk schitterender zal zijn dan ooit te voren in de
geschiedenis. Onze geliefde Katholieke Kerk is algemeen en bovennatuurlijk. Maar
ook verheft zij zich boven alle culturen, en voelt ze er geen behoefte aan, zich met
het wel en wee van welke bepaalde beschaving ook te vereenzelvigen.
Europa heeft zijn doodvonnis hören uitspreken, schrijft Christopher
Dawson in The Modern Dilemma, het Christendom zal echter niet met
Europa omkomen. Het zal zich richten tot de nieuwe Volkeren, en nieuwe
gelegenheden vinden voor zijn geestelijke zending in de beschavingen
van de toekomst. Gods Voorzienigheid koos Rome, en niet Indië, als
tijdelijke uitvoerster van Haar opzet, en noodzaakte het Katholicisme ertoe,
zich in zijn uitingen te bedienen van Westerse cultuurvormen. Wanneer
deze vormen heden ten dage uitgeleefd schijnen (en nu ga ik Christopher
Dawson verlaten), ... moet het Christendom het vervallen bouwwerk van
Europese cultuur verlaten en elders haar tehuis vestigen...

Streven. Jaargang 14

110
Wanneer, zo zegt Maritain, het Westen, dat door overdaad van
overtredingen en misbruik van genade tot ongevoeligheid ontaard is, haar
(de Kerk) invloed een tijdlang van de hand wijst, zal ze zich stoutweg tot
beschavingen richten die onder een andere Iuchtstreek tot ontwikkeling
kwamen - zij alleen vermag dit te doen zonder een te groot gevaar te lopen:
omdat zij in haar handen de middelen draagt om alle dingen ten goede te
keren in de harten die van goeden wil zijn. Zij is de moeder en voedster
der beschaving, en vermag een wereld groot te brengen...
Gods Voorzienigheid kan verrassingen op het oog hebben. Eenmaal bediende de
Kerk zich van een Aristoteliaans-thomistisch voermiddel, om haar weg doof de
eeuwen heen te vervolgen. Wie zal de mogelijkheid betwisten dat zij in de toekomst
een Laotze-Mentze-Motze voermiddel zou aannemen, om haar weg te vervolgen
door de tijden die op komst zijn? God kan een Chinese of Japanse of Indische St.
Thomas verwekken, en - voor zover het uitdrukkingsvormen betreft - zouden een
volslagen nieuwe wijsbegeerte en godgeleerdheid kunnen ontspruiten.
Dé nood van de toekomst zijn Oosterse godgeleerden en Oosterse christen
wijsgeren. Ik ben van oordeel dat de mislukking der Kerk in het verleden juist aan
gebrek hieraan te wijten valt. We zijn - b.v. in China - bekend met de Nestoriaanse
mislukking in de eerste eeuwen. We zijn op de hoogte van de geweidige
mogelijkheden, die de Kerk door Kublai Khan aangeboden werden. We zijn bekend
met de derde kans, meer dan een halve eeuw na de dood van de H. Franciscus.
Xaverius, toen de noeste arbeid en het diepe inzicht der Jezuïeten tot mislukking
gedoemd werden door het eindeloze geschil betreffende de Chinese riten. We weten
dat de Kerk driemaal faalde om inlandse leiders en Chinese godgeleerden voort te
brengen, die in staat waren deze moeilijkheden onder ogen te zien. Mijn persoonlijke
overtuiging is dat we niet meer zo vaak van die niets ontziende en hoogst algemene
aanklachten omirent afgoderij of pantheïsme te hören zullen krijgen, eens dat we
diepe christelijke Oosterse denkers gekweekt hebben.
Terecht betreurt Pater Charles het, dat de kerkleraren aan de theologische
vraagstukken die aan het missiewerk ten grondslag liggen, totnogtoe minder aandacht
gewijd hebben dan deze vraagstukken verdienen. Hij doet een beroep om de
christelijke waarheid te vertolken met een oog op de ganse niet christene wereld van
heden: geen wereld van wijsgerige Systemen, iets abstracts; maar levende Hindoese
pantheïsten, geel uitgedoste Boedhisten, en wijze oude 'primitieve' Afrikanen. Een
goed voorbeeld hiervan vormt zijn buitengewoon interessante bespreking van
afgoderij, in een lezing die hij zowat 25 ja-
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ren geleden hield. In het kort komt ze hier op neer: (Verkorte vorm door G. Philips
in The International Review of Missions)
Waar ligt de wortel van de vergissing, die afgodenaanbidders begaan? In
het geval van meer-ontwikkelden bestaat die vergissing niet in het
verwarren van God, die een Geest is, met hout of steen. Want de woorden
waaruit hun gebeden bestaan, geven Hem juist weer als Iemand, die deze
stoffelijkheid overschrijdt, en die in dit afbeeldsel wezenlijk voor hen
tegenwoordig is. Is zoiets echter bestaanbaar? Scholastieke godgeleerden,
St. Thomas onder hen, stellen zich de vraag of God, die mens werd, in
plaats hiervan - wanneer Hij dit gewild had - in een steen, een plant of een
dier had kunnen nederdalen. Merk op dat de vraag niet luidt of dit passend
geweest ware, maar, of het mogelijk geweest ware. Het antwoord van de
grote meerderheid luidt hier bevestigend op. In dat geval zouden we terecht
de steen aanbeden hebben, propter communicationem idiomatum; zoals
we terecht den God-Mens Jezus aanbidden. De vergissing van de
afgodendienaars bestaat niet hierin, dat hij op zoek gaat naar een God die
Zich voordoet als dichtbij, tastbaar, onder nederige gedaante. Juist dit deed
Hij immers in Jezus. De vergissing ligt hierin, dat het feit van de
Menswording niet beseft wordt: het feit dat Jezus het Evenbeeld van God
is. In haar edelste gestalte komt afgoderij ontroerend dicht bij dit feit. Maar
een trein op het nippertje mislopen, is, wat de praktische gevolgen betreft,
even noodlottig als hem helemaal niet halen.
In ieder geval zal de Kerk in het Verre Oosten voortaan een nieuwe richting inslaan,
en het zal iedereen duidelijk zijn, dat waar er in de Kerk Oosterse paden bewandeld
worden, de Europeaan geen hoogst belangrijke rol kan speien. Vooral op de inlandse
clerus rust de ontzaglijke taak, om de nieuwe Oosterse Katholieke Kerk, die in
wording is, aan hun landgenoten voor te stellen. Dit houdt immers in, het opsporen
en blootleggen van talrijke goddelijke kleinodiën uit de oeropenbaring, die er in de
Oosterse godsdiensten te vinden zijn. Deze kleinodiën zullen zij met zorg reinigen,
en in het schitterende licht van het Evangelie brengen. Tevens houdt dit in dat het
Katholicisme van zijn Grieks-Romeins omhulsel ontdaan wordt, en dat de droesem
van de Westerse cultuur er uit verwijderd wordt. Ook bij deze belangrijke taak hebben
we eerst en vooral een inlandse clerus nodig.
Toch betekent dit niet, dat in het grootste gedeelte van Azië de blanke
missionarissen binnen afzienbaren tijd volledig van het toneel moeten verdwijnen.
Het aantal stemmen die beweren dat de blanke missionaris zijn tent behoort op te
rollen, en zonder morren te verdwijnen, omdat zijn tijd voorbij is, is zowel bij de
inlandse als de buitenlandse clerus zeer gering, en ik ben het met deze weinige
overdrijvers hoegenaamd niet eens. Er valt nog heel wat te verrichten voor een
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blanke missionaris, vooral wanneer hij deskundig is, zich kan aanpassen, zich
enigermate in de toekomst kan indenken, en met vreugde, in nederige, oprechte
gehoorzaamheid aan de inlandse clerus, zijn arbeid verricht. Dergelijke missionarissen
hebben we thans meer dan ooit nodig. De missieband tussen Oost en West moet
gehandhaafd en van weeiszijden uitgebreid worden. De blanke missionaris die een
kijk bezit op de nieuwe toestanden, heeft nog jaren voor den boeg, en talrijke edele
en belangrijke ondernemingen staan hem in Azië nog te wachten. Hij b.v. kan de
hoogst belangrijke taak ondernemen, om met begrijpend en liefhebbend inzicht het
Westen aan het Oosten en het Oosten aan het Westen te verklaren. Zo zal hij de
belangen van internationale en vreedzame wederzijdse samenwerking behartigen.
Wat ik tot dusverre gezegd heb betreffende blanke priesters, geldt, mutatis
mutandis, evengoed voor de leken. Werd het U niet duidelijk, toen ik U een van de
trekken van het Aziatische tafereel schilderde - nl. de ongeëvenaarde
bevolkingsaanwas - dat de taak, die de Kerk te wachten staat, zo overstelpend is, dat
ze een nieuwe strategie eist van de hand der missionarissen? Er valt onmogelijk
gelijke tred te houden met de geweidige toename in mensenlevens, enkel door stromen
Westerse missionarissen te sturen. Zeker niet nu U juist gehoord hebt voor welke
grote beperkingen ze komen te staan. In een overgangstijdvak, zoals we et nu een
doormaken, waarin sommige werkwijzen afgedaan schijnen te hebben, en nieuwe
nog geen vasten vorm bezitten, behoort alwie een apostolaatsstreven gevoelt, een
bizondere belangstelling te ondervinden voor alle nieuwe pogingen en voor alle
nieuwe stromingen en kanalen, waarlangs we ons best doen om in dit nieuwe tijdvak
de Blijde Boodschap mede te delen aan Azië. We moeten er naar streven, om in de
wisselvalligheden en het verloop van de wereld der toekomst, de tekenen van God
te onderscheiden en te verklaren. Het lijkt me toe, dat er in de moderne wereld, en
in het bizonder in Azië, meer werk dan ooit komen zal voor apostolische
lekenbedrijvigheid. Op de eerste plaats natuurlijk voor inlandse leken. Maar evengoed
voor blanke. In de juist vermelde toespraak van de H. Vader tot de pas-benoemde
Kardinalen sprak Z. Heiligheid:
Op den dag van vandaag moet de Kerk, meer dan ooit te voren, haar
zending beleven. Nadrukkelijker dan ooit moet ze die valse en bekrompen
opvatting over haar spiritualiteit en haar inwendig leven van zich af stoten,
die haar als een blinde en dove op zou sluiten in de teruggetrokkenheid
van het heiligdom. De Kerk kan onmogelijk levenloos in het private van
haar kerken vertoeven, en aldus de haar door Gods Voorzienigheid
toegedachte taak in den steek laten: de taak, de volledige mens te vormen,
en dus onverpoosd mee te werken aan den bouw van stevige grondslagen
voor de maatschappij.
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Voor Haar is deze zending een deel van haar wezen. Vanuit dit oogpunt
beschouwd kunnen we de Kerk noemen: de vereniging van hen, die met
den bovennatuurlijken bijstand der genade, door de volmaking van hun
persoonswaardigheid als Gods kinderen, en door een harmonische
ontwikkeling van al 's mensen neigingen en krachten, het machtige gebouw
van menselijke samenleving optrekken. Onder dit opzicht, Eerbiedwaardige
Broeders, staan de gelovigen, en meer bepaald de lekenstand, in de
frontlinie van het leven van de Kerk. Voor hen vormt de Kerk het
levensbeginsel der menselijke samenleving. Zij in het bizonder moeten
bijgevolg een steeds beter begrijpend bewustzijn ervan bezitten, niet enkel
dat ze deel uitmaken van de Kerk, maar dat ze de Kerk zijn, anders gezegd,
de gemeenschap van gelovigen op aarde, onder leiding van het
gemeenzaam Hoofd, de Paus, en van de Hem onderhorige Bisschoppen.
Zij zijn de Kerk, en daarom zijn de gelovigen, onder goedkeuring van hun
Herders, vanaf de vroegste dagen in bepaalde verenigingen bijeengekomen,
die betrekking hadden op de meest verscheiden levensbelangen; en heeft
de H. Stoel nimmer opgehouden deze organisaties goed te keuren en te
prijzen.
'Gij zijt de Kerk.' Wanneer ik opnieuw deze woorden overweeg, en tezelfder tijd
bedenk, hoe dit prachtige mysterie van het Mystieke Lichaam op den voorgrond
getreden is, kan ik de ontzaglijke taak die in Azië op de leken wacht niet uit mijn
gedachten zetten.
Wanneer ik de tekenen van den tijd juist begrijp, meen ik dat zich in dit opzicht
spoedig nieuwe taferelen voor onze ogen zullen ontrollen. Nieuwe arbeidsvelden
voor den lekenstand zijn in voorbereiding, en de bevoegde overheden zijn zich de
grote noden van het nieuwe tijdperk terdege bewust.
Vergun me, om te eindigen, uwe aandacht gaande te maken voor een zeer dierbare
hoop die ik koester. De grote Chinese rivieren, wier overstromingen zo vaak
rampspoed over het middenrijk brengen, en aldus de oorzaak zijn, dat de katholieke
liefdadigheid een grote bedrijvigheid ontplooit, worden soms genoemd de rivieren
van zaligmaking, omdat juist door deze katholieke liefdadigheid velen tot de Kerk
gevoerd worden. Möge de juist beëindigde oorlog, die over geheel Azië onnoemelijke
rampspoed gebracht heeft, maar die tezelfder tijd verouderde werkwijzen opgeruimd
heeft, en de vorming van inlandse leiding verhaast heeft, moge deze ramp voor Azië
worden tot een oorlog van zaligmaking. Moge hij de grote Oosterse naties leiden,
doorheen de 'omringende somberte' van hun versluierde gissingen aangaande iets
voorbij de grenzen van den tijd, naar de Godheid, die de belofte bezit van het leven
dat nu is, en van het leven dat komende is.
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De sociale en godsdienstige toestand in Spanje1.
door Dr U. Lopez
Professor aan de Gregoriaanse Universiteit te Rome
I. - Sociale toestand
De maatschappelijke wetgeving van Spanje heeft den gang van de andere Europese
wetgevingen gevolgd, naarmate liberale, conservatieve of sociaal-gezinde partijen
aan het bewind waren. Daarenboven heeft de Sociale Katholieke Actie, sinds den tijd
van Rerum Novarum verscheidene sociale initiatieven op haar actief, als
coöperatieven, woningen buiten de stad, Syndikaten, vakscholen, enz. De republiek
van 1931, die zich de 'republiek der werklieden' noemde, toonde haar maatschappelijke
strekking, door zeer vooruitstrevende sociale hervormingen in te voeren, die echter,
bij gebrek aan techniek en aan aanpassing, weinig uithaalden. Wat er ook van zij,
door den klassenstrijd en den weerstand aan het gezag bij de werklieden aan te
moedigen - wat leidde tot de revolutie van 1936 - bewerkte dit regime feitelijk, dat
de toestand van de werklieden nog verslechtte. De vernielingen van den burgeroorlog
hadden tot gevolg, dat na de overwinning van de nationale krachten het nieuwe
bewind zich voor een ontzaglijke taak gesteld zag. Het moest alles herbouwen en de
sociale kwesties oplossen, zonder geld, zonder banken, en met zware schulden in
het buitenland.
Op zijn programma stond vooraan de sociale hervorming, die voor doel had aan
alle Spanjaarden de zekerheid van een menswaardig bestaan te verzekeren. Zo
bevestigt het Charter van den Arbeid dat 'al de Spanjaarden recht hebben op arbeid'
en dat 'het voldoen aan dit recht de voornaamste zending is van den Staat' (art. 8).
Het gezinsloon wordt als minimumloon bepaald; betaalde feest- en verlofdagen
worden voorzien; aan de werkenden, vooral aan de landbouwers, wordt een eigendom
in het vooruitzicht gesteld; men sticht het onverkoopbaar familiebezit waarop 'het
gezin als eerste natuurlijke cel en grondslag van de maatschappij onvervreemdbare
rechten bezit, die staan boven elke positieve wet' (XII, 3). Sociale verzekeringen
worden
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In het vorige nummer van Streven verscheen een artikel van denzelfden auteur over den
politieken toestand in Spanje.
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opgericht met bizondere voorrechten voor de moeders, en voor de talrijke gezinnen.
Tenslotte, opdat alle zonen van het volk van de kultuur ook in zijn hoogste
manifestaties zouden kunnen genieten, sticht men in alle centra van officieel en vrij
onderwijs een regime van beurzen en kostschoolgelden voor onbemiddelde
volkskinderen. Dit is de samenvatting van de wetgeving.
Maar wat heeft men practisch bereikt?
Om te beginnen met het loon van den werkman, moeten wij toegeven, dat de
regering haar Verlangens niet volledig in de practijk heeft kunnen omzetten. Meer
nog, in verscheidene streken betaalt men Ionen die beneden het minimumloon staan.
Wie draagt er de schuld van? Er zijn vooral twee redenen. Vooreerst heeft de
burgeroorlog het land zeer verarmd, en men heeft grote kapitalen moeten besteden
om de vermeide fabrieken weer uit te rusten en de verwoeste en braakliggende velden
weer te bebouwen. Onder die omstandigheden konden vele ondernemingen de
beginkosten van installatie en rendement niet opbrengen, en de Staat kon niet genoeg
subsidies verlenen om hun toe te laten hun sociale plichten na te komen. Daarbij
komt nog, dat men zich de grondstoffen van allereerste belang slechts kon aanschaffen
tegen zeer hoge prijzen terwijl de wereldoorlog belette dat de markt voldoende
voorzien werd. De tweede oorzaak was, dat in Spanje zoals in andere landen,
oorlogswoekeraars in de abnormale omstandigheden ongehoorde winsten maakten
ten koste van den eenvoudigen man. Op dit gebied heeft de regering herhaaldelijk
ingegrepen en den georganiseerden weerstand van de speculanten der zwarte markt
gebroken.
Als men alles wel in aanmerking neemt, is men toch reeds op menige plaats, dank
zij de voortdurende werking van de regering, dank zij den invloed ook van den
godsdienst en den geest van rechtvaardigheid en liefde van niet weinige werkgevers,
tot bevredigende resultaten gekomen. Wij hebben een artikel van P. Brugarola,
verschenen in 'Razon y Fé'1. voor ons liggen, waaruit wij enkele gegevens overnemen.
Om het belang van de kwestie beginnen wij met het strafprobleem.

1. Strafprobleem.
De Spaanse burgeroorlog had in één groep, mensen samengebracht, die door de
omstandigheden meegesleept meestreden met de Roden, en anderzijds ook verlopen
kerels, die door iedereen gekende misdaden bedreven. Terwijl de oorlog traag
evolueerde was het niet

1.

Razon y Fé, vol. 132 (Nov. 1945), blz. 501-530.
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moeilijk hun graad van schuldigheid vast te stellen. Toen het Rode front plots
ineenstortte, kwamen tienduizenden mensen, waaronder zich de echte schuldigen
verborgen, in handen van het gerecht. Aldus waren er vlak na den burgeroorlog, in
1939, 250.719 gevangenen, die niet in vrijheid konden worden gesteld, zonder
voorafgaand onderzoek; zoveel gerechtszaken kon het gerecht echter niet in een
handomdraai afhandelen. Dat zal men nu beter begrijpen, wanneer men ziet hoe traag
de krijgsgevangenen worden vrijgelaten, of de medewerkers met den vijand worden
geoordeeld.
In 1940 stelde de Spaanse Staat door decreet het 'Werk van den vrijkoop van
straffen door den arbeid' in. De beroemde wetenschapsmens P. Perez del Pulgar S.J.,
was er de bezieler van. Het Werk richtte in de gevangenissen scholen, bibliotheken
en werkplaatsen op. In 1941 had men reeds volgende uitslagen bereikt:
10.000 opgeslotenen hadden opgehouden analphabeet te zijn;
42.000 woonden klassen van algemene kultuur bij;
13.000 bezochten de klassen van vakonderwijs.
In de drukkerij van Alcala de Henares geven de opgeslotenen hun eigen tijdschrift
uit. Het verrichte werk wordt hun terugbetaald volgens de lopende tarieven. Het loon
wordt gebruikt voor het verbeteren van de voeding, voor het onderhoud van hun
familie, en ook voor persoonlijke vrije uitgaven.
In 1940 verdienden 200.000 opgeslotenen 10.000.000 pesetas.
In 1941 verdienden 95.000 opgeslotenen 15.277 944 pesetas.
In 1942 verdienden 46.600 opgeslotenen 28.000.000 pesetas.
In 1943 verdienden 28.077 opgeslotenen 37.500.000 pesetas.
In 1944 verdienden 21.000 opgeslotenen 28.947.233 pesetas.
In Aug. 1945 verbleven in de Spaanse gevangenissen nog slechts ongeveer 20.000
opgeslotenen, terwijl de vlottende bevolking van de gevangenissen wegens gewone
misdrijven schommelt tussen 20.000 en 25.000. Het typisch kenmerk van het Werk
is echter, dat de gevangene door den arbeid en ook door zijn zedelijk gedrag de straf
kan afkopen. Volgens een schaal in evenredigheid met het bedreven misdrijf kan
men in 5 jaar de rest van de straf doen kwijtschelden.
Met heeft eveneens gedacht aan de kinderen van de gevangenen. 400 colleges
werden gesticht, waaraan het werk 'Bescherming van de gezinnen der opgeslotenen'
in de periode 1944-1945, 53.000.000 pesetas heeft besteed ten gunste van 36.512
kinderen.

2. Gezinssteun.
De 'Nationale Subsidiekas', in 1938 nog voor het einde van den burgeroorlog
opgericht, met de bijdragen van den werknemer, den
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werkgever en den Staat, kent een progressieven steun toe voor elk kind tot den
ouderdom van 14 of 18 jaar volgens de gevallen. De kas betaalde als gezinssteun:
in 1941, 212.876.202 pesetas;
in 1944, 632.807.000 pesetas;
als huwelijkslening:
in 1943, 30.000.000 pesetas;
in 1944, 100.000.000 pesetas.

3. Sociale steun.
Deze installing ontstond in het eerste begin van de Beweging, om te zorgen voor de
kinderen-oorlogsslachtoffers. Sindsdien heeft zich deze inrichting ontwikkeld tot
een uitgebreide organisatie van caritatief hulpbetoon aan kinderen en jongelui. In
1944 telde zij 16 moederhuizen, 117 centra voor kindervoeding met 52.000 kinderen
beneden de drie jaar en 2.400 tussen de drie en de zes jaar; 200 kinderscholen en
tuinen met meer dan 3.500 kinderen. Daarenboven heeft zij over heel Spanje een net
van spijshuizen. Aan het Werk zijn 160 priesters verbunden, met meer dan 1200
catechistencentra, die tot 1944, 49.341 doopsels en 273.800 eerste Communies konden
boeken.

4. Sociale verzekering.
Sedert lang bestaat in Spanje het 'Nationaal Instituut van Vooruitzicht', dat premies
uitkeert aan alle standen, maar vooral aan de werklui. De verzekeringen, die den
bizonderen steun van de regering kregen waren de volgende:
Werkongevallen: De premie bedroeg van 40 tot 75% van het normale loon;
Ziekteverzekering: Zij keerde 50% van het loon uit, zo nodig gedurende 26 weken.
Moederschap: Terwijl men tracht de moeder te verwijderen van alien arbeid
buitenshuis, verhoogt men de premies voor de moederswerksters, en de voordelen
zijn uitgebreid tot alle echtgenoten van werklui, die bij den gezinssteun zijn
aangesloten; alle moeders ontvangen tevens een bizonderen steun in de periode van
zwangerschap en kindervoeding.
Ouderdomspensioenen: Deze hebben het meest van alle toegenomen. Tegen een
steun van 4.913.716 pesetas in 1935 onder de republiek, betaalde men in 1943,
178.630.260 pesetas.
Werkloosheid: In 1933 waren er in Spanje 100.000 werklozen. In 1936 met de
sociale onzekerheid was dit aantal gestegen tot

Streven. Jaargang 14

118
829.387! Dat was een zware erfenis voor de Nationale Beweging. Zij is er in geslaagd,
dit aantal elk jaar met 100.000 te verminderen, zodat er in 1944 nog 153.520
werklozen waren. Op verscheidene wijzen heeft men de werklozen geholpen. In
Aug. 1945 werd een speciale steunkas opgericht.

5. Goedkope woningen.
In 1939 ontstond het 'Nationaal Instituut van de Woning', gehecht aan het Ministerie
van Arbeid, met het doel goedkope woningen te bouwen. Wie dergelijke huizen wil
bouwen, krijgt van het Instituut 40% van het bedrag zonder intrest, terugbetaalbaar
met vaste jaarlijkse aflossingen, en 50% tegen geringen intrest. Het Instituut zelf,
publieke of private organisaties, of particuliere personen bouwen goedkope woningen.
Tot 1943 werden 122.448.502 pesetas geleend tegen een kleinen intrest, en de
voorschotten zonder intrest beliepen 108.665.189 pesetas; het aantal opgetrokken
woningen bedroeg 10.311; in 1944 waren er 34.127 in aanbouw;. en de projecten
voor 80.260 andere lagen klaar.

6. Kolonisatie.
De landbouwbevolking bedraagt in Spanje 63% der totale bevolking. De vorige
republiek had door de 'Wet der landbouwhervorming' kolonisatiepogingen gedaan,
en getracht de grote grondbezittingen te verdelen; bij gebrek aan begrip van den
waren toestand was men echter op een fiasco uitgelopen. Nu beijvert het 'Instituut
voor kolonisatie' den levensstandaard van de landbouwers te verhogen en hun
werkmethode te moderniseren. Daartoe verleent hun het Instituut voorschotten zonder
intrest tot een waarde van 40% der kosten.
Het Instituut koopt of krijgt eigendommen die in aanmerking komen voor verdeling.
Op deze gronden installeert het landbouwers, voorziet deze van werktuigen, en
bezorgt zelfs technische hulp als het nodig is. De voorwaarden zijn: het Instituut
leent 80% van de kosten der hoeve; de landbouwer kan met de resterende 20% en
met den jaarlijksen intrest van 3% na twintig jaar volledig eigenaar worden. Einde
1944 had het Instituut 100 grote grondeigendommen aangeworven met een totale
oppervlakte van 79.651 hectaren, en had er 11.963 kolonisten op geinstalleerd. Deze
getallen zijn zeker nog bescheiden in vergelijking met de oppervlakte van Spanje,
maar gezien de vele moeilijkheden mag men over dit begin tevreden zijn.
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7. Beroepsvorming.
In Spanje hebben religieuze Instituten sinds lang vakscholen opgericht. Aldus besturen
de Jezuïeten in Madrid een 'Katholiek Instituut van Kunsten en Nijverheid', waar
tegelijk ingenieurs en gespecialiseerde vaklui worden gevormd, vooral voor de
electriciteitsindustrie; de Salesianen hebben verscheidene vakscholen; en de laatste
vijf jaar zijn er meer dan 30 bijgekomen. De nieuwe Staat heeft deze scholen van
voldoende subsidies voorzien, om de schade onder den burgeroorlog geleden, te
herstellen en zich technisch up to date uit te rusten.
Ook andere nieuwe scholen zijn ontstaan. Zo heeft P. Ciganda op het strand van
el Palo de Malaga het 'Katholiek Instituut voor vakstudies' voor visserskinderen
opgericht. Deze en andere dergelijke vakscholen hebben den vollen steun van de
regering. Voor die werkjongens is ook speciaal het 'Syndikaal Werk der
Beroepsvorming' met haar meer dan 47 centra bestemd.
'Maar het belangrijkste is', zo schrijft P. Brugarola, 'dat men in die scholen den
helen mens vormt, zowel wat zijn beroep aangaat, als moreel, religieus, hygienisch,
artistiek en kultureel. De 'lentekampen' zijn een doeltreffende aanvulling van die
vorming. Tienduizenden stadskinderen gaan elk jaar een periode van minstens twee
weken in open lucht doorbrengen. In die kampen wisselen uitstapjes, turnoefeningen,
korte godsdienstige en kulturele voordrachten elkaar af, rusten lichaam en geest uit,
en openen de ziel voor de liefde tot de natuur, het vaderland en God. Goed uitgekozen
priesters wonen alle kampen bij'. In de Lente van 1945 genoten alleen uit de stad
Barcelona 5.000 leerjongens van een dergelijk kamp.
Bij het geven van deze details hebben wijer niet naar gestreefd een volledig
overzicht te geven van de sociale bedrijvigheid van den nieuwen Staat. Het hier
aangeduide moge volstaan om een inzicht te geven in de strekking. Wel zijn er die
klagen over de traagheid waarmee de Staat al de politieke en sociale vraagstukken
tracht op te lossen. De diepe reden hiervan is eigenlijk, dat de regering de twee grote
problemen van Spanje, het sociale en het religieuze, definitief wil oplossen, zodat
geen enkele kornende regering den maatschappelijken en godsdienstigen opbloei
kan beletten of den vrede verstoren.

II. - Godsdienstige toestand
De Spanjaarden, die zoals wij, in contact met de internationale wereld leven, geven
er zich rekenschap van, dat vele buitenlanders een als het ware onoverkomelijke
moeilijkheid hebben om de ver-
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houding tussen de politiek en den godsdienst in Spanje juist te begrijpen. Geboren
en opgevoed in een midden van volledige scheiding van Kerk en Staat, in naties van
verscheidene godsdienstige belijdenissen, kunnen ze er maar niet toe komen de
wederzijdse afhankelijkheid van de politieke en religieuze phenomenen in Spanje
naar waarde te schatten. Zij beschuldigen dan ook de Spaanse Kerk van politiek
klerikalisme en de katholieke regeerders van Caesaropapisme.
Dit uiterst complexe probleem kunnen wij, binnen het kleine bestek van dit artikel,
slechts even aansnijden. De sleutel van de objectieve interpretatie is te vinden in de
geschiedenis. Spanje werd als juridisch georganiseerde natie geboren uit de deels
kerkelijke, deels politieke Concilies van Toledo, en uit den kruistocht van zeven
eeuwen waardoor het onder leiding van kardinaal Mendoza zijn nationale eenheid
te Granada bevocht. Men moet eveneens bedenken, dat de conquistadores en
missionarissen steeds verenigd waren in de verovering en organisatie van Amerika,
waar de laatste als rem van de eerste optraden, en de christelijke kultuur, die nog
steeds de cyclopeïsche basis vormt van de Amerikaanse naties, ten zeerste
bevorderden. En aldus behoren tot op den dag van heden al de Spaanse grote daden
en al de rampen van Spanje onafscheidbaar tot de geschiedenis van de Kerk en tot
die van het vaderland.
In Spanje is de politiek nooit van den godsdienst gescheiden geweest, zonder er
nochtans mee te versmelten; integendeel, onze grote theologen hebben sinds eeuwen
het gebied van beide duidelijk afgelijnd. Krachtens deze innige doordringing, een
trouwens natuurlijk gevolg van de substantiële eenheid van den menselijken persoon,
heeft elk politiek probleem in Spanje steeds een religieus probleem verwekt, en heeft
de oplossing van een godsdienstig vraagstuk altijd een terugslag op de politiek gehad.
Met dit verschil nochtans voor de laatste eeuw van onze geschiedenis, dat telkens
als niet-katholieken den Staat bestuurden, zij zich niet konden beperken tot de officieel
uitgeroepen neutrale en aconfessionele staatsopvatting, maar altijd, als het ware
noodzakelijk, overgingen tot de meest radikale godsdienstvervolging. Dit was b.v.
het geval met de republiek van 1931 die op een vreedzame wijze, zonder de oppositie
van de Kerk, was tot stand gekomen, en die vóór een maand verlopen was, werd
gevierd door brandstichting van kerken en religieuze gebouwen over bijna gans het
land. Wanneer echter katholieken het staatsroer in handen namen, hebben zij altijd
in overeenstemming met de richtlijnen van de Kerk, de vrijheid van geweten van
andersdenkenden geëerbiedigd en de Kerk in staat gesteld haar kulturele zending en
haar werking ten bate van kinderen en behoeftigen te vervullen. Een bewijs van deze
tolerantie van den Nieuwen Staat, die trouwens in het Charter der Spanjaarden
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staat geboekstaafd, is, dat mensen als Ortega y Gasset en Marañón, actieve ijveraars
voor de republiek en in de internationale wetenschappelijke wereld om hun
acatholicisme bekend, zonder de minste verbintenis op godsdienstig gebied, in Spanje
zijn teruggekeerd, waaruit zij gevlucht waren om zich te onttrekken aan de
ondragelijke atmosfeer van de regering Giral in de Lente van 1936. In Spanje zijn
de godsdienst en het vaderland, zoals Maeztu laat opmerken, twee onscheidbare
waarden. Welke is nu onder het huidige regime de toestand van de Kerk? Wij kunnen
hem samenvatten in deze drie punten: vrijheid, heropbouw, herovering.

1. Vrijheid.
Wij hebben reeds de woorden van den Kardinaal-Primaat aangehaald: 'Sedert vele
eeuwen is de Kerk zo theoretisch als practisch nooit zo onafhankelijk geweest als
onder de huidige regering'.
In de Voorrede van alle wetten worden de rechten van God en van de Kerk plechtig
geaffirmeerd. De Spaanse prelaten en de ganse clerus genieten een volledige vrijheid
om het Evangelie te verkondigen, en dikwijls principes te leren die niet zacht klinken
in de oren van de heersers. Aldus drong de prelaat van de Kanarische Eilanden ten
zeerste aan op de integrale toepassing van de sociale doctrine van de Kerk als het
enig geneesmiddel tegen het communisme; hij aarzelde niet de autoritaristische
gezaghebbers, die in hun manier van besturen de oorzaken van ontevredenheid der
werklui niet wegnemen, bevorderaars van het communisme te noemen1.. De betreurde
Kardinaal Goma wees op het gevaar van de kulturele betrekkingen tussen Spanje en
het Hitleriaans Duitsland en wist een kultureel verdrag tussen de twee landen te
verhinderen, en dit toen het nazisme zijn grootste successen boekte2.. Wij kunnen
nog de twee volgende bewijzen van de vrijheid der Kerk aanhalen.
Ten eerste. Tussen den H. Stoel en Spanje was een konkordaat tot stand gekomen
ten tijde van de monarchie, waardoor de Koning een zeker patronaatsrecht behield
voor de meerderheid der kerkelijke beneficies, waaronder de parochies. En aangezien
het stichten van nieuwe parochies de lasten van den Staat verzwaarde, kon men
moeilijk hiertoe overgaan, iets wat het apostolaat niet weinig nadeel berokkende. Op
7 Juni 1941 heeft de H. Stoel met de huidige Spaanse regering een akkoord kunnen
sluiten3., waardoor wel het recht van

1.
2.
3.

Zie Los que fomentan el comunismo, Herderlijke brief van Mgr Ilundian, bisschop van de
Kanarische Eilanden, in Ecclesia, 1945, blz. 213.
Zie Kard. GOMA, Por Dios y por España, 1936-1939, blz. 283 en vlg.
A.A.S., vol. 33 (1941), blz. 480.
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voordracht door den Staat blijft bestaan voor de bisdommen, maar voor de parochies
vervalt. Daarenboven aanvaardt de Staat de oprichting van nieuwe parochies zonder
de minste inmenging en verzekert de dotatie welke de Spaanse natie door het
konkordaat van 1851 op zich heeft genomen, als schadeloosstelling voor de
beslaglegging op de kerkelijke goederen in dien tijd. Op die manier zijn op zes jaar
honderden nieuwe parochies opgericht, d.w.z. meer dan in de dertig voorafgaande
jaren. Dit vertegenwoordigt voor den Staat een jaarlijkse uitgave van ongeveer één
millioen pesetas. Aldus hebben de twee grootsteden Madrid en Barcelona en andere
centra met sterk toegenomen bevolking verscheidene nieuwe parochies gekregen,
en is het apostolaat in de voorsteden veel vergemakkelijkt. De Staat heeft niet alleen
de parochies gedoteerd, maar den bouw van de parochiekerken gesteund, en ook
subsidies geschonken aan de parochiescholen als waren het staatsscholen.
Ten tweede. Vrijheid van onderwijs. Dit was een oud probleem. Het konkordaat
van 1851 had aan de Kerk de vrijheid van onderwijs toegestaan in principe, maar
practisch bestond deze niet, daar het vrij onderwijs nagenoeg volledig onderworpen
was aan het officiële. Het onderwijs van de kerkelijke centra werd als privaat
beschouwd. Onder de republiek van 1931 echter verviel deze betrekkelijke vrijheid.
Men ontkende aan de Kerk de juridische persoonlijkheid en bijgevolg ook haar
rechten. Daarenboven werd het lekenonderricht in de unieke (staats)school
verplichtend. Toen de revolutie in 1936 begon, was reeds de wet uitgevaardigd
waardoor aan alle religieuzen het recht van onderwijs was ontzegd. Een der
voornaamste bekommernissen van den Nieuwen Staat was dan ook het herstel van
het onderwijs in Spanje. Vijf jaar laïcistisch onderricht hadden op de kinderen en de
jeugd verderfelijk ingewerkt. De Beweging erkende dadelijk het recht van de Kerk
en van den waren godsdienst op de opvoeding van de jeugd.
De wet van 20 Sept. 1938, die het middelbaar onderwijs organiseert, zegt letterlijk:
'Art. 15. Elke individuele of collectieve persoonlijkheid van-Spaanse nationaliteit
kan in Spanje private Instituten van middelbaar onderwijs oprichten'. Om als officieel
te worden erkend, moeten zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, die ook andere
naties eisen als garantie van degelijkheid en veiligheid1.. Krachtens deze wet zijn de
oyergrote meerderheid der colleges van de religieuze gemeenschappen door den
Staat erkend, en genieten volledige vrijheid ten overstaan van de staatscentra, totdat
de leerlingen het Staatsexamen afleggen, dat hun de poorten van de universiteit opent.

1.

Razon y Fé, vol. 115 (1938), blz. 297.
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Nopens het lager en normaal onderwijs zegt artikel 3 van de wet: 'De Staat kent de
Kerk het recht toe, scholen van lager en normaal onderwijs op te richten en de
overeenstemmende diploma's toe te kennen. De Kerk krijgt eveneens het recht van
toezicht op alle onderwijs in de publieke of private scholen van dien graad, voor
zover het betrekking heeft op het geloof of de goede zeden'. De scholen der Kerk
genieten dezelfde subsidies als de staatsscholen.
Wat echter het universitair onderwijs aangaat, moeten wij erkennen, dat een eeuw
etatisme resten heeft nagelaten in de ordening van dit onderwijs. De Staat heeft het
recht der Kerk op dit domein niet uitdrukkelijk erkend, en de vrijheid om vrije
universiteiten op te richten niet uitgeroepen, wat tenslotte in tegenspraak is met de
principes die hij bij de twee andere schoolwetten openlijk huldigt. De oorzaak moet
echter eer gezocht worden in de traditie van een eeuw officieel universiteitsonderwijs,
in de ingekankerde vooroordelen en in het bestaan van bepaalde belangen, die men
moeilijk over het hoofd kan zien. Men moet hier echter onmiddellijk aan toevoegen,
dat de Staat niet zoals de totalitaristische staten misbruik heeft gemaakt van zijn
macht, om aan het geweten van de Studenten opvattingen op te dringen, die in strijd
zijn met de doctrine van de Kerk nopens den menselijken persoon en zijn betrekkingen
tot den Staat; en dat de Kerk geroepen is om de herderlijke bedieningen uit te oefenen
in alle onderwijsinrichtingen van den Staat en er een volledige onafhankelijkheid
geniet in het volbrengen van haar zending. Wij zouden verscheidene statistieken
kunnen aanhalen om de vruchten van het apostolisch werk aan de staatsscholen aan
te tonen. Wij citeren enkel deze: er werden 24.513 doopsels toegediend, 64.746 eerste
Communies uitgereikt, en 2.676 huwelijken geregulariseerd.

2. Heropbouw.
De hecatomben van de Rode periode in Spanje verraste onaangenaam vele
geloofsgenoten van andere naties: een bewijs, dat zij een verkeerde voorstelling
hadden van den religieuzen toestand in Spanje. Het is wel waar, dat 99% der
Spanjaarden in de katholieke Kerk gedoopt werden, maar sinds het midden der vorige
eeuw werd de Kerk herhaaldelijk lastig gevallen, zodat haar apostolaat en haar
opvoedingswerk ten zeerste werden belemmerd. Feitelijk waren er grote groepen die
verstoken bleven van alle godsdienstonderricht, terwijl anderzijds de flink
georganiseerde antiklerikale propaganda handig werd geleid. Uit die middens kwamen
de uitvoerders van de kerkvervolging, die in 1931 aanving, en in 1934 in Astur [...]
en in 1936 in gans Spanje woedde. De leiders echter van de vervolging moet men
in internationale orga-

Streven. Jaargang 14

124
nismen zoeken, zoals nu uit de dokumenten met alle zekerheid bewezen is. De grote
openbaring van den burgerooilog voor vele Spanjaarden zelf was, te zien, welke
diepe worteis de antigodsdienstige propaganda in zovele zielen geslagen had, zodat
vele volksgenoten, met het ons eigen radikalisme, nu het integraal communisme
omhelsden, als het enig mogelijk systeem, wanneer het Christendom was verdwenen.
Na de overwinning der wapens, voelden allen hoe nodig het was ook de
overwinning van het geloof te behalen. En daar deze een 'rationabile obsequium
mentis', 'een eredienst van den geest' is, moet men de geesten voor de waarheid
winnen. Dit was een uiterst lastige taak, daar zoveel van de allerbeste priesters waren
gedood, en daar ook vele priesters door hun gebrekkige vorming niet bekwaam waren
tot het moderne apostolaat. In verscheidene bisdommen heeft men soms maar één
priester voor vier, of zelfs voor zes parochies.
Toch is een grote bloei van het godsdienstig leven ingezet. Hoopvolle
verwachtingen bezielen de talrijke jongelingen die van het leger naar het seminarie
zijn gegaan. Met de overtuiging van kruisvaarders hebben zij in het leger gestreden,
nu hebben zij verzaakt aan de schitterende toekomst welke hun positie hun bood,
om zich te wijden aan de geestelijke kruisvaart. Die late roepingen, vroeger zo
zeldzaam, hebben uitstekende nieuwe priesters gegeven, die met buitengewone vrucht
werken in het milieu waaruit zij voortkwamen. Men heeft zelfs een nieuw seminarie
geopend, gehecht aan de universiteit van Salamanca en bestemd voor deze late
roepingen. Een andere reden tot hoopvolle verwachtingen is de hervorming van de
seminaries, door den H. Stoel goedgekeurd. Dank zij den nieuwen geest, en ook de
materiële verbetering komen er heden ten dage vele jongens uit de burgerij naar de
seminaries, terwijl men vroeger met moeite de nodige roepingen vond in de laagste
standen. Ook de roepingen tot het kloosterleven hebben toegenomen, en zelfs zijn
enkele oude kloosterorden opnieuw opgericht, zoals die van den H. Hieronymus in
de beroemde abdij van El Parral. Terwijl men dus momenteel een tekort aan priesters
betreurt, voorziet men in de toekomst een groot aantal enthousiaste apostolische
werkers, die, na den nood van het vaderland gelenigd te hebben, zullen uittrekken
om de ongelovigen te bekeren in de missies.

3. Herovering van den werkman.
Wij hebben boven reeds gezegd, dat de reden van de kerkvervolging meer dan sociaal
(door economische wantoestanden), politiek en religieus was: onwetendheid en
verlies van het geloof, verlangen om tot elken prijs het communistisch regime in te
voeren. Het bewijs vinden wij
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bij de mijnwerkers van Asturië. Dezen hadden een even groot of nog hoger loon dan
elders in Europa, zodat zij economisch een hogeren levensstandaard hadden dan vele
ambachtslui en bedienden uit de burgerij. Toch verwekten zij reeds in 1934 een
kerkvervolging om de enige reden, dat de vrije verkiezingen een grote meerderheid
aan de rechtse partijen hadden bezorgd, zodat men wel gedwongen was verscheidene
rechtsen een ministerzetel aan te bieden. Anderzijds kwamen de mannen, die in de
rangen van de Beweging als vrijwilligers streden ter verdediging van 'outer en heerd'
merendeels uit de arme streken van Castilië en Galicië, waar sociale hervormingen
zo dringend noodzakelijk zijn. Dit feit toont aan, dat men een grondige studie moet
maken van het probleem der werklui die in enige streken zoals Asturië ontgoocheld
uit den burgeroorlog zijn gekomen en wel het communisme hebben laten varen, maar
hun antisociale en antigodsdienstige mentaliteit hebben behouden.
P.V. Feliz S.J. van de 'Sociale Hulp', bestudeerde grondig het milieu, en besloot
in 1939 de religieuze zijde van het vraagstuk bij de Asturische werklui op te lossen
door het geven van retraites. Zijn bedoeling was, ze in contact te brengen met den
integraal beleefden katholieken godsdienst. Het was voorzeker geen lichte taak, deze
werklieden vijf dagen aan hun werk en hun loon te onttrekken, en nog moeilijker
leek het, hen in afzondering te doen leven. Met den steun van verscheidene nijveraars
richtte men naast het schilderachtig gelegen en vereerde heiligdom van O.L. Vrouw
van Covadenga een retraitehuis op. Slechts met grote moeite kon men de eersten tot
een retraite bewegen, daar zij zo weerhouden waren door vooroordelen, menselijk
opzicht en godsdienstige onverschilligheid. Maar toch kwamen er 40 werklui opdagen,
van wie verscheidene nooit met een priester. hadden omgegaan. Ruwe, maar niet
onwetende mannen, in staat te redeneren en te redetwisten woonden de eerste
onderrichtingen vol voorbehoud bij. Het licht nochtans schitterde stilaan voor hun
ogen en het was als een nieuwe openbaring. Rechtzinnige levensbiechten volgden,
en deze eersten werden actieve Propagandisten van de retraite. Het succes werd zo
groot, dat de retraitehuizen aan al de aanvragen niet konden voldoen. Sinds 1939
hebben zo, alleen in Asturië, meer dan 8.000 werklui een retraite gedaan. Na aldus
het terrein te hebben voorbereid heeft men volksmissies gegeven in de industriecentra,
en telkens voor een groten toeloop van volk en met de beste uitslagen.
Het voorbeeld van Asturië heeft aanstekelijk gewerkt: nu zijn er retraitehuizen,
waar er voortdurend retraites gegeven worden, in Valladolid, Madrid, Murcia, Jaén,
Barcelona, Vitoria, San Sebastian, Bilbao, Loyola, enz. De vurigheid voor de
Geestelijke Oefeningen
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is een bewijs voor de oprechtheid en de diepte van de godsdienstige wedergeboorte
van Spanje, en Staat borg voor zijn duurzaamheid in de toekomst.
Sinds 1940 hebben ook vele vooraanstaanden in het sociale leven, mannen uit alle
beroepen, gedurende een week de Geestelijke Oefeningen in volledige afzondering
gedaan. Priesters worden door studiedagen en cursussen over het Exercitieboekje
van St. Ignatius, door Pius XI 'een zeer kostbaar middel van individuele en sociale
geestelijke vernieuwing' genoemd, speciaal voor het lastig retraitewerk opgeleid.
Vele bisdommen hebben reeds hun eigen retraitehuis, waar gedurende het hele jaar,
bijna zonder onderbreking, de Geestelijke Oefeningen worden gegeven. Een bizondere
vermelding verdienen de retraites voor patroons en werkgevers, waarop dan een
studiedag volgt, om als practische vrucht van de Oefeningen te zoeken, hoe men de
sociale leer der pausen in practijk kan brengen. Zo hebben reeds verscheidene
nijverheden het besluit genomen, het excedent van 7% van de winst, voor de helft,
aan de, werklui uit te keren. Karakteristiek is ook, dat de patroons er toe bijdragen
om aan de werklui een hogere kulturele, morele en xeligieuze vorrning te geven.
Dit is in zijn grote trekken een beeld van den socialen en godsdienstigen toestand
in Spanje. Van het Staatshoofd tot den eenvoudigsten werkman voelt men, dat een
terugkeer tot het volwaardige en beleefde Christendom de redding van het Spaanse
volk betekent, niet enkel geestelijk, maar ook sociaal en politiek.
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Voor onze literatuur in nood
door Em. Janssen S.J.
'Gij... die het rijk der hernelen sluit voor de mensen! Want ge gaat er zelf
niet in; en hen die er in willen, laat ge niet binnengaan' (Matth., XXIII,
13).
Men hoeft niet heel scherpzinnig te zijn, om op te merken dat het met ons literair
leven verkeerd loopt. De schijn is wel anders; maar de velerhande geschriften,
vergaderingen, feesten en poetische kermissen yormen duidelijk een uitgebreide, een
nogal belachelijke rederijkerij: een collectief zelfbedrog, waaruit we tegelijk het
uitzonderlijk belang der literatuur kunnen opmaken en haar jammerlijke verwording.
Het loopt verkeerd, met een zaak van belang. Een spotter zou veel zelfzuchtig
coquetteren aan de kaak stellen, veel onbeduidende gewichtigheid en vergissingen
van onbevoegden; er dienden ook meer en betere satiren geschreven! Maar wie dieper
nadenkt, wordt zoveel pijnlijker getroffen: het beste van ons volk gaat te loor.
Over den geest en de ziel van onze literatuur, haar vorm en techniek, haar kritische
houding en zuivering, willen we om de beurt een onderzoek instellen. Vandaag echter
beperken wij ons bij haar geest en ziel. Niet die van onze literatuur in al haar uitingen
en pogingen, haar richtingen en vertegenwoordigers; die van onze omciële literatuur
alleen, welke overigens de teugels heel strak houdt. Een onbevangen onderzoek: de
waarheid alleen kan ons bevrijden.

I
Ziehier die geest: een aestheticisme, als zodanig onverdraagzaam, onvoorwaardelijk
verdraagzaam voor al het andere.
Een zeker aestheticisme - aesthetisme dan liever - is begrijpelijk en goed. Evenals
de waarheid en wetenschap, evenals elke menselijke bedrijvigheid, hebben de
schoonheid en kunst eigen domein en wetten. Men betreedt hun veld en komt hun
voorschriften getrouw na; elke kommer of bijbedoeling zou de sereniteit wegnemen,
de ordening en harmonie overrompelen en verwarren. Evenmin als de propaganda
hoort bij de wetenschap, evenmin de formeel nagestreefde zedelijk-
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heid bij de artistieke creatie. Het wezen zelf van schoonheid en kunst dienen, zonder
voorbehoud, geëerbiedigd en nageleefd, - en een aesthetisme, op zulk truisme gegrond,
blijft in zover gezond en weldoend.
Maar op elk levensdomein kan de specialist van het volkomen leven zich afsluiten:
dan verkiest hij de versmallende techniek boven den verruimenden geest, het ordenend
vernuft boven het glanzend licht, het lichaam boven de ziel, de trotse beheersing van
een kleine wereld boven de weldoende bevruchting van het gehele bestaan.
Moedwillig doorgezet, is zulke zelfbeperking een zonde tegen het licht, - en, laten
we het zeggen, onder de leuze van aesthetisme wordt die zonde thans bedreven.
Evenmin als welke wetenschap of techniek ook, bestaan de schoonheid en de kunst
om zichzelf. Uit het totale leven gelicht, verliezen ze hun organische functie; ze
verkwijnen en vergaan. Ogenschijnlijk voorlopig niet: met zoveel meer toewijding,
bevoegdheid en bijval lijken ze nagestreefd, beoefend en bereikt; maar, afgesneden
van elken toevoer van krachten en rijkdom, kunstmatig tegelijk en bovenmate
ontwikkeld, worden ze een dood gewicht, een zware reiszak met niets dan prallen.
Men sleurt hem mee; aanhoudend stopt men zelfs nieuwe pronkstukjes en
mode-juweeltjes bij den reeds drukkenden last. Zwoegend beladen, wordt men een
dempig sjouwer die voor een elegant reiziger wil doorgaan. Als een verrukt toerist
stelt men zich aan, in een doods land onder een grijze nevellucht... En zo zijn
verscheidene van onze hedendaagse aestheten: doodarme koelies, die zware bagages
meesleuren met wat zij vlammende pareis wanen; eigenlijk stukjes goedkoop gekleurd
en siecht geslepen glas.
Elke wetenschap, van het leven geïsoleerd, verschanst en verbergt haar schamelheid
achter een zoveel meer ingewikkelde techniek, die den beoefenaar zoveel ijdeler
maakt. Elke kunst die men, los van het andere, absoluut stelt, bedwelmt den aanbidder:
hij valt er voor op de knieën; hij pleegt afgoderij.
Want in het totale leven bekleedt zij een hogere functie dan het weten, en zoveel
meer wordt het misbruik een schennis. Laat de wetenschap, volgens rede en wijsheid,
de noodzakelijke wetten vastleggen van ordening en vorderen; de kunst ontspringt
aan de harmonische activiteit der geheel werkzame ziel, die zich daardoor gedragen
voelt, opgevoerd, aan zichzelf ontheven en opgaand in een andere wereld. De vakman
der wetenschap baant zich een weg; de kunstenaar volgt een ster. De geleerde bebouwt
de aarde en vervormt ze tot een steeds meer verbazende productie; de kunstenaar
harmonieert aarde met hemel. Al bekleedt hij geen godsdienstige functie, toch plaatst
hij
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de mensen op den weg naar God, en bereidt hij hun binnenste voor op zijn intrede.
De kunstenaars zetten de boodschap voort van de engelen te Bethlehem: zij brengen
een blijde tijding, den vrede aan de mensen van goeden wil. Zij wijzen den weg naar
kribbe en Koning; doch wanneer zij zelf, zonder goeden wil, den weg der kribbe niet
kennen: dan hebben zij geen tijding meer, geen lied, geen glans noch bekoring. Alles
kunnen zij zich aanmatigen; maar de hoogste waarden worden neergehaald. Hun
zending van licht wordt het allerverderfelijkst bedrog: het zout der aarde is niet alleen
flauw geworden; het vergane zout heeft - van waar gekomen? - een ontzoutende
kracht. En zulke ontaardende invloed gaat nu eenmaal uit - onbewust of gewild - van
verscheidenen onder onze officiële aesthetici.
Maar drijven we zulk aestheticisme niet op de spits? Hebben orize literatoren den
toevoer van voldoende krachten geheel afgesneden? Zo goed als allen maakten de
schoonheid en kunst, vanwege den godsdienst, ontoeganklijk en onbeïnvloedbaar;
dan geschiedde het grote kwaad.
De kunst harmonieert het religieuze met het profane leven. Zonder in en door
zichzelf religieus te zijn, vergt zij tegenover het schone een houding van deemoed
en onderwerping: de psychologische opgang naar het godsdienstig geloven, hopen,
beminnen; - terwijl anderzijds Gods bovennatuurlijk geven, dank zij de schoonheid,
den intiemsten mens verheffend bevredigd. Neem den godsdienst dan weg: meteen
breekt 'de draad van boven', waar Johannes Jörgensen van spreekt in een van zijn
bekende parabels; meteen valt tot niets dat breed uitgesponnen spinrag, die
glinsterende brug over den afgrond. Daarom, hoe geheel van den godsdienst ook
gescheiden, toch kan de kunst, zonder dezen, nooit langen tijd bloeiend bestaan: in
een gelaïciseerde samenleving wordt zij de dageraad van een nieuwe religie, of de
naglans van een vroomheid die verging. Maar op de dageraad volgt de zon, en
onweerhoudbaar verzwindt de naglans. Een kunst in een gelaïciseerd milieu hoort
bij den geleidelijken groei of de geleidelijke ontbinding, - en het is nu onze taak de
ontbindende bestanddelen bloot te leggen van wat, in onze officiële wereld, thans
literatuur heet.
Abstract gezien, kan de kunst op twee wijzen ontbindend inwerken. Zij kan zich
alles aanmatigen wat alleen aan den godsdienst toekomt: dan wordt zij collectieve
verdwazing, capiteuze bedwelming, ontredderende verbijstering, tot diabolische
vernielzucht toe. Zij kan ook, ondergedoken in het profane leven, haar eigen vormen
van eenheid en harmonie prijs geven voor vormen van wetenschap, of zelfs voor het
allerbrutaalste leven: dan pleegt zij zelfmoord. En als, in een

Streven. Jaargang 14

130
samenleving, de kunst na de religie vervalt, is alles verloren.
In het abstráete dient ook hierop gewezen: geen beweging zonder tegenbeweging!
Terwijl onze ofnciële literatuur globaal den godsdienst verloochent en ondermijnt,
willen bepaalde individus of krachten hem herstellen. In één mens zelfs werken vaak
tegelijk de twee stromingen door. Hoofdzakelijk is onze literatuur dan een
avondschemering, met iets er in van het morgenrood.

II
Het is een heel delikaat werk, deze beginselen op onze Zuidnederlandse literatuur
precies toe te passen.
Maar dit vooreerst. De ongelovigen van ons land kennen vaak het katholicisme
van dichtbij: velen werden gedoopt en ontvingen een religieuze opvoeding. De
omstandigheden stelden hen buiten het geloof van hun ouders; zij verkozen een
ongodsdienstig leven; in hun houding ligt meer dan eens moedwil besloten tegen het
katholicisme dat ze wegwierpen, misprijzen en vijandschap.
Elke godsdienstigheid wentelt bij ons nog omheen het katholicisme. Heel veel
ongodsdienstigheid heeft dan iets gewelddadigs: de afvalligheid ligt niet ver. En
indien, in elke areligieuze groepering bij ons, de antireligiositeit vanzelf de horens
opsteekt: hoeveel meer in de areligieuze officiële literatuur, al beroept ze zich nog
op verdraagzaamheid! Eigenlijk kent ze die niet, en worden wij, die onder de leuze
'Roomse ruimheid' haar tegemoet treden, eenvoudig bedrogen.
Hoeven wij die leuze dan te verwerpen? Enerzijds willen wij geen dupe blijven,
en nooit mogen we, onder de mom van caritas, beginselloosheid of zwakheid
verduiken. Anderzijds willen we, waar het zich ook zou voordoen, het
schoonmenselijke erkennen. 'Met het hart kan men niet te ruim zijn', schreven wij
elders, en bij ieder mens is, samen soms met heel andere bedoelingen, altijd nog
goede wil aanwezig. Doch alleen hij is ruim die, precies zichzelf, veel begrijpen,
veel schiften en scheiden, al het goede waarderen en loven kan; die leeft in het licht
en de anderen, ten koste van inspanning en gevaar, van twist en strijd, onverpoosd
daarheen toch opvoert. Niet hij echter, die het allerkostbaarste en meest noodzakelijke
geen onderzoek waardig acht, omdat een grondig geschil misschien zou opduiken.
Wie de waarheid verbreidt, leeft ruim; niet wie er zich voor verbergt, - en wij
Katholieken hebben, bij gebrek aan beginselvastheid, in de literatuur zoveel prijs
gegeven, dat de gehele kunst daardoor op een lager peil werd gebracht...
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...Waren we echter ook niet enggeestig en ketterjager? Praatten we soms niet over
kunst en kunstwerken als blinden over kleuren? Hebben we niet baldadig het domein
der schoonheid betreden, de beginselen van het artistieke verward en zijn wetten
genegeerd? Zozeer leken wij het te doen, dat men, af en toe, van een katholiek
vandalisme gewaagde.
Anders gezegd: terwijl bij afvalligen en onverschilligen het katholicisme verdween,
verkwijnde het ook bij ons. Levensomstandigheden, milieu en plaats, een zekere
sleur, een laatste oprechtheid, lafheid soms en vrees hielden ons binnen de oude
rangen en kaders, - en van uit een smalle stijfheid bevochten en verketterden we
alwie de zaken anders schakeerde. Onze katholieke strijdbaarheid voedde zich niet
altijd aan een levende overtuiging; in een positie verschansten we ons, en meer dan
eens, met heel onkatholieke gevoelens van trots en misprijzen, bestreden we, zonder
onderscheid en in alles, buitenstaanders wier binnenste dát niet verdiende.
Roomse engheid heeft, jammer genoeg, ons gekenmerkt; Roomse ruimheid weze
dus de leuze. Maar deze onderstelt nergens een kapituleren noch vluchten; komedie
en zelfbedrog neemt ze eerder weg. Zij onderstelt een gestadigen inwendigen gloed,
die in elken goeden wil, hoe omschaduwd ook, den weerglans vindt van de eigen
oprechte goedheid. En waar glans en weerglans naar elkander zijn gekeerd, daar
verheugt men zich in het licht.
Wij vatten samen. In de laatste jaren werd bij ons volk het geloof zwaar
geschonden, en de officiële letterkunde gaat onze mensen voor in de afvalligheid,
de ontbinding. Onze taak daartegenover is niet: met een verminderd geloof enggeestig
te strijden; zij is veeleer: met een vernieuwd en vernieuwend geloof creatief en
caritatief te arbeiden. Zonder geloof gaan wij allen teloor; alleen uit een krachtige,
een gezonde letterkunde en kunst vernieuwt zich, voor velen, het geloofsleven.
De officiële letterkunde, met bijna alleen ongelovigen en vaak geloofshaters aan de
leiding, heeft nogal moedwillig ons katholicisme aangerand. Ze heeft zichzelf daarbij
dodelijk getroffen.
Los van den godsdienst, zelfs daartegen gekant, hoe kan zij - essentiëel een domein
van overgang - nog blijven bestaan? De 'draad van boven' is gebroken; wat spant het
web?
Er zijn er die van de kunst zelf een godsdienst maken; ze vervangen het verloren
einddoel door den weg erheen, die voorlopig nog open ligt. In zover, van de kunst
en letterkunde uit, een nieuwe godsdienstbeleving kan gevonden en ontwikkeld
worden, wendt die doenwijze, precies en ordelijk, de heel bijzondere functie aan van
het artistieke
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creëren en genieten. Doch in zover zulke aesthetici het werkelijk godsdienstige
systematisch uitsluiten, het specifiek artistieke in de plaats stellen, komen zij de
zonde-tegen-het-licht het meest nabij.
Het is misschien de meest subtiele vorm van het moderne heidendom. Alles zou
in een genieten van schoonheid bestaan: een aards genot, zonder de hunkering naar
de eeuwigheid. Daarvoor zouden alle verplichtingen vallen; beter: alle zouden zich
daarin oplossen als het lagere in het hogere! Het allervolstrektste individualisme dan,
dat waarheid en goedheid, gerechtigheid en schoonheid zelfs, harteloos verwringt
tot de meest willekeurige zelfzucht. Zulke aestheet wordt 'een God in 't diepst van
zijn gedachten', en die diepste gedachten belichten alles zo verraderlijk, dat de hoogste
leuzen op de laagste bedoelingen het best lijken te passen.
Een zachteren vorm van dat heidendom kennen we nog beter: in de culturele
constellatie overschat men de literatuur, in de literatuur het moderne, in het moderne
de romans. Alles in het teken van een zich opdringenden twijfel, van een verscheurd
zoeken. Een licht poserende twijfel, een opgedreven verscheurdheid, een willekeurig
aanvaarden of verwerpen van posities en thesen; alles omheen de literatuur, de alleen
aanvaarde vuurbaak! Allen voelen we ons tot zulke paraderende neiging en luie
houding vaak geneigd, - en als we kritiekloos toegeven: wat worden we anders dan
zelfgenoegzame, langzaam meer gewetenloze genieters, blind voor wat blijft, tot een
oprechte inspanning onbekwaam, met niets anders meer dan de even begoochelende.
als vergankelijke actualiteit. En de schijn van schoonheid, die we daarachter wanen
waar te nemen, maakt de verbijstering zoveel gevaarlijker: daarvoor verloochenen
we álles!
Met zulken geest, wat wordt de kunst? Niets dan bedrog; een zoveel dieper
indringend vergift, naargelang de kunstenaar rijker is begaafd. Hij misbruikt zijn
edelste Vermogens; hij wordt een bekoorder, een zaaier van onkruid. Zijn werken
zullen nog kunst heten; in feite hebben ze van de waarachtige kunst alles: álles,
behalve het verheffende en zuiverende. Zulke kunstenaar gelijkt op den geest der
duisternis, die zich aandient als engel van het licht.
Er zijn er die, tussen godsdienst en kunst, de echtscheiding uitspreken. Niet alleen
zouden beide onderscheiden zijn (de waarheid); maar er zouden geen betrekkingen
bestaan. De kunst zou niet meer trachten, naar boven uit, zich in het godsdienstige
te voltooien, en het godsdienstige zou niet meer, naar beneden toe, door de kunst
den mens bereiken. Zulke mensen maken van de kunst een soort van wetenschap, of
nivellerend stellen zij ze met het grove leven gelijk.
De kunst tot wetenschap herleiden: het is een teken van creatieve
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onmacht. De veelvuldige kritiek die, in de laatste jaren, met grotere Systemen of
kleinere essays niets anders beoogde, heeft de wild speiende fantasie gemaakt tot
een schuw neergehurkt diertje achter traliën. De geheimtaal in de poëzie - vaak een
vernuftig vastgelegde rhetoriek - heeft de dichterlijke arbeid herleid tot het slijpen
van glanzende stenen, koud en hard. En de wetenschappelijke, de morele, de
psychologische bijbedoelingen van menig verhaler maken veel romans tot hibridische
gewrochten: half verhaal en half betoog, half schoonheid en half actualiteit; tot
interessante peilingen wel en zelfs intellectuele avonturen, tot onvervangbare
tijdsdocumenten, tot Studiën, standpunten en getuigenissen; - waarbij echter de
allereenvoudigste vertelkunst van den mens-met-verbeelding, van den
man-met-het-goed-hart als waardeloos is weggeworpen.
Jawel, er moet een wetenschap van de kunst bestaan, en een ruim wetenschappelijke
cultuur is voor den kunstenaar onontbeerlijk; maar wie de gehele literatuur in een
wetenschappelijk apparaat zou ondervangen, wie al haar geledingen samenvoegt tot
een technisch onverbiddelijke armatuur: hij mechaniseert het spontane leven, hij
fnuikt en doodt...
... Anderen maken de kunst één met het ongezuiverde, het grove leven. De algehele
gelijkschakeling: alsof onze zintuigen zo ineens alle werkelijkheid zouden waarnemen;
alsof, achter het stoffelijk gordijn, geen inniger, minder vergankelijk, minder log en
banaal leven werd geleid. Alsof een overrompelend geweld alleen zou gelden, en
niet het rustig ontdekken, met een bewogen gemoed, van wat in een wazigen spiegel
zich even vertoont.
Nu kan zulk niets ontziend materialisme soms heilzaam inwerken. De wereld van
den kunstenaar, tot dorre abstractie verijdeld, tot tamme conventionele en altijd weer
herhaalde symboliek verarmd en verkleurd: zij kan zo verbleekt en stil zijn geworden,
zo schamel aan kleuren, vormen en rhythme, zo ontdaan van concrete details, zo
beroofd van een zich imponerend vitalisme; dat de kunstenaar met recht, met een
tijdelijk overdreven reactie, het veelvuldig materiaal van elken dag, ongeschift en
ongeschaafd, er zo maar bijhaalt. Doch zulke werkwijze blijft dan beperkt: zij brengt
slechts voorstudies voort, niet het grote werk; zij verrijkt de observatie en volmaakt
de techniek. Het ware kunstwerk daarentegen legt niet eerst de zichtbare, maar de
onzichtbare wereld open; het wordt gevat in eigen gestyleerde vormen, andere dan
die van het dagelijkse, het zinnelijke leven; het vertoont een noodzakelijke, een
eeuwige werkelijkheid, als zodanig begroet en erkend. Het ware kunstwerk hoort bij
een hogere sfeer, - en de fanatieke realisten, de dwaze nivelleerders van leven,
wetenschap en kunst, nemen al de verdiepingen weg van het

Streven. Jaargang 14

134
cultuurgebouw, opdat we het gelijkvloerse, het laag-bij-den-grondse uiteindelijk het
hoogst zouden vinden...
... Er zijn er dus die de kunst, van den godsdienst geheel bevrijd, tot een bepaalde
wetenschap herleiden, of tot een copiërend suggereren van het alledaagse leven, het
liefst het meest platte en geweldige. Beide doenwijzen kunnen wegen zijn ter
opstanding; doch vaak verlagen zich zulke werkers tot moedwillige verloochenaars
en vernielers van kunst en letterkunde. Van het grote licht hebben zij de ogen
afgewend; ook het kleinere vergaat. Ofwel houden zij de laatste schemering nog
vast; ofwel noemen zij het duister licht.
Onze officiële letterkunde, met haar geest van laïcisering en, ja, bestrijding van het
katholicisme, heeft, door haar literaire wetenschappelijkheid, door haar brutaal
naturalisme, de kunst reeds verkleind, gevangen gezet en machteloos gemaakt. Zij
heeft ook, als aanbad zij ze, de geesten zoveel meer verbijsterd, het gehele volk
zoveel meer afgekeerd van de onmisbare pudeur, van de nederige fierheid, van het
alleen ordenend geloof. Zij werkt ontbindend. Waarlijk, men sluit de poort van het
rijk der hemelen, en men treedt er zelf niet binnen.
Ze kan zich op buitenlandse invloeden beroepen, op Europese en intercontinentale,
en, ja, deze werken geweldig door. Doch het wereldleven bestaat niet alleen in het
perverse, grove, gelaïciseerde, hetwelk, met een aanzienlijk achterstel soms, bij ons
voor moderne waar moet doorgaan. Er is ook een godsdienstige cultuur, een katholiek
leven en herleven, - en bijna in geen land of werelddeel komen de katholieke idee
en cultuur, gelijk bij ons, zo schuw, gemengd en verminderd naar voren.

III
De grote oorzaken van die wanorde liggen buiten de literatuur; de gezondmaking
van den literairen geest vergt dan ook meer algemene geneesmiddelen. En het ene,
het grote, het enig complete: meer godsdienstigheid; hetgeen, in een land gelijk het
onze, meer katholicisme betekent.
Katholicisme: we bedoelen geenszins een politieke partijdigheid, die de christelijke
naastenliefde vaak verhindert. Er zijn, jawel, politiek-godsdienstige belangen, en die
strijd dient gestreden; maar sinds jaren verwachten we meer van de politiek, en
vertrouwen we haar meer toe dan ze geven of bewaren kan, - en meer dan eens,
terwijl we een kiesstrijd voorbereidden of een overwinning vierden, lieten we ons
het allerbeste ontgrissen.
Evenmin bedoelen we katholieke actie, al beschouwen we ook deze
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als allernoodzakelijkst. Welk ander middel kan de toenemende verheidensing
stremmen, het bedreigde beveiligen, het verlorene heroveren? Doch zulke actie alleen
raakt noch voedt de innigste overtuiging, het leven in de stilte; dán slechts wordt zij
een diepgaande weldaad, wanneer haar leiders en voorvechters, vol van het pramend
geloof, een offervaardige bereidzaamheid, een geest van gebed, een dienstbare
naastenliefde beoefenen en om zich dragen, buiten of boven elke programmatische
verplichting of raad.
Katholicisme: de waarlijk gelovige heeft zich, met geest en wil, gehecht aan God
die zich mededeelt, en, opgenomen in dat ondoorgrondelijk mysterie, heeft hij de
verlichting, de ontplooiing, de bevrediging gevonden, nergens elders zo volkomen
en groot. Hij kent het spontane van het geloven - de mens doet het gemakkelijker
dan afwijzen -, het zalige van het geven - dát alleen verrijkt -; de waarlijk gelovige
wordt, boven de eigen macht en buiten de eigen beperktheid, machtig en goed. Eén
met den medemens, met God door de liefde verbunden, wordt hij de milde, de
werkzame, de schepper van orde en welvaart, eultuur en geluk. De waarlijk gelovige
hersticht, voor zijn deel, de aardse 'civitas Dei', en daarin alleen is alles gewaarborgd.
Méér godsdienstigheid dan en katholicisme: het betekent, voor de katholieken, een
dieper godsdienstig bewustzijn dan dat van hun partijleven of van hun actie. Een
oprechter, een meer onthechte en getrouwe handel en wandel; een grotere waardering
en dienstbaarheid voor allen. En tegelijk een even zeker als bezadigd bewustzijn van
vrije zelfstandigheid, omdat men wandelt in het licht.
Minder combatief en partijdig zal men oordelen en veroordelen, met meer
nieuwsgierigheid en vreugde het goede waarnemen waar het zich ook vertoont. Doch
men legt de minderwaardigheid af; men werkt zich op en luistert naar bevoegden;
door geen aanmatiging laat men zich imponeren: men weet wel beter!
Bij het schoonste verleden knoopt men aan; men harmonieert met de grootsten
der voorouders; men draagt in zich den groei en den bloei der Westeuropese
beschaving. Men is traditioneel en modern tegelijk, traditioneel in het moderne: met
open oog en tot elke aanpassing bereid, blijft men toch zichzelf en vrij, en nooit
verkiest men, boven de blijvende waarden, de bedrieglijke actualiteit... De breedste
belangstelling dus, het ruimste hart, de stevigste overtuiging: alleen een intens
doorleefd katholicisme waarborgt, bij ons, zulke hoedanigheden en houding. Daardoor
alleen wordt ons cultureel, artistiek, literair leven herschapen: ons volk, gezien zijn
verleden en geest, zal katholiek zijn of geheel vervallen.
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Wij kennen, tegenover zulke beweringen, de bejegening van andersdenkenden. Een
armzalig voorbeeld te meer, menen ze, van bekrompen achterlijkheid, - en waarom
moeten religieuze bijbedoelingen de serene sfeer van de kunst altijd opnieuw
vertroebelen?
Bekrompen en achterlijk zijn we soms geweest, (we bekenden het reeds), ook in
ons geloof dat te weinig van de liefde leefde, - en stellig dient de sfeer van schoonheid
en kunst altijd zuiver bewaard. Zuiver; daarom niet onafhankelijk noch absoluut, en
het is waarlijk onze schuld niet dat, in elke menselijke samenleving, de
godsdienstigheid alleen de zon aan den hemel plaatst.
Hoezeer men ook spotten zou, zich verweren of begoochelen: zonder
godsdienstigheid geen lente, geen herleving, geen bloei. Rechtlijnig en eng mogen
we dat beginsel nooit toepassen; want we weten niet waar de godsdienstigheid begint
en in hoever ze bij den schijnbaar het verst afgedwaalde nog bestaat. Toch blijft het,
voor wie toeziet en nadenkt, ontegensprekelijk: zonder godsdienstigheid (een begin
van godsdienstigheid althans) geen eensgezindheid, geen gerechtigheid nog goed
doen, geen welvaart noch waar genot, geen schoonheid noch geluk.
Ach! velen willen het niet weten; voor zichzelf duiken ze onder. Als met geweld
keren van God en deemoed zich af: een moedwillige verdwazing, en, hoezeer zij
afzonderlijk of gezamenlijk zich ook paaien, zij kunnen niet ignoreren dat elke anders
gerichte arbeid den schijn slechts redt, de werkelijkheid verderft... Zij kunnen slechts,
half onbewust en half bewust, toegeven aan de onbezonnenheid die dezen tijd
kenmerkt, aan zijn wilde vaart, zijn zelfbedrog, zijn betrekkelijk-stellen van álles,
zijn opgaan in succes, genot of eer, zijn verlies van hogere waarden omdat de lagere
zo ver blinden...; zij kunnen slechts verzinken in den waan der laïcisering.
Meer godsdienstigheid! Of, in zijn aanvang gezien, meer bezadigde oprechtheid!
Meer onthechting met hart en daad, om altijd in alles de waarheid te erkennen en ze
te dienen. De ernst van den altruist, de offervaardigheid van den edel levende, de
volstrekte trouw aan plicht en licht...; doch bij elk gebouw van schoonmenselijk
bestaan heet de sluitsteen: godsdienstigheid.
Wij, stamgenoten, volksgenoten, landgenoten, kunnen van elkander veel
verschillen. Nochtans, ook met tegenstrijdige meningen en in polemieken gewikkeld,
zodra we oprecht de waarheid en gerechtigheid behartigen, bij elke spontane mildheid
van gemoed of onvoorwaardelijk zelfvergeten: ineens herkennen en vinden we
elkander. We begrijpen en waarderen; diep onder de oppervlakkige vijandigheid
wordt een grondslag gelegd van vriendschap en trouw. In God dan, dien we
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gezamenlijk met de daad erkennen, en wiens milde aanwezigheid ons hart warm
maakt... Zo waar is het dat de godsdienstigheid alleen, onbewust soms aanwezig, de
mensen verenigt en hun werkzaamheid ordent. Door haar: jeugd, groei, een gezond
organisme met vele geledingen, harmonische vitaliteit en schone verheffing. Zonder
haar: schijn, bedrog, decadentie, ontbinding. En velen van onze moderne mensen
willen thans het onmogelijke: zich vernieuwen en schoon leven, zonder God.
***

Onze literatuur ondergaat niet alleen den weerslag van den tijd: een chaos, een
ondergang waaruit men zich moeilijk verheft; zij weerspiegelt ook de innerlijke
verdeeldheid van ons land, de kwijnende godsdienstigheid en den dwang der
laïcisering. Zij, de tegelijk sterke en breekbare, die het edelste bewaart zolang zij
schoon bestaat; maar elke omwenteling vangt aan met haar ontluistering!
Onze officiële literatuur is thans ontluisterd. Achter 1 ofwoorden en feesten,
willekeurige aforismen en zelfzekere posen, verbergt zij haar machteloosheid ten
goede, haar krachten ten kwade; achter veel pronk en praal, haar schamelheid; achter
haar aanbidding van de kunst, haar schennende zelfvergoding. Hoeveel jongere en
oudere mensen trekt zij van den religieuzen, den wijsgerigen, den wetenschappelijken
ernst weg, van maatschappelijke verplichtingen en meewarigheid, in een parasitaire
wereld van schijn en conventie. En welk blijvend kunstwerk heeft zij in de laatste
jaren nog voortgebracht? Heeft zij de atmosfeer niet zozeer vertroebeld, dat veel
jongeren, met het besef dat verlossende woorden moeten gesproken worden, noch
de plaats vinden om ze te spreken noch de woorden zelf? Buiten de officiële wereld,
hier of daar half in het verborgen, klinken beloften op van een betere literaire
toekomst; maar de machthebbers doen hun best om zulken klank te verdoven.
Zij ontluisteren de literatuur; zij sluiten de deur van schoonheid en kunst, en treden
er zelf niet binnen... Doch bij zulk onderzoek naar geest en ziel past een tweede naar
vorm en techniek, een derde naar kritische houding en zuivering. Na deze drievoudige
belichting pas zien we voor ons, scherp en duidelijk, den weg en den plicht.

Streven. Jaargang 14

138

Priester en onderwijzer
door R. Windey, Lic. Opvoedk. Wetenschappen
I. Een feit en een probleem
Tweeërlei mensen die de bestendiging van den vrede en de geestelijke en zedelijke
heropbouw van een ondermijnde en geteisterde wereld zullen waarborgen, moeten
vast en zeker medewerken aan de vestiging en de vernieuwing van elke binnenlandse
orde. Het zijn o.i. twee niet genoeg gewaardeerde opvoeders van dezen tijd: de
parochie-priester en de volksonderwijzer.
Ten allen prijze wil men de uitbreiding tegengaan van het laïcisme en van de
algemene gezagscrisis, twee uitwassen van het liberalisme, verafschuwd door velen
die thans sociale verantwoordelijkheid dragen. Mocht deze nog louter negatieve
houding voeren tot meer daadwerkelijke erkenning van priester en bnderwijzer.
Helaas, ook voor elkander blijven deze twee opvoeders veelal onbekenden. Dit is
een zeer pijnlijke vaststelling.
We willen eerst volgende statistiek ter overweging voorleggen. Het aantal leerlingen
der lagere scholen in België bedroeg op 31 December 1939, 954.092, het totaal van
het wereldlijk personeel dezer scholen 29.5281.. Het aantal wereldlijke priesters
bedroeg voorons land in 1942 nagenoeg 9850, waarvan ongeveer 5300 in het
parochiaal ministerie werkzaam waren. Of deze 35.000 opvoeders, leken en priesters2.
in dienst van een klein millioen kinderen van het Lager Onderwijs, bij eendrachtig
samenwerken een macht vertegenwoordigen voor de toekomst van ons land!
Elke priester, belast met een deel der moederlijke zorg van de H. Kerk voor
onderwijs en opvoeding der kinderen, moet zijn taak vervullen naast en tevens in
welbegrepen verstandhouding met, en waardering voor den onderwijzer, die zijn
ganse leven wijdt aan de opleiding der kornende generaties. In onze lagere school
immers wordt

1.

2.

Deze gegevens werden ons welwillend verstrekt door het Ministerie van Openbaar Onderwijs,
Directie van het Lager Onderwijs. Gezien de omstandigheden, ligt het voor de hand, dat na
10 Mei 1940 en tot op heden geen andere vaste noch betrouwbare cijfers hieromtrent konden
gepubliceerd. Voor Frankrijk waren de getallen: 130.000 leerkrachten voor 5 millioen
leerlingen.
Dit volgens een telling in de Kalenders der Geestelijkheid. We vergeten allerminst de talrijke
leden van broeders- en zusterscongregaties, die zich aan het lager onderwijs wijden, maar
laten ze buiten beschouwing omwille van het opzet van dit artikel,
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de nationale, zedelijke en godsdienstige grootheid van volk en land voorbereid en
ingezet.
Het wederkerig afzijdig staan van priester en onderwijzer heeft de laïcisering bij
onze schooljeugd, en hierdoor in de brede lagen van het gewone volk, vooral sinds
den eersten wereldoorlog, grotendeels mogelijk gemaakt. Op éénzelfde ziel moest
er ingewerkt, ja, op éénzelfde familie, schoolbevolking of sociale groep, maar
vervreemd van elkaar hebben parochiepriester en volksonderwijzer hun invloed
uitgeoefend. Door gebrek aan psychologische en paedagogische coördinatie werd
niet altijd in dezelfde en in de meest vruchtbare richting gewerkt aan de verstandelijke
en zedelijke vorming van zovele jongens en meisjes. De mensen moeten elkaar
terugvinden, op de eerste plaats alle opvoeders, want in de geschiedenis werden de
opvoeders doorgaans verantwoordelijk gesteld voor de nationale en internationale
katastrofen.
Het loont de moeite zich vooraf een inzicht te verwerven in de genese van deze
afzijdigheid, soms gelijkend op een miskenning.

II. De atmosfeer. Haar diagnose
Zoals de meeste verschijnselen in het sociale leven, is deze 'status' geleidelijk gegroeid,
en hierom juist door velen niet opgemerkt, tenminste wat zijn verborgen acuutheid
betreft.
Vóór de liberale ongelukswet van 1879 in de steden en grote gemeenten, en tot
vóór 1914 op onze rustige en gaaf bewaarde plattelandsgemeenten en -parochies,
waren pastoor en 'meester' de gezagdragers, vertrouwenslui en raadgevers van hun
volk. De herinneringen van onze groot- en overgrootouders en tal van letterkundige
werken uit die jaren getuigen daarvoor allerklaarst. Hun woord gold als wet, hun
raad als aanwinst. Men vertrouwde op hun tussenkomst.
Dit wederzijdse begrijpen en samenwerken-ten-goede duurt, goddank, nog voort
op enkele onzer zedelijk onaangetast gebleven landelijke parochies.
De vijandige anticlericale houding van vele ministeries en onderwijsambtenaars,
de vermenigvuldiging der officiële scholen met hun ongewettigde en onwettelijke
begunstiging boven de vrije onderwijsinrichtingen, de uitbreiding der scholen, die
sneller geschiedde dan de uitbreiding der parochies (denken we aan de grootsteden),
de eenzijdige belangstelling voor of de oriëntatie naar de K.A. onder de rijpende
jeugd, naar de 'werken' voor de volwassenen, het uitgroeien der jeugdbewegingen
buiten elk contact met de lagere school om, het tekort aan bijgehouden interesse voor
paedagogische methoden en
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onderwijsproblemen bij onze parochialen clerus: dit waren zoveel factoren, wier
interactie de toenadering tussen parochie-geestelijken en onderwijzers in den weg
stonden.
Onlangs verklaarde een jonge priester-leraar ener zesde Latijnse rechtzinnig, niets
af te weten van de eisen en het programma der Lagere School. Wat hij niet uitsprak,
maar bijgedacht moest, was zijn tekort aan contactneming met het onderwijzend
personeel der L.S. zelf. Reeds mag er hier terloops op gewezen, dat de aansluiting
van het Lager Onderwijs bij het Middelbare ongetwijfeld gebaat zou zijn bij een
ruimere voeling tussen onderwijzers en collegeleraars. Het L.O. is de basis en het
uitgangspunt voor het Middelbare en moet zulks blijven. Raakt men aan de
fundamenten, dan is het ten nadele van den bovenbouw.
De leke-onderwijzer leeft nog meestal voor zijn klas en zijn huisgezin (in niet
weinig gevallen een kroostrijk gezin). Zijn opvoedende taak echter en zijn invloed
schijnt feitelijk door meerdere parochiepriesters onderschat of onvoldoende erkend
te worden. Het lidmaatschap van C.O.V.1. of E.K.O.2. verandert daar niets aan. Niet
zelden krijgt hierdoor de beroepsverantwoordelijkheid van den onderwijzer een flinke
deuk. Het enige contact dat priester en 'meester' als opvoeders met elkaar soms nog
hebben bestaat in het regelmatige en vaak zeer korte klasbezoek elke week, besteed
aan het opvragen der catechismusles: meestal gaat het niet verder. Immers, daarbuiten
is er nog zoveel dringend werk en daarbinnen valt geen tijd te... verliezen. Sociale
werken en K.A. vergaderingen lijken heel wat nuttiger. Het kwam reeds voqr vele
van onze gemeenten zover, dat hier zou moeten aangehaald wat J. Ball zegt over, de
wederzijdse verhouding in Frankrijk: 'Tant de traits dans leur mission devraient les
rapprocher, en fait ils s'ignorent ou se combattent'3.. Heerst er althans geen gebrek
aan vertrouwen, geen te stijve réserve? Enkel nog bij officiële gelegenheden, zoals
een prijsuitdeling, zien onze kinderen priester en onderwijzer naast elkaar staan.
Het lijkt wel enigszins paradoxaal, dat onze tijd, die zozeer in het teken staat van
gemeenschapsidee en volksverbondenheid, de toenadering dezer twee
opvoedersstanden heeft voorbij gezien. Zonder onderwijzer en parochie-priester is
niet alleen de verstandelijke, maar vooral de zedelijke en godsdienstige groei van
ons schoolvolkje (want dat is het werkelijk) onmogelijk.
Onderzoeken we de diepliggende sociale en psychologische redenen van deze
wederkerige afzijdigheid.

1.
2.
3.

Christen (= Katholiek) Onderwijzers Verbond.
Eucharistische Kruistocht (van Averbode) voor Onderwijzers.
Zie zijn artikel in Construire, Maart 1944, blz. 78.
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A. Gezindheid van den parochiepriester tegenover den onderwijzer
Dikwijls is de onderwijzer voor de parochiepriester iemand die niet op zijn
verstandelijk en godsdienstig niveau staat; de 'meester' is gewoonweg iemand die
onontbeerlijk is om de kinderen te leren lezen, schrijven en rekenen, en speciaal om
tucht en orde te houden onder dat rumoerig schoolvolkje. Kortom, een
staatsfunctionaris zonder meer.
De jonge priester - gesteld dat hij er tijd en moed toe vindt - moet veelal het lagere
schoolmilieu nog leren ontdekken: het overlaste en meer gewichtige priesterlijk
ministerie doet hiervoor dikwijls terugschrikken. Eén vraagje slechts in dit verband:
kennen alle priesters van nabij en door gebruik de reeds zo verbreide methode van
opvoedend catechismusonderricht, zoals deze door de Eerw. Zusters van Vorselaar
ontworpen en in aantrekkelijke handboeken met succes wordt toegepast, zowel in
vrije als in gemeentelijke scholen1.? Hebben allen ontdekt bij het wekelijkse
klasbezoek en bij de voorbereiding op de Plechtige Communie, dat het dringend
nodig werd, hun vraag- en onderwijsmethode van de godsdienstleer te herzien?
Gestereotypeerde en sterk naar theoretische theologie smakende grote-mensen-vragen
laten toch het ontluikend verstand, het impressionabel gemoed en de edele goede wil
van onze kinderen gans onberoerd.
Bij die voorbereiding op de Plechtige Communie horen we vele priesters klagen,
dat de kinderen toch zo siecht hun godsdienst 'kennen'. Is zulks allereerst de schuld
van de onderwijzers? Zou het gebrek aan continuïteit tussen het onderricht in de
school en in de kerk, wat de methode betreft, ook niet ingewerkt hebben? Zelden
vraagt de pastoor of de onderpastoor den onderwijzer naar de gebruikte methode;
een bescheiden vingerwijzing, goede raad of aanmoediging blijven achterwege, alsof
ook volwassenen die niet gebruiken kunnen.
Het doorlopen van tien, twaalf Massen op één uur b.v. kan onmogelijk vruchtbaar
zijn voor de godsdienstige opvoeding onzer kinderen enerzijds, noch voor een
opvoedende contactname tussen parochiegeestelijke en onderwijzer anderszijds. Een
seminarieprofessor aarzelde niet vóór zijn Studenten te beweren, dat buiten het werk
in de kerk, school- en ziekenbezoek de hoofdbekommernis van den priester moeten
zijn2..

1.

2.

Speciaal denken we hier aan het heerlijke boek: Heilsgeschiedenis van het Oude Testament,
voor priesters en onderwijzers, uiteengezet en verklaard door Prof. J. COPPENS (aansluitend
bij de Korte Heilsgeschiedenis van het O.T., uitgegeven door de Zusters van Vorselaar),
Averbode, Goede Pers, 1940.
De Statuten van het bisdom Gent (n. 335) wijzen erop, dat het schoolbezoek ook tijdens de
'zeven weken' vóór de Plechtige Communie niet onderbroken mag worden, en dat, bij
verhinderd zijn op den gewonen dag, dit moet plaats vinden op een volgenden.
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Geen wonder, dat tegenover de in gebreke blijvende houding van menig priester
wederkerig de koele teruggehoudenheid staat, soms de onverschilligheid en de slenter
van den 'schoolmeester', nog bezwaard doof de ietwat

B. Eigenaardige psychologie en mentaliteit van den onderwijzer zelf
Zeer vaak afkomstig uit den stand der staatsbedienden, kleinhandelaars of arbeiders,
voelt de onderwijzer zich niet gelijkwaardig met de andere vooraanstaande
'invloedrijke' personen van zijn gemeente. Wellicht trouwens heeft de clerus het meer
op met de gestudeerden, (waartoe enkel gerekend worden zij die een universiteit
bezochten) zonder veel onderscheid of deze al dan, niet zulke achting ten voile
waardig zijn1.. Vandaar bij onderwijzers de tamelijk bittere klacht: we teilen toch
niet mee...
Anderzijds bezielt een echte kastegeest het onderwijzerskorps, ook al groeiden
zijn leden op in een christelijk tehuis. Veel werd van hen gevraagd en geeist, ze leden
en doorstonden veel, wisten zich verongelijkt. Ze werden het wellicht moe, zodat ze
geen blije gezelschapsmensen meer konden zijn. Bij niet weinigen kwam het zover
dat, al worden de godsdienstige plichten nog vervuld, de grote vurigheid van hun
godsdienstbeleving heeft afgenomen, en meteen, dat de jeugd in hen het onmisbare
voorbeeld daarvan niet meer ziet.
Was er hier maar voeling en wederzijdse steun geweest, vooral buiten de klasuren,
er zou niet moeten gevreesd worden voor het ontstaan van een drukkend
minderwaardigheidsgevoel bij den onderwijzer, nauwelijks enkele jaren na het
verlaten der normaalschool. Een vijf-minutengesprek met hem kan ons hierover
inlichten. Het schoolmeestersleventje vindt hij vrij monotoon. De eerste jaren practijk
brengen ontgoochelingen. Dit is wel het aandeel van elke jonge man in het leven,
maar gebrek aan aanmoediging en waardering vanwege burgerlijke en geestelijke
oversten, aan medevoelen en begrip voor vernieuwing in zake onderwijsmethodiek
e.d. wekken een soort verlatenheid. Om niet te reppen van een precairen financiëlen
toestand: de lange oorlogsjaren vergden veel geduld en initiatief voor de
onderwijzersgezinnen om niet beneden hun stand te geraken: daarvoor bezitten ze
nog het eergevoel in hoge mate.
Daarnaast moeten we toegeven, dat voor een groot deel onzer jonge leerkrachten
de opvoederstaak geen heilige zaak meer is, maar een...

1.

Op gebied van sociale toenadering hebben onze op het platteland gevestigde
hogeschoolgediplomeerden iets goed te maken na dezen oorlog.
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zaak, een broodwinning. Doch hier moet tevens de vraag rijzen naar het peil van het
vroegere pefsoonlijk ideaal van den normalist. Heeft hij die heilige taak der opvoeding
gekozen, of hoopte hij zijn brood te verdienen zonder zogezegde 'lagere' bezigheid?
En nog in dit laatste geval is het niet gans zeker, dat hijzelf veel schuld draagt. Deden
zijn ouders niet precies hierom hem 'voor onderwijzer leren'? Stonden de
parochiepriesters de ouders bij met goeden raad? Waren ze zich bewust van de waarde
der getuigschriften gedurende de normaalschooljaren van hen gevraagd1.?
Zoals in alle gewichtige levensomstandigheden de voorbereiding het later succes
in grote mate waarborgt, zo zal de voorbereiding en schifting van de
kandidaten-onderwijzers de opvoeding der kinderen ten goede komen. Hier raken
we een delikaat probleem aan: de huidige onderwijzersopleiding en de bizondere
godsdienstige vorming der L.S.-leerkrachten2..
Er dient in verband hiermee vooropgesteld, dat de recrutering van onze
kandidaten-onderwijzers een sociale taak is van het grootste belang, waaraan de
leidende standen en de clerus moeten meehelpen.
Ofschoon de bekommernis om de beroepsvervolmaking bij velen in het Vlaamse
land met den dag levendiger wordt (Hoger Opvoedkundig Instituut te Antwerpen,
Gent, Brugge en Hasselt, Instituten voor Opvoedkunde aan onze vier universiteiten)
en het niet ontbreekt aan aangepaste tijdschriften, studiedagen, leergangen, retraites,
enz., toch Staat het vast dat aan het programma onzer lagere normaalscholen iets
dient veranderd, iets verbeterd. Katholieke kringen in Nederland aarzelen evenmin
te verklaren, dat ook bij hen de kweekscholen nog lang niet voldoende ingesteld zijn
op de praktijk van de volksschool3..
De geest van den negentienjarigen onderwijzer werd volgepropt met veel 'kennis',
het tempo waarin dit gebeurt nog buiten beschouwing gelaten. Maar is zijn algemene
vorming, zijn sociale opleiding niet zeer gebrekkig en zijn godsdienstige niet
onvoltooid? 'Pauvre normalien, schrijft Ball, il ignore S. Paul, S. Augustin, S. Thomas,
S. Thérèse, les universités médiévales, l'épopée des moines, l'oeuvre civilisatrice des
papes, les grandioses encycliques sociales, l'essor missionnaire, les saints.4.'
Hoe weinig heeft de pas gediplomeerde onderwijzer het belang der

1.
2.
3.
4.

Hetzelfde kan gezegd worden betreffende de oriëntering der Studenten die oude of moderne
humaniora wensen te volgen.
Dringende reform der normaalscholen werd den laatsten tijd benadrukt in V.O.T., Christene
School en andere paedagogische periodieken, Zie b.v. Christene School, December 1944.
Zie Otts Eigen Blad, nr 13, 15 Juli 1941, blz. 391.
Zie Construire, Maart 1944.
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sociale omgangsvormen, de waarde van de geestelijke aristocratie, den invloed van
een beschaafde omgangstaal aangevoeld? Hoeveel van onze jeugdige leerkrachten
leven en werken, na het behalen van hun diploma, nog in de K.A. onder de jeugd of
onder de volwassenen? Heel spoedig bekroop hen de bekoring, zich zoveel mogelijk
uit het religieuze, publieke en maatschappelijke leven terug te trekken, al verlangden
ze zulks allerminst in het diepste van hun ziel.
Met het gebrek aan liefde voor het klaswerk, dreigt ook te verdwijnen de schoonste
trek van den opvoeder: liefde voor de kinderen.

III. Middelen ter verbetering
Wat wordt er niet gejeremiëerd achter deuren en in wachtzalen, aangeklaagd in
tijdschriften en dagbladen, in plaats van met stille bescheidenheid te verhelpen daar
waar het in elks macht ligt, of een gezonde, wel overdachte vernieuwingspoging te
wagen, vol verantwoordelijkheidszin en geestdrift voor het ambt dat men vervult.
De toestand die de voorgaande beschouwingen ons laten vermoeden mag in geen
geval thema worden voor een nutteloos klaaglied. De algehele gaafheid van onze
schooljeugd kwam deze laatste tijden te erg in het gedrang, dat onderwijzers en
priesters hun gewetensplicht dienaangaande niet zouden volbrengen. De enkele hier
volgende suggesties mogen wellicht nuttig zijn voor de morele herbouwers van ons
land1.. Eerste voorwaarde blijft, dat elke gezagdrager gebruik maakt van zijn gezag
binnen de grenzen van zijn bevoegdheid: niets meer, en vooral niets minder.

A. Verstandelijke, maar vooral zedelijk-godsdienstige selectie van de
kandidaten voor onze normaalscholen
Men ziet in hoe de parochiale clerus hier een zeer te waarderen hulp kan bieden aan
het bestuur der normaalscholen. De toekomstige onderwijzers van onze dorpsscholen
zullen enkel hun roeping en beroep waardig zijn in het kader der Staats- en
volksgemeenschap, wanneer ze zelf karaktermensen, katholieke persoonlijkheden
zijn.
Het ware hoogst wenselijk dat de idee van beroepskeuze en -selectie, welke thans
ook bij ons volop ingang en waardering mocht vinden, niet

1.

Uit de regeringsverklaring van Eerste Minister Pierlot, gehouden op 2 October 1944 lichten
we het volgende: 'Geen enkele materiële bezorgdheid, noch de gewettigde haast om opnieuw
voorspoed in de zaken te brengen, moeten ons uit het oog doen verliezen het belang van de
geestelijke waarden en de noodzakelijkheid van de geestelijke heropstanding, die dringend
nodig is...Een land heeft bovenal waarde door de geestelijke vorming van élite en massa en
door de vorming van de karakters. Vooral daarop, meer dan op de oneindige uitbreiding van
de programma's, moet het onderwijs gericht zijn.
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enkel voor fabrieks- en bureelbelangen wordt uitgewerkt, maar evenzeer voor de
vrije beroepen.
Bij de juryleden moeten in feite de zedelijke prestaties den voorrang hebben op
de verstandelijke, al zijn deze laatste dan ook onontbeerlijk en even nauwkeurig te
onderzoeken.
Men voedt op door wat men is, meer dan door wat men kent of zegt. 'De
persoonlijkheid maakt den mens, schreef Diesterweg, háár doden is hém doden.' Hoe
zou een onderwijzer, die geen persoonlijkheid is, noch eerbied heeft voor de
persoonlijkheid van elk kind, persoonlijkheden kunnen vormen? Mensen zonder
genoegzame zelfeerbied of eerbied voor anderen moet elke opvoedingstaak ontzegd
worden, 'car l'oeuvre de l'éducation est essentiellement une oeuvre de respect' (Mgr
DUPANLOUP).
De samenleving verlangt terug voor de schooljeugd 'meesters' in den ruimsten en
diepsten zin van het woord.

B. Hervorming, d.i. aanpassing en verbetering van het programma in de
inrichting onzer normaalscholen
Zoals tegenwoordig de meeste Internaten ingericht zijn, menen we voorstaanders te
mogen zijn van het inwonen der normalisten: iets van de zorg van een
priesterseminarie mag wel worden gewijd aan de toekomstige opvoeders van ons
volk.
Wat den leeftijd aangaat: waarom b.v. niet wachten tot de meerderjarigheid der
kandidaat-onderwijzers, vooraleer hen definitief in de practijk van het onderwijs
binnen te leiden (desgevallend na volbrachten militairen dienstplicht)? Het
voorbereidend jaar, overigens door den Staat niet erkend, heeft in 75% der gevallen
niet het verhoopte nut, gezien zijn programma. Het kan o.i. zonder bezwaar wegvallen.
Na voleinding van den 3e graad L.O., zou de kandidaat met veel vrucht drie jaar
humaniora (bij voorkeur moderne of wetenschappelijke afdeling) volgen, om pas
dan - op den ouderdom van 16 jaar - op de normaalschool aan te landen. Hier volgt
hij vier jaar de eigenlijke beroepsopleiding. Gedurende dien tijd moeten, naast de
algemene vakken, waarbij de talen, het tekenen en de zang, de lichamelijke opvoeding
een ruimer aandeel verdienen, voornamelijk kinder-psychologie, schoolkunde1. en
methodiek, studie en uitwerking van het nieuwe leerplan de hoofdschotel vormen.
Nadien kan één proefjaar of practijk onder controle (der inspectie of van het hoofd
der school) de door de normaalschool gegeven opleiding afsluiten2.. Het is maar

1.
2.

Zie V.O.T., 22e jaargang, 1941, blz. 81; 23e jaargang, 1942, blz. 301.
Het lijkt niet overbodig deze stage te eisen voor onderwijzers wier levenstaak het is 'mensen
te vormen', wanneer zulks van staatswege wordt opgelegd aan jonge juristen en dokters.
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al te bar, dat een onderwijzer zijn voorbereiding thans op vierjaar kan klaarspelen,
ongeveer zoals een jongen die naar een middelbare ambachtsschool gaat.

C. Opleiding der priesterkandidaten
Zou ook hier niet iets meer positiefs kunnen bereikt? Wordt er in de pastoraaltheologie
en de lessen der paedagogiek voldoende gewezen op de waardering en den eerbied,
welke de jonge geestelijken moeten hebben voor de bescheiden maar lastige taak
van den onderwijzer, die hun een eerste en onmisbare hulp moet zijn voor het
apostolaat in en door de parochie?
Bizonder wanneer de leerkrachten uit geen onderwijzersmidden afkomstig zijn
kan dit de toekomstige priesters tegenvallen: ook dan moet er sympathie en gulhartige
samenwerking tussen beiden bestaan.
Zou het initiatief en de droom van priester E. Poppe, - dien groten paedagoog uit
de school van den groten Kardinaal Mercier, - nl. conferenties voor priesters en
onderwijzers van een zelfde parochie, niet meer aandacht verdienen? Wij herinneren
ons hier dankbaar onzen professor in de Katechetiek, die ons, jaren terug, voor deze
toenadering begeesterde, wijl hij daarvan veel goeds verwachtte voor de opvoeders
zelf, en niet minder voor de jeugd.
Waarom nu en dan geen gezamenlijke recollecties? Ja, en dit gedurende de
respectievelijke seminarie- en normaalschooljaren? Later moeten de daar gevormde
opvoeders-samen en tegelijk - instaan voor den bouw van Gods Kerk. Seminaristen
zullen bij een bezoek aan een normaalschool (bij gelegenheid van modellessen in de
godsdienstleer b.v.) hun soms onbewuste zelfverheffing doen plaats ruimen voor
achting en sympathie. Normalisten van hun kant zullen bij een heilzame
gedachtenwisseling leren inzien, dat ze voor den parochiepriester een onvervangbare
steun zijn, maar ook zonder zijn medewerking niets duurzaams kunnen tot stand
brengeh.1. Sociale opleiding ex professe voor toekomstige priesters is onontbeerlijk
geworden. Meer tijd dient besteed aan practische paedagogie en katechetiek. Wat
goed is er niet te verwachten voor het vraagstuk 'Lagere School en Jeugdbeweging'
daar, waar onderwijzers en priesters-jeugdleiders samenspannen! Het zou een
waarborg bieden voor een gunstige oplossing van het probleem der schoolopvoeding
als verlengstuk der vaak in gebreke blijvende familiale opvoeding. Het is in dit
verband een gelukkig feit, dat onze christelijke onderwijzersfamilies zelf nog

1.

Zie het werk van Mgr BORNET: Le problème de l'Église en face du problème de l'École.
Lyon, Flammarion, 1943.
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een opvallend procent kandidaten leveren voor de seminaries en de kloosters.
Op 11 December 1922, bij het aanvoelen der geestelijke ontreddering van
Duitsland, zei Kard. Faulhaber in een voordracht aan de universiteit te München:
'Zwei Stände vor allem sind berufen, in aufrichtiger Arbeitsgemeinschaft an der
Linderung der geistigen Kindernot und an der sittlichen religiösen Erzichung der
Kinderseelen zu arbeiten: der Lehrerstand und der Priesterstand1.'.
Het wijd bekend en eeuwig ontroerend Volkslied uit den Kerstnacht blijft een
heerlijk symbool en getuigenis van de opvoedende werkgemeenschap van priester
en onderwijzer in dienst der schoolgaande jeugd en der parochie: 'Stille Nacht, Heilige
Nacht' werd door Jozef Mohr, een pastoor, gedicht, en door een onderwijzer, Frans
Xaveer Grüber getoonzet in het jaar 1818. De vrome innigheid ervan bleef tot op
heden bewaard.
Priesters en 'meesters' moeten elkaar de hand reiken en arbeiden aan de vorming
van een vrome, zedelijk-sterke, arbeidslievende en offerbereide generatie2..
Paus Pius XII, die bij menige gelegenheid zijn bekommernis voor de jeugd in alle
landen liet blijken, smeekt in zijn Kerstboodschap van 1942, overal te zorgen dat
tussen de openbare school en de familiën weer de band van vertronwen en wederzijdse
hulp, tot stand zou komen, die in andere tijden zulke weldoende vruchten opleverde,
en die heden heeft plaats gemaakt voor wantrouwen.
Er is nu eenmaal geen echte noch hechte opvoeding denkbaar waar wantrouwen
heerst. Vertrouwen is bij den opvoedeling de eerste voorwaarde voor een blijvend
succes van het opvoedingswerk. Evenzeer is vertrouwen tussen de opvoeders
onderling d.i. tussen ouders, priesters en onderwijzers, onmisbaar, wil men het
verheven doeleinde der christelijke opvoeding bereiken,: de Christusgelijkvormigheid
van de mensen.
October 1945.

1.
2.

Rufende Stimmen in der Wüste der Gegenwart, 2e uitgave, 1932, blz. 398-399.
De Statuten van het bisdom Gent schrijven wijselijk voor: 'Institutores catholicos (en die
zijn er ook buiten de zgn. katholieke scholen) benigne ac paterne suscipiant (sacerdotes), eis
animum addant, eosque opere et consilio adiuvent'.
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Geschiedkundige kroniek
De toekomst in het perspectief van het verleden
Volgens Gonzague de Reynold
door J. Andriessen S.J.
Waar diplomaten in conferenties en besprekingen de grondslagen zoeken te leggen
voor een hechten vrede en voor een nieuwe stevig opgetrokken wereldorganisatie,
en waar de Volkeren in bange verwachting die pogingen gadeslaan en aan hun
vredesverzuchtingen uiting geven, zijn andere stemmen opgegaan van personen, die
reeds lange jaren als woordvoerders van het denkend Europa waren aangezien, als
de wezenlijke dragers van onze Westerse cultuur en beschaving, als de onverschrokken
verdedigers van de echte al te vaak miskende geesteswaarden. Vóór, tijdens, na de
laatste wereldramp hebben zij hun werk voortgezet. Door hun navorsingen en lectuur
vertrouwd met Europa's wordingsgeschiedenis werden ze bij het aanschouwen der
huidige kwalen ertoe gedrongen naar de mogelijkheden van waarachtige hernieuwing
en schonere toekomst uit te zien. Hun stemmen verkondigen ons hun boodschap. De
wereld staat het vrij haar al of niet te aanvaarden; zij volbrachten hun zending.
Tot deze bevoegde kenners en eminente vertegenwoordigers onzer West-Europese
cultuur hoort ook, naast een Huizinga en een Dawson, de Franssprekende Zwitser
Gonzague de Reynold, die zich door zijn cultuurhistorische werken een gevestigde
reputatie heeft verworven1.. De kern van zijn zienswijze en boodschap zette hij vorig
jaar uiteen in een artikel dat voor het overgrote deel van onze lezers wellicht
onopgemerkt bleef2. en dat we hier in brede trekken willen trachten weer te geven,
gemakkelijkheidshalve soms hier of daar de volgorde der ideeën lichtjes wijzigend.

1.

2.

Geboren in 1880 te Freiburg. Professor in Franse literatuur te Bern, nadien in zijn geboortestad.
Onder zijn meest bekende werken: L'Europe tragique, en het zeer uitgebreide en recente La
formation de l'Europe.
Het verscheen in de tweede aflevering van de Cahiers de la Nouvelle Alliance (Les Presses
de Belgique, 1945) onder den titel: Conditions politiques et historiques de la Paix.
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Dat de Reynold, zeer belezen en onderlegd, zich nochtans door abstracte
bespiegelingen of droombeelden niet liet begoochelen, maar nuchter de hem
omringende werkelijkheid aanvoelde, blijkt reeds uit het korte commentaar waarmee
hij bij den aanvang den gekozen titel verduidelijkt. Om een duurzamen vrede (d.w.z.
een vrede die grote conflicten uitschakelt en de wereld zal toelaten van de
verschrikkelijke ramp te bekomen) - een eeuwige vrede behoort immers tot het rijk
der vrome wensen en hersenschimmen! - om een duurzamen vrede op te bouwen,
volstaan rechtstheorieën, akkoorden en conferenties alleen niet; zij, les conditions
politiques, kunnen het kader scheppen, het terrein voorbereiden; maar diepere
krachten, les conditions historiques, zullen er hun werking moeten uitoefenen: de
structuur van de verschillende staten en hun onderlinge verhouding, zoals zij door
de traditionele lijn van het wereldgebeuren en door de huidige constellatie hun als
het ware worden opgedrongen, - bovenal de idee, die onze tijdgenoten zich zullen
vormen betreffende den mens en zijn bestemming.
En met dien begrijpenden kijk op den toestand gaat toch een zeer ideéle opvatting
gepaard over het wereldverloop, een volkomen op het geestelijke afgestemde en van
geloof doordrongen levensbeschouwing, die den schrijver, verre van troost en sterkte
te zoeken in een geloof aan een telkens hoger opstijgend beschavingspeil of te
verzinken in een somber uitzichtloos pessimisme, rustig en sereen in de gebeurtenissen
den langzamen opgang doet waarnemen van de wereld doorheen conflicten,
strijdgewoel en pijn naar het haar van alle eeuwigheid door God aangewezen doel.
Ook het zo algemene leed dat de mensheid thans te torsen heeft, krijgt daarin zijn
plaats, want door dat lijden zullen de aardse gemeenschappen de vergrijpen uitboeten
waaraan ze zich als gemeenschap schuldig hebben gemaakt.
In dat groots en weids perspectief zal men pas ten volle de betekenis van onzen
tijd kunnen vatten en met enige kans op welslagen naar de voorwaarden van herstel
en hernieuwing mogen peilen.
Beslist tegenstander derhalve van het naïeve vooruitgangsoptimisme ziet Gonzague
de Reynold, zoals menig ander vóór hem - hier zij slechts terloops gewezen op de
nog recente en meest bekenae poging van Oswald Spengler1. -, het verloop van de
geschiedenis als een op- en neergaand rhythme van culturen: een beschaving komt
op, bloeit open en verdwijnt, opgenomen of verdrongen door een andere, welke
echter op haar beurt voor een nieuwe zal moeten plaats maken, waar deze beter en
vollediger aan de nieuwe noden en Verlangens beantwoordt.
Zes dergelijke beschavingstijdperken kende Europa, - want de Reynold's
voorstelling beperkt zich inderdaad tot Europa, en mist dus met het beeld van een
biologisch levensproces, ook het monumentale kader van Spengler's visie - zes
époques, waarvan elk door een reeks belang-

1.

Over Oswald Spengler en zijn Untergang des Abendlandes verscheen in Streven, April 1944,
blz. 149-158, een bijdrage van B. Boeyckens S.J.
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rijke gebeurtenissen veroorzaakt en ingeluid1., een eigen beschavingstype vertolkt
en belichaamt, met eigen opvatting over mens, leven en eindbestemming.
Niets belet dat er binnen deze tijdperken omheen het kernelement nog allerlei
schakeringen en verschillen van ondergeschikten aard kunnen worden waargenomen,
welke tot een verdere indeling in périodes voeren. Doch meer aandacht verdienen
de périodes creuses, de inzinkingen, tussen de grote tijdperken: zij vertonen immers
zulk bewogen beeld van wanorde en woeling, van botsing tussen oud en-jong, tussen
tegengestelde waarden en krachten, van gevaar voor volkomen ondergang in dreigende
barbaarsheid, maar ook van mogelijke beloften voor de toekomst, zulke typische
overgangsstemming tenslotte met haar twijfels en risico als we ook in onzen tijd
aanvoelen. Nooit rust zwaarder verantwoordelijkheid op hen die de mensheid te
leiden en te richten hebben: de denkers en de staatslieden.
Aldus vertrouwd geraakt met de Reynold's terminologie kunnen we hem volgen bij
de toepassing van zijn schema;. niet zozeer de indeling zelf zal belang inboezemen
(daar het een voor de. hand liggende en gebruikelijke is), als wel de manier waarop
ieder tijdperk wordt gekenschetst.
1. De nomadenmaatschappij, met als type den herder en den krijger, en als
organisatie den stam.
2. Het urbanistisch tijdperk met het πολίτης-type en de eerste pogingen op wijsgerig
gebied.
3. Het meer cosmopolitisch gerichte tijdperk der Middellandse Zee-imperia,
Macedonië en Rome, met den philosoof uit de Hellenistische wereld en den
civis romanus.
4. Uit de versmelting van de antieke en van de barbaarse wereld brengt de Kerk
een op godsdienstige leest geschoeide maatschappij tot stand: de Kerstenheid,
met den bisschop uit de vroege Middeleeuwen en den ridder uit de feodaliteit.
5. In reactie tegen die theocentrische strekking volgt het anthropocentrisch,
individualistisch tijdperk, in het teken van de daad, het zelfvertrouwen en het
optimisme, met den humanist der XVIe, den 'honnête homme' der XVIIe, den
'philosoof' der XVIIIe, den boufgeois-romanticus en den liberaal der XIXe eeuw.
Europa zwermt uit en legt zijn hegemonie aan de andere werelddelen op.

Tussen die époques liggen de inzinkingen, door den auteur om de reeds vermelde
reden enigszins uitvoeriger behandeld. Vooral bij de jaren tussen het derde en vierde
tijdperk blijft hij langer stilstaan, waar hij in het vorsen naar en het uiteenzetten van
de oorzaken die tot den ondergang van het Romeinse rijk leidden en het rampzalig
verval inzetten, een treffende parallel trekt tussen de verschijnselen van ontbinding
en van her-

1.

'Une époque est une durée entre deux grands changements manifestés par quelques faits
d'importance décisive' (blz. 11).
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nieuwing toen en thans. Dat wij ons nu inderdaad in een période creuse bevinden,
Vraagt geen betoog. Waar en wanneer zij evenwel precies begonnen is, valt moeilijker
uit te maken: het ganse vijfde tijdperk was zo dynamisch van rhythme en vaart, zo
gevuld met krijg en revoluties, zo heftig en verward dat het haast reeds het uitzicht
van een inzinking had. In elk geval was het een verre voorbereiding en inzet op wat
we nu beleven: de huidige techniek, haar uitvindingen en prestaties gaan terug op
den opbloei der experimentele wetenschap in de XIVe eeuw; het individualisme van
de Renaissance dat de mensen los maakte van alle gebondenheid, leverde hen weerloos
over aan de thans oppermachtige collectiviteiten als Klas, Natie, Ras of Staat; in het
uitzwermen naar andere werelddelen vond Europa zijn glorie en welvaart, maar van
lieverlede ook zijn eigen verarming en uitputting, tot het op onze dagen overvleugeld
zou worden door Oost en West.
6. Reeds sedert de XVIIIe eeuw vertoonde dit anthropocentrisch tijdperk de
onmiskenbare sporen van ouderdom en uitputting, en van de nakende ontbinding;
definitief afgesloten werd het door de Franse Revolutie. Wat daarop volgde, kan
samengevat worden als één grote inzinking, een verlengstuk van het voorbije en toch
ook het begin van het nieuwe. Troebelen naar binnen, en naar buiten grootscheeps
gevoerde oorlogen die weldra de hele wereld meeslepen; het nationaliteitsprincipe,
de machine, de opkomst van het arbeidersproletariaat, overproductie en crisis, de
voortschrijdende ontkerstening, het geloof in den vooruitgang vermengd met een
sterke dosis pessimisme, scepticisme of agnosticisme, het optreden van
ondergangsprofeten, - elk van de leden dezer opsomming zou door sprekende
voorbeelden en passend commentaar kunnen toegelicht... Samen voeren al die
verschijnselen ons naar het nieuwe tijdperk, het nog anonieme,
'I'époque-qui-ne-sait-pas-encore-son-nom', maar dat ons reeds sommige van zijn
kenmerken laat vermoeden, negatieve hoofdzakelijk: een breken met wat voorafging:
Europa's hégémonie, het overwicht van de burgerij..., maar ook positieve: de sterke
beklemtoning van het gemeenschapselement. Of we reeds opnieuw aan het stijgen
zijn, of nog steeds aan het dalen, weten we zelf niet. We weten alleen dat we de
grootste katastroof die Europa ooit beleefde en waarin het ten onder is gegaan, juist
achter den rug hebben.
Aan de hand van enkele quasi-officiële statistieken somt de Reynold hier de
ontzettende verliezen op, die deze wereldoorlog aan Europa toebracht: financiële
schulden, materiële en culturele schade, en het vreselijk leed om doden en vermisten,
van geteisterden en verweesden... Kan dit alles nog enigszins in cijfers worden
vastgelegd, met den enormen achteruitgang op moreel gebied, hoe onberekenbaar
dan ook, is het nog veel treuriger gesteld. 'Il y faudra des générations certainement,
des siècles peut-être' (blz. 23) om terug op peil te komen, luidt zijn besluit.
Na aldus scherp en onverbloemd de diagnose van den huidigen tijd te hebben gemaakt
moeten wij nochtans ook de toekomst durven tegenblikken... De chaos en eilende
mogen niet blijven voortduren. Aan welke
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voorwaarden moet voldaan worden om den vrede die de moede wereld geschonken
werd, te handhaven en duurzaam te grondvesten? Zowel politieke als 'historische'
voorwaarden moeten vervuld: de eerste zullen net heden verzekeren, de tweede de
toekomst.
Wat overwinnaars en overwonnelingen thans inderdaad op de allereerste plaats
nodig hebben: het voedsel, dat hen van hongersnood en hongerdood moet redden.
Maar zonder arbeid, ook geen levensonderhoud. Het maximum rendement dat er
vereist wordt, kan slechts in een geordende maatschappij bereikt; daarom moet de
politiek haar oude wegen van wanorde, zelfzucht en eigenbelang verlaten, en zich
weer haar dienende rol bewust worden. En dat zonder uitstel of tijdverlies! Aarzelen,
discussiëren over verbeteringen en onvolmaaktheden kan zijn nut hebben voor de
toekomst maar mag voor de hypothetische winst de reële, onmiddellijk te lenigen
noden niet uit het oog verliezen.
Dat zijn de vijf onderling zeer nauw samenhangende politieke voorwaarden welke
dringend en onmisbaar moeten worden nagekomen: voeding, arbeid, orde, dienende
politiek en spoed.
Maar naast die onmiddellijk door een gezonde en op 's volks echte belangen
bedachte politiek na te streven resultaten wachten andere factoren van diepgaander
aard op een oplossing.
Vooreerst de regeling van de Europese kwestie. Europa's eersterangsrol is
uitgespeeld, zonder daarom evenwel, zeker op cultureel gebied, uitgeschakeld te zijn.
In twee stukken uiteengescheurd komt het uit den oorlog, het Oosten onder den
invloed van het vooruitgeschoven Aziatisch Rusland, het Westen als een
Angelsaksisch bruggenhoofd, terwijl het geographisch centrum en cultureel raakpunt
verdwenen is: Duitsland dat door zijn sterk overwicht de wereld verontrustte, levert
nu gevaar op uit hoofde van zijn ineenstorting. Alleen in een federalistisch ingerichten
staat kan de Duitse cultuur zich ontplooien, en vinden Europa en de wereld hun
veiligheid. En volgens een zelfde federalistisch beginsel moet ook in Etxropa de
eeuwenlange spanning tussen de nationale particularismen en de eenheidsbehoefte
worden opgelost, zodat gans Europa een economisch blok gaat vormen met behoud
van eigen cultureel karakter voor iedere natie1.. Het initiatief daartoe zal moeten
uitgaan van Frankrijk: zijn geographische ligging, zijn ethnische samenstelling, zijn
traditie en zijn aard bestemmen het daarop voor.
Dit Europese federalisme dringt zich des te sterker op daar ten gevolge bijzonder
van den aanzienlijken vooruitgang op technisch en economisch gebied de
mogendheden, de werelddelen zelfs meer en meer op elkaar aangewezen geraken2..
Kleine en middelmatige landen worden in het nauw gedreven en van grotere
afhankelijk gemaakt. Een zelfde constatatie trad ook op militair gebied door het
verloop van den laatsten wereldoorlog

1.
2.

Cfr. ook b.v.C. DAWSON, Europe - A Society of peoples, in The Month, Sept-Oct. 1945,
samengevat in Panorama, Pro Arte, Diest, jg. 1, numnier 2, blz. 56-59.
Over deze paragraaf en de drie daaropvolgende gaan we vlugger heen, daar hierover een
zeer gelijkend artikel van Gonzague de Reynold in vertaling verscheen in De Spectator van
22 September 1946.
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duidelijk aan het licht: omdat ze niet meer voldeden aan de vereisten van een
modernen oorlog, vervielen steeds talrijker landen tot tweederangsstaten. Door die
behoefte aan steun en macht wordt de drang naar eenmaking en concentratie
begrijpelijk, drang naar het vormen van rijken, van werelden, waarvan de Britse
Commonwealth ons een eerste voorbeeld gaf, doch waarvan Amerika en Rusland
hechter en minder kwetsbare vormen zijn. Tegen zulke formaties vermag zelfs een
tot eenheid gekomen Europa weinig of niets: een jongere natie, de oude Europese
kolonie, Amerika, dat zich geleidelijk heeft weten te ontvoogden en zich naast en
zelfs boven zijn vroeger moederland heeft kunnen opwerken, schijnt geroepen om
de leidende positie over te nemen. Uit Germaanse en Romaanse elementen gegroeid
wordt het thans de erfgenaam en voortzetter van de Westerse beschaving, zoals het
gehelleniseerde Oosten dat voor Griekenland was, of de streek benoorden de Alpen
voor Rome. Maar totnogtoe heeft Amerika een te eenzijdige ricbting. ingeslagen;
wil het werkelijk erfgenaam zijn, dan moet het ook in Europa's geestelijken rijkdom
gaan putten en boven de materiële prestaties die het zo hoog heeft opgedreven, aan
de spirituele waarden hun plaats toekennen1..
Bond reeds de herkomst Amerika bijzonder aan zijn Engels moederland, de oorlog
heeft dien band nog nauwer toegehaald... Zou het zo utopisch zijn de toekomst
beheerst te zien door een Angelsaksische wereldhegemonie met Amerika als
dominerend centrum tussen de twee Oceanen, Europa als zijn bruggenhoofd en Afrika
als zijn kolonie? Gonzague de Reynold verduikt zijn hoop daarop niet, en zoekt er
als het ware in het verleden bevestiging voor door vergelijking met Rome, dat eerst
in het Westen Karthago, dan diens bondgenoten in het Oosten versloeg, de
Middellandse Zee beheerste en stilaan naar Azië oprukte... Toch ligt de
verwerkelijking van die hoop nog niet in zo'n nabij verschiet en zullen er heel wat
moeilijkheden overwonnen moeten worden vooraleer het ooit zover kome.
Het meest onzekere element in den huidigen toestand ligt ongetwijfeld in de
houding van het uitgestrekte en geheimzinnige Rusland. De regels die de Reynold
aan de aspiraties van de Russische ziel en de geschiedenis van het Russische volk
wijdt, behoren tot de meest doordringende en suggererende van zijn uiteenzetting,
en eindigen ten slotte op een vrij negatief besluit en een vraagteken2..
Een ander zorgwekkend probleem dat voor het ogenblik wegens dringender op te
lossen moeilijkheden wel op den achtergrond werd geschoven, maar er niets van zijn
scherpte bij verloor; de verhouding tussen blanken en kleurlingen. Had deze reeds
vroeger een allesbehalve hartelijk karakter, de gebeurtenissen der laatste decennia
hebben tot gevolg gehad dat met

1.

2.

Over die versmelting van onze beschaving en de Amerikaanse, cfr. een korte maar degelijke
bijdrage van Pasteur Vallery-Radot, in het maandelijks tijdschrift Cahiers du Monde Nouveau,
janvier 1946.
'Les Russes sont notre contraire et nous sommes le leur...' (blz. 31). 'Mais comment la
synchronisation pourra-t-elle s'opérer entre deux mondes aussi contraires?' (blz. 32).
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de liefde die ze de blanken nooit toedroegen, de kleurlingen hun nu ook de
bewondering en den eerbied van weleer ontzeggen; zeker op geestelijk, maar zelfs
op technisch of militair gebied voelen ze zich hun gelijken, zo niet hun meerderen.
Ook na de door Japan opgelopen nederlaag blijft het Verre Oosten een factor van
betekenis in de wereldpolitiek: demographisch en territoriaal reeds in overwicht,
maar economisch nog in groeiperiode zal China, als kern van een groep satellietstaten,
eerlang zijn plaats onder de vooraanstaande mogendheden opeisen. Dichter bij zijn
verwezenlijking en zwaarder aan dreiging is die andere concentratie van krachten:
Vóór-Azië dat met Egypte en Noord-Afrika als verlengstuk, onder stuwing van den
Islam tot godsdienstige, sociale, culturele eenheid geworden, een kolossale
machtspositie zou innemen aan den oever van de oude Middellandse wereldzee en
dat met de voorname zeestraten, en gepaste uitvalspoorten, met de strategische punten
en de grote luchtvaartbasissen ook de rijke petroleumgebieden bezitten zou.
Wie zich kalm en-duidelijk den toestand aldus voor ogen stelt, beseft de
noodzakelijkheid om over het onbegrip en de wederzijdse vooroordelen van Oost en
West de wegen te effenen naar onderlinge verstandhouding, naar overeenstemming
ook stilaan van wil en gedachte, van levensopvatting en levenswijze. Het Oosten, de
verre bakermat van de Westerse beschaving, moet zich zijn affiniteiten met Europa,
en aldus met Amerika en de Britse Commonwealth bewust worden, - essentiële
voorwaarde voor een duurzamen vrede...
En dit punt brengt de Reynold ertoe tot de grondoorzaak zelf door te vorsen, die Oost
en West scheidt: het verschil van opvattingen over mens, leven en bestemming, welke
op hun verst doorgedreven in het uiterste materialisme en het uiterste spiritualisme
worden belichaamd. Europa heeft zich inderdaad door het materialisme laten
betoveren, en gaat zijn verderf tegemoet. De in het oog springende wanverhouding
tussen stoffelijken en geestelijken vooruitgang schijnt een cultuurpessimisme te
rechtvaardigen; het zakken van het morele peil niet minder. En vroeg of laat zal die
geestelijke degradatie haar weerslag hebben op het physische. Waar men den mens
in zijn diepste en schoonste waarden aantast, waar men hem uit zijn natuurlijk verband
rukt of zijn menselijke waardigheid ondermijnt, daar ontaardt ook het physisch
mensentype en vervalt dé mensheid over barbaarsheid heen in haar primitiefste
stadium.
Daarop moest het uitlopen, zodra de christelijke leer en de christelijke moraal op
politiek gebied werden veronachtzaamd en prijsgegeven. Dan kon een onbegrensd
staatsabsolutisme tot verknechting van den enkeling en tot imperialisme en
internationale conflicten leiden; kon het liberalisme de banden, die den mens aan de
gemeenschap hechtten, verbreken; kon ook de democratische stroming een nivellering
teweegbrengen en onder het mom van een bestuur door de massa het bureaucratisch
staatsapparaat in de handen van enkelen laten; dan konden ook in de wereld der
ideeën het Hegeliaans idealisme en het wetenschappelijk materialisme een pantheïsme
gaan voorhouden dat den persoon

Streven. Jaargang 14

155
miskent ten bate van het heelal; en dan kon ook de economische ontwikkeling den
mens als een louter element in de productie gaan beschouwen; dan kon tenslotte, om
den hoofdschuldige te noemen, het totalitaristisch regime de essentiële en door de
natuur gefundeerde rechten van den mens met de voeten treden...
Tegen dien nog immer voortschrijdenden staatsimpuls moet de maatschappij, wil
zij niet overweldigd en opgeslorpt worden en zelf ten gronde gaan ten gevolge van
een door gedesillusioneerden op touw gezette revolutie1., zich zonder uitstel te weer
stellen. Meer dan een regime is het een levensbeschouwing die heil en redding moet
brengen. De ideeën moeten de reddende uitkomst voorbereiden... En tenslotte zal er
slechts éne levensbeschouwing in staat blijken de volkomen juiste oplossing en weg
ter hernieuwing aan de mensheid aan te tonen: de christelijke... Omdat zij in haar
wijsheid en traditie de algehele en ganse leer over den mens en zijn bestemming
verdedigt, - en de overige slechts een gedeeltelijke, een fragmentaire...
De mens, met lichaam en ziel op het raakpunt van twee werelden, de stoffelijke
en de geestelijke, is tevens én individu én persoon. Als individu betekent hij een
nummer in het mensengeslacht, in de collectiviteit van Staat en maatschappijen heeft
als dusdanig voornamelijk verplichtingen tot het geheel waarvan hij deel uitmaakt.
Als persoon is hij een geestelijk wezen dat enig en onvervangbaar, afgestemd op een
hogere wereld en naar God gericht, zijn innerlijk streven in daden wil uitdrukken en
rechten bezit welke hem niet kunnen ontnomen worden, omdat ze de vervolmaking
van zijn diepste wezen mogelijk maken: het recht op familiale en op godsdienstige
vaereniging, het recht op eigendom, het recht op groepering. In dat groeperingsrecht
juist wortelt het federalisme. Met een verwijzing naar de etymologie (foedus, fidere)
legt de Reynold in het woord een bijzonderen en hem eigen klank: geen louter systeem
bedoelt hij er mee, want systeem zegt mensenwerk; maar de ordening zoals door de
natuur, door den Schepper zelf gewenst en uitgewerkt is, de organisch gegroeide en
gestructureerde groepering met levende elementen die, op elkaar afgestemd, een
eigen zending hebben voor de gemeenschappelijke noden en belangen. Zoals in den
mens de verschillende vermogens harmonisch samenwerken, zoals in de familie man,
vrouw en kinderen elk hun eigen taak hebben, zo groepeert ook het land de elementen
welke zich vrij en langs natuurlijken weg tot gemeenschappen hebben aaneengesloten:
de families, de beroepsverenigingen, de godsdienstige genootschappen, de gemeenten,
de gewesten, allen organische cellen voor de staatsgemeenschap2.. Deze op haar beurt
kan met andere Staten een federatie aangaan,

1.

2.

'Ce qu'il faudra craindre alors, c'est la révolution de la désillusion, la révolution de
l'élémentaire' (blz. 47). Men zou hier kunnen spreken van La Rebellión de las massas, de
Opstand der Horden maar dan met enigszins andere betekenis dan de titel van Ortega y
Gasset's boek.
Cfr. het interessant artikel van Jean LACROIX, De la démocratie libérale à la démocratie
massive, in Esprit, Ir mars 1946, dat hoewel met een ander opzet en in anderen toon
geschreven, een dergelijke staatsstructuur verdedigt.
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een confederatie, waarin, de leden om des te beter hun onafhankelijkheid en welvaart
te behartigen een deel van hun zelfstandigheid prijsgeven ten bate van een door hen
gekozen centraal gezag. En deze confederatie van landen kan tenslotte op soortgelijke
manier toetreden tot een universele volkerengemeenschap.
De wereld, onze tijd, wijzelf staan vóór de keuze waar iedere middenweg
uitgesloten is: tussen achteruitgang en vooruitgang, tussen het totalitarisme en het
federalisme, tussen een nivellerende en een personalistische opvatting over den mens.
In het teken van die keuze zal het nieuwe tijdperk staan1..
Zo getrouw en overzichtelijk mogelijk hebben we getracht de Reynold's uiteenzetting
hier weer te geven; slechts ten dele zijn we er in geslaagd: zijn treffende vergelijkingen
tussen feiten en toestanden van vroeger en nu, zijn rake zegging en zijn warme
meeslepende overtuiging moeten in den oorspronkelijken tekst gelezen worden. Dat
niet alles in den gedachtengang hem alleen eigen is, spreekt vanzelf; menige idee
vinden we ook elders uitgedrukt en belicht; in vele boeken en artikelen wordt
eenzelfde roep waargenomen; een paar maal zelfs achtten wij het wenselijk naar
voor het Nederlandssprekend publiek min gekende tijdschriften te verwijzen.
Niet alles van den inhoud zal ook door ieder zonder meer worden beaamd. De
indeling van Europa's geschiedenis laat zich zeker rechtvaardigen, ofschoon ze als
alle schema's die de kronkellijnen van het verleden in een vast kader willen vastleggen,
niet gans vrij te pleiten is van iets subjectiefs in de interpretatie en iets gewrongens
in de voorstelling. Ze biedt nochtans den kostbaren waarborg dat ze gegrond is op
een uitgebreide historische eruditie en in de massa gebeurtenissen klaarheid schept.
Hard en sober luidt het oorlogsbilan, en de enkele strenge beschouwingen die de
Reynold er aan toevoegt, zouden wel enigszins door andere aspecten kunnen
gemilderd, maar passen toch ten volle in het kader van de uiteenzetting. Zijn scherp
inzicht en edel gemoed komen tot uiting in het uitstippelen van de vredesvoorwaarden,
bijzonder in de dringende aansporing om de heersende ellende onverwijld en met
alle kracht ter hulp te snellen.
Meer voorbehoud zal de lezer maken voor wat het overzicht der historische
voorwaarden betreft, waar enkele meningen zeker betwijfeld, misschien zelfs betwist
kunnen worden. Gaat hij b.v. niet te ver waar hij Frankrijk de rol toekent de Europese
eenheid tot stand te brengen? Mogen de aangehaalde argumenten veel waars behelzen,
toch kan de vraag gesteld of dat alles uiteindelijk zal opwegen tegen het immer
voortwoekerend bederf? De toekomst zal het uitwijzen. In dit verband dunkt ons een
woord over onze 'lage landen' niet misplaatst: is hun wellicht niet een eigen zending
toebedacht? Nog is ons volk, hoewel aangetast, vrij gaaf en levenskrachtig; nieuwe
beloften kunnen ontkiemen en schone

1.

Cfr. Streven, Juni 1938, blz. 483-491.
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mogelijkheden opengaan. Meer dan eens hebben we in het verleden, op het raakpunt
van verschillende invloeden, mee aan het hoofd gestaan van de beschaving. Zou ons
niet de taak te beurt kunnen vallen om aan een versplinterd en verdoold Europa tot
richtbaak te dienen, om de rijke erfenis der Westerse cultuur midden de verdwazing
trouw te blijven en den eerbied voor de menselijke persoonlijkheid hoog te houden?
Ook voor andere punten uit de Reynold's overzicht blijven vraagtekens bestaan:
over het wenselijke van een federalistisch Duitsland, over de noodzakelijkheid van
een Europees blok, over de kansen op een Angelsaksische wereldhegemonie, over
de mogelijke evolutie der Amerikaanse beschavingsidee, over de stevigheid van de
Britse Commonwealth, over de houding van Rusland, van het Verre Oosten en van
den Islam... Hier zij trouwens aangestipt dat de schrijver zelf zijn beschouwingen
soms eer als wensen dan als zekerheden voorstelt.
Met velen tenslotte heeft de Reynold het huidig cultuur-pessimisme gemeen.
Ongetwijfeld zijn er voor zulk pessimisme redenen te over, doch zonder Walschap's1.
opvatting bij te treden moeten we toch in onze tegenwoordige maatschappij het goede
en schone durven erkennen. Ook de technische en materiële vooruitgang kan in ons
cultuurbeeld ingeschakeld worden2., en troebelen en ontevredenheid wijzen tenslotte
op den wezensdrang van den mens naar geluk en waarheid. Dat ons cultureel
patrimonium door een niets ontziend materialiseringsproces wordt bedreigd, kan niet
geloochend; doch tegenover dat risico staat toch ook de even onomstootbare
mogelijkheid van grootse triomfen voor wie vertrouwen durft op Gods goedheid en
's mensen geest, wil en gemoed. In den grond is dat ook de Reynold's houding:
uitdrukkelijk geeft hij dit te kennen, waar hij in het besluit van zijn uiteenzetting zich
verweert tegen een verwijt van pessimisme: 'Je répondrai par ma maxime favorite:
il faut être pessimiste dans la conception pour mieux être optimiste dans l'action'
(blz. 54).
Dat woord van vertrouwen vormt samen met zijn aansporing tot terugkeer naar
de christelijke levensbeschouwing het heerlijke van zijn boodschap. Het zal voor
een klein maar tevens noodzakelijk deel van ieder onzer afhangen of die boodschap
gehoor vindt.

1.
2.

De lezer herinnert zich wellicht de polemiek van Gerard Walschap en Anton van Duinkerken
in De Drie Landen, van 3 en 10 Augustus 1946.
Cfr. E. RIDEAU, Consécration, Le Christianisme et l'activité humaine. Desclée de Brouwer,
1945.
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Internationale kroniek
Albion's Herfsttij
door Dr. Jur. A. Thomas
'The forces of the nineteenth century have run their course and are
exhausted'.
J.M. KEYNES in The economic consequences of the Peace (1919).
'The old world is dead.'
E.H. CARR in Conditions of Peace (1944).
VERANTWOORDING - De internationale, kroniek van den vorigen jaargang was
gewijd aan de studie van diverse aspecten der wereldordening. De conferentie van
San Francisco bood de gelegenheid voor een algemene uiteenzetting van het probleem.
Daarna werd het Handvest der Verenigde Volkeren besproken. Het regionalisme en
de functie van het Avondland in verband daarmee kregen een speciale beurt. Tenslolte
werd de aandacht besteed aan het lot der kleine natiën.
In feite werd de ideale wereldorde, gesteund op de algemene herkenning en
toepassing van hogere rechtsnormen en behoed door één wereldomvattende instelling,
op verre na niet bereikt. Steeds blijken nog machtsverhoudingen het wereldtoneel te
beheersen. In die verhoudingen nu, heeft de tweede wereldoorlog - of, zo men verkiest,
de 'dertigjarige oorlog' - grondige wijzigingen teweeggebracht. Zonder klaar inzicht
in deze omvormingen, blijft het politieke gebeuren onbegrijpelijk.
In de kroniek van dezen nieuwen jaargang wordt een poging gewaagd om de
huidige werkelijkheid te benaderen. Te dien einde zal het internationaal schaakbord
vanuit den gezichtshoek der grote mogendheden bekeken worden. Om te beginnen
stellen wij onze zoeklichten in het Britse Rijk op.

I. - De grondslagen der Britse hegemonie in de XIXe eeuw
'Thans zijn de vijf werelddelen onze vrijwillige schatplichtigen. De vlakten van
Noord-Amerika en Rusland zijn onze tarwevelden; Chicago en Odessa onze
graanzolders; Canada, de Baltische staten onze wouden. In Australië weiden onze
schapen, in Amerika onze ossenkudden; Peru stuurt ons zijn zilver, Californië en
Australië hun goud. De Chinezen bouwen thee voor ons en vanuit Oost-Indië komen
ons koffie, suiker en specerijen toe. In Frankrijk en Spanje hebben wij onze
wijngaarden;
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langsheen de Middellandse Zee bloeit onze boomgaard; ons katoen betrekken wij
uit de Verenigde Staten en uit vele andere werelddelen...' Aldus Stanley Jevons in
1866. Van dien tijd dateren ook de woorden van Charles Dilke: 'Waar ik in de wereld
ook kwam, overal ontmoette ik mensen die Engels spraken en vond ik streken door
Engeland beheerst. De gedachte die mij op al mijn reizen begeleidde was het
bewustzijn van de grootheid van ons ras'. De Britse macht ging toen haar hoogtepunt
bereiken.
Niets is zo ontzagwekkend als de snelle opgang van dit wilskrachtig en begaafd
volk tot een langen tijd onbetwiste wereldheerschappij. Die wereldheerschappij is
niet een zuiver resultaat: zij is wél het wezenlijke kenmerk van het 'Britse systeem'.
De welvaart van het Empire wortelt in zijn wereldomvattendheid.
De glorierijke historie van Albion kan in enkele slagwoorden samengevat worden:
industrial revolution, free trade, financial leadership, splendid isolation, balance of
power, two Power naval standard.
De ruime beschikking over de voornaamste grondstoffen - kolen, wol, ijzererts benevens een techniek die zich schitterend van de grote wetenschappelijke
uitvindingen der xixe eeuw bediende, plaatste Engeland aan de spits der
industrielanden met een geweldigen voorsprong op mogelijke mededingers.
Het is de grote verdienste der Britse staatslieden op zeker ogenblik te hebben
begrepen dat de macht van Engeland buiten zijn grenzen lag. Hun stout beleid bestond
er in 's lands inwendig evenwicht vóór zijn internationale functie te doen wijken.
Ten bate der industriële revolutie-werd van den landbouw, althans gedeeltelijk,
afgezien. Groot-Brittannië werd in weinige jaren tijd omgetoverd in 's werelds
hoofdbevoorrader van nijverheids- en gemanufactureerde producten. In ruil ontving
het ruimschoots voedingswaren, aanvullende grondstoffen en luxe-artikelen.
Weldra groeide deze nationale formule uit tot een wereldsysteem gesteund op
vrijhandel en internationale arbeidsverdeling. Een machtige handelsvloot leende
daartoe haar kostbare medewerking.
Als vanzelf ontwikkelde zich Londen - de City - tot het sterkste financieel centrum
der wereld.
Politiek beantwoordde aan dit economisch systeem het fiere beginsel der isolering
waartoe een gunstige eilandspositie zich uitstekend leende. Engeland vergenoegde
zich tegenover Europa, het toenmalig centrum der politieke machtsverhoudingen,
de handige en beproefde evenwichtspolitiek toe te passen: '... to keep Europe at arm's
lenghf but at the same time to prevent Europe from coming under the effective control
of a single Power'. Daartoe volstond het af en toe, het oude 'Cui adhaereo praeest'
indachtig, een gedeelte van zijn macht, of slechts zijn prestige in de schaal te werpen.
Het geheel kon veilig gedijen onder de hoede van de Britse oorlogsvloot, uitgebreid
genoeg om het 'two Power naval standard' toe te passen, met andere woorden, sterk
genoeg om tegen de twee grootste zeemachten op te wegen.
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Het klinkt als een sprookje.
Onkwetsbaar was het systeem echter niet. Het stelde enkele voorwaarden voorop
waarvan de bestendigheid niet voorhanden is gebleken.

II. - De Britse crisis
Hoe kon het anders? Weldra doken naast Engeland gevaarlijke mededingers op die
zijn feitelijk monopolium in het gedrang brachten, voornamelijk de Verenigde Staten
en Duitsland. Later gingen ook de 'jongere landen' geleidelijk den weg op der
industrialisatie en der economische ontvoogding.
Reeds vóór 1914 werden tekenen van vermoeienis merkbaar bij zover dat 'England
felt an increasing powerful conviction that her vitality was less than that of certain
other nations'.
Den eersten gevoeligen schok bracht de oorlog 1914-18 die de constructie van
den wereldvrijhandel, den grondslag der Britse welvaart, uit zijn voegen kwam
rukken. De gevolgen bleven niet uit. Ondanks de overwinning had Engeland last om
de situatie opnieuw meester te worden. Het ergste was nog dat de Britse staatslieden
en bijzonder het Britse volk de nieuwe toestanden weigerden te beseffen en daardoor
nalieten gepaste middelen aan te wenden om er het hoofd aan te bieden.
Op zichzelf spraken de feiten nochtans voldoende duidelijke taal. En het mangelde
niet aan gezagrijke vingerwijzingen.
Na 1918 bleek immers al dadelijk dat het vermaarde 'two Power naval standard',
het symbool en de waarborg der Britse macht, moest worden opgegeven. De
oorlogslasten hadden Engeland's financiële macht eveneens reeds zó ondermijnd dat
ze een tijd lang door het Amerikaanse geldwezen in de schaduw werd gesteld.
Het 'onverstoorbaar Britse optimisme', bepaaldelijk het verwerpen der stelling als
zou Groot-Brittannië niet langer meer haar xixe eeuwse positie van gemakkelijke
suprematie bekleden, verklaart de stoute doch in vele opzichten minder gelukkige
financiële prestige-politiek die, omwille van de stabiliteit van het pond-sterling, de
productie aan den handel offerde.
In een merkwaardig essay van André Siegfried, La crise britannique au XIXe
siècle1. - alleen reeds de titel is symptomatisch - worden de voornaamste oorzaken
ontleed ener inzinking die voornamelijk tot uiting komt in het slinken van het
exportvolume en het stijgen der werkloosheid. Schrijver stipt als voornaamste
specifiek Engelse oorzaken aan: de schadelijke financiële politiek, het gebrek aan
organisatie en aanpassing in de industrie, de geestesgesteldheid van het patronaat,
'too proud to fight', de hoge eisen van de werknemers, tuk op hun standard of living,
de groeiende buitenlandse mededinging als 'unfair competition' gebrandmerkt.
De meer verwijderde oorzaken ziet hij in de wijzigingen der productie-

1.

Verschenen in 1931.
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methodes (de kolen wijken voor benzine en mazout als drijfkrachtbronnen) en in de
nieuwe oriëntering der consumptie (meer vraag naar luxe- dan wel naar basisartikelen).
De rekeningenbalans wijst op een verzwakking der productie en op een relatieve
stijging van den onzichtbaren - uiteraard minder stabielen - uitvoer (transport, krediet,
investering)1..
Dan is daar tenslotte de morele faktor: 'On a l'impression que beaucoup de gens
admettent l'idée d'un déclin inévitable de la puissance britannique'.
Dr F. Somary2. vatte den toestand als volgt samen: 'Drie generaties lang beheerste
de Britse marine de zeeën. Twee generaties lang regeerde de Bank of England over
de kapitaalmarkt. Langen tijd stond Engeland aan de spits van den vooruitgang; de
Engelsen waren de meest vooraanstaande techniekers. Heden blijken zijn economische
methodes verouderd: het heeft behoefte aan reorganisatie. De betekenis hiervan kan
niet worden overschat. Meer dan welk ander land is het prestige van het leiderschap
in politiek en economie voor Engeland noodzakelijk. Het Britse Rijk is inderdaad
geen moderne nationaalstaat: het is de laatste der feodale koloniaal-rijken'.
De economische wereldcrisis trof Groot-Brittannië andermaal in zijn Achilleus-hiel:
den vrijhandel. In een defensief reflex werd een terugtocht op de imperiale stellingen
uitgevoerd. Ten einde het verloren terrein op de wereldmarkten in zekere mate te
compenseren werd het intensifiëren der handelsbetrekkingen met de 'Dominions and
Dependencies' nagestreefd. De Ottawa-conferentie in 1932 bevestigde deze nieuwe
oriëntering naar de 'imperial preferences' die een inbreuk op het vrijhandelsbeginsel
betekende.
Maar deze politiek stuitte op een dubbele realiteit. Geïsoleerd is, vooreerst, het
Empire niet leefbaar3.: de buitenlandse handel - Engeland's levensader - wordt immers
voor het grootste gedeelte met niet Britse landen gedreven. Vervolgens bestaat er
geen economische eenheid in het Empire; de belangen der Dominions onderling zijn
integendeel tot op zekere hoogte tegenstrijdig. 'II n'y a pas de domaine ou le passage
de l'enthousiasme verbal à la réalité des faits soit plus réfrigérant4..'

1.

2.
3.

4.

'La Grande-Bretagne fait un peu penser aujourd'hui à ces grandes familles industrielles,
puissantes et vieillies, dont l'usine périclite, mais dont l'immense richesse accumulée a été
investie dans d'autres et sûrs placements: il ne faut pas les juger par l'outil qui a été l'instrument
initial mais qui n'est plus le facteur essentiel de leur fortune et de leur puissance.
' Voilà pourquoi l'Angleterre peut continuer d'exister, et même de prospérer, avec une industrie
d'exportation désormais distancée.' A. SIEGFRIED.
In Changes of structure in world economics.
'D'ailleurs l'idée anglaise qui tendait peu à peu à faire de la métropole et de ses dépendances
une économie fermée, était trop simple. Bonne pour des discours de réunion publique, elle
ne tient pas devant les faits. Inutile de voter des tarifs préférentiels, d'imaginer des ententes,
de distribuer des primes à l'agriculture, l'homme d'État se heurte à la réalité tragique: l'Empire
britannique britannique ne peut pas vivre par ses seuls moyens, avec ses seules ressources
et sans se soucier du reste du inonde.' Charles BASTIDE in Les embarras de la souveraineté:
La Grande-Bretagne et les Dominions verschenen in de Revue Économique Internationale,
Januari 1935.
André SIEGFRIED, in La crise britannique au XXe siècle.
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Hier past een parenthesis in verband met de structuur en de cohaesie van het Britse
Rijk.

III. - Het imperium in de branding
Niemand betwijfelt de stevigheid der onstoffelijke banden die al de delen van het
Britse Rijk in een machtig geheel verenigen. Daar is namelijk het ras en de taal, daar
is in zekere mate de godsdienst en de cultuur, daar is de zin voor de sport, daar is
bijzonder de gemeenschappelijke vrijheidslievende politieke traditie, dezelfde
individualistische levensbeschouwing. Deze banden, waarvan er geen op zichzelf
bindend genoeg zou zijn om de eenheid van het Empire te verzekeren, vormen samen
een sterk gebint1..
Zonder gevaar te lopen van historisch materialisme te worden verdacht, mag men
nochtans aannemen dat, bij de vorming en de ontwikkeling van het Rijk, de
economische faktoren doorslaggevend zijn geweest. Weinigen herinneren zich dat,
oorspronkelijk, het Colonial Office, om Disraëli's uitdrukking te bezigen, de koloniën
als een molensteen aan den hals der Regering beschouwde; langen tijd was alleen
de Oost-Indische Maatschappij met de verdediging van het Britse bezit in Indië
bekommerd. Het is zo ver gegaan dat men zocht naar het aanvaardbare voorwendsel
om er zich van te ontdoen. Het moederland treedt eerst actief en met overtuiging op
als de veiligheid van den civis britannicus (die overzee zuiver private belangen
nastreeft) bedreigd wordt2..
Stevige materiële banden hebben, ook naderhand, het Empire gesteund. Voor het
grootste gedeelte van hun export bleven Britse bezittingen op Engeland aangewezen.
Daar vonden zij ook ruimen financiëlen steun.
De grondwettelijke ontvoogding der Britse gebieden volgde gewoonlijk slechts
schoorvoetend hun economische ontwikkeling. Het vermaarde statuut van Westminster
dat de zelfstandigheid en de vrijwillige samenwerking der Dominions bekrachtigde3.
legde niet de basis van het Britse Commonwealth of Nations. Het registreerde veel
meer bestaande verhoudingen en goot ze in een gepasten vorm4.. Een constitutie is
toch, volgens het woord van Burke, slechts een kleed dat zich naar het lichaam plooit.
Na den eersten wereldoorlog wisten sommige Dominions, voorheen totaal
afhankelijk van het moederland, hun economische zelfstandigheid in ruime mate te
bewerkstelligen en namelijk hun munt te saneren zonder daarbij de hulp van de
Verenigde Staten te versmaden. De gevoeligste delen van het Empire werden sterk
door de zuigkracht dezer opkomende

1.
2.
3.

4.

Vgl. A. ZIMMERN: The Third British Empire en J.J. CHEVALLIER: L'Évolution de l'Empire
Britannique.
Vgl. L. BRENTANO: Eine Geschichte der Wirtschaftlichen Entwicklung Englands.
They (Great Britain and the Dominions) are autonomons Communities within the British
Empire, equal in status, in no way subordinate one to another in any aspect of their domestic
or external affairs, though united by a common obligeance to the crown, and freely associated
as members of the British Commonwealth of Nations.
Vgl. E.H. CARR. Conditions of Peace.
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mogendheid aangetrokken. Overdreef Ch. Bastide toen hij in 1935 schreef: 'beroofd
van haar politieke en economische souvereiniteit en van haar industrieel monopolium
dat ze een eeuw lang bewaarde, behoudt Engeland tegenover de Dominions nog
slechts een soort financieel gezag dat overigens door de Verenigde Staten sterk
betwist wordt'?
In het licht van de zoëven geschetste ontwikkeling kan de volle betekenis gemeten
worden van de materiële omvormingen die het tweede wereldconflict in den schoot
van het Empire teweegbracht.
In een synthetisch overzicht verschenen in het Aprilnummer van dit tijdschrift1.
onderlijnde Prof. L. Baudez twee belangrijke feiten: den reuzensprong in de industriële
ontwikkeling en de financiële ontvoogding der Empire-landen. Hoe schitterend het
Britse Rijk de krachtproef van het conflict ook mag doorstaan hebben en hoe versterkt
zijn prestige er ook uit te voorschijn mag gekomen zijn, deze feiten kunnen
vérdragende gevolgen hebben.
In alle nuchterheid moet worden erkend dat, naar gelang zich de economische en
militaire werkelijkheid ontwikkelde, de positie der Dominions zich ook wijzigde.
Hun invloed en gezag in de leiding van het Empire is gaandeweg gestegen. Mensen
als Smuts en Mackenzie King speien een rol die voor Dominion-leiders voorheen
niet denkbaar was. Doch hoe kan het anders dan dat ze ook met de specifieke belangen
van hun eigen land rekening houden?
In dit verband slaakte Lord Halifax in een rede gehouden te Toronto in 1944 een
waren alarmkreet: 'Engeland kan zich niet meten met de nieuwe titanen der
wereldpolitiek tenzij het geruggesteund is door al de delen van het Empire. Het heeft
er echter de schijn van alsof de liefde voor de geleidelijk en soms moeizaam verkregen
onafhankelijkheid bij de Dominions alle andere overwegingen, ook de meest positieve,
primeert'. Dit bevestigt hun neiging om het oude moederland meer en meer te
bejegenen met de gevoelens die een gehuwde zoon tegenover zijn vader koestert,
zoals A. Siegfried het eens uitdrukte.
Het is een onbetwistbaar succes dat de Dominions, voor de tweede maal in 25
jaar, zich spontaan rond het moederland schaarden (met uitzondering van Ierland).
Daarom zijn echter de banden van het Rijk niet verstevigd. De belangen liepen toch
parallel en ook andere landen voegden zich bij Engeland in den strijd. Ten minste
drie onder de Dominions, met name Canada, Australië en Nieuw-Zeeland zullen,
wegens hun strategische belangen, geneigd te zijn de samenwerking met de V.S.A.
te ontwikkelen. De financiële en economische faktoren wijzen de zelfde richting
aan2.. Hier tekent zich een evolutie af die reeds een kwart eeuw geleden merkbaar
werd.
Maar ook buiten het Empire is er heel wat veranderd.

1.
2.

Het Britsch Imperium gedurende den tweeden wereldoorlog.
Vgl. E.H. CARR, op. cit.
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IV. - Groot-Brittannie na den 2en Wereldoorlog
1o Gewijzigde toestanden.
Met een onafwendbaarheid die in den tijdstroom zelf lag, werden de grondslagen
der Britse macht door het tweede wereldconflict geschokt. Groot-Brittannië had
immers noch het geheel van de rijkdommen der aarde, noch zelfs het aanzienlijkste
deel ervan in zijn bezit; het had evenmin de technische bekwaamheid in pacht. Wat
onvermijdelijk was, heeft de oorlog bespoedigd.
Ziehier de feiten:
Vooreerst blijkt de Britse nijverheid door machtige mededingers te zijn
overvleugeld. Afgezjen van Duitsland, voorlopig buiten beschouwing, hebben de
V.S.A. en de U.S.S.R. een industrieel apparaat weten te ontwikkelen aanzienlijk
machtiger dan het Britse. Hun voorraden aan grondstoffen, hun technische
mogelijkheden zijn merkelijk hoger en omvangrijker.
De tijd van den integralen vrijhandel is voorbij. Planning en geleide economie zijn
aan de orde. Zelfs indien alle belemmeringen die het internationaal handelsverkeer
thans stremmen eens zouden wegvallen, dan nog zou de heropleving van den
wereldhandel onder de overheersende leiding van Engeland uitgesloten zijn.
De 'jongere' landen hebben hun industrie zodanig ontwikkeld dat hun
afnemingspotentieel, althans voor consumptiegoederen, sterk geslonken is.
De wereldleidende financiële positie van Londen werd door de geldmacht van
Washington definitief in de schaduw gesteld. Engeland is verarmd1.. Van krediteurland
is het debiteurland geworden. Het behoeft den financiëlen steun van de V.S.A. om
zijn geschokte economie te herstellen.
In militair opzicht is Engeland's positie grondig gewijzigd. Het vliegwezen speelt
thans een doorslaggevende rol in de oorlogsverrichtingen. Het water biedt geen
afdoende bescherming meer. Zelfs een ontscheping op de kusten der Europese vesting
is mogelijk gebleken. Wat gewordt er van het Britse veiligheidsgevoel nu enkele
atoombommen, door de vernietiging der havens, de volstrekte isolering van het eiland
kunnen teweeg brengen? De atoombom maakt van Engeland vrijwel het meest
kwetsbaar land der wereld. Het Britse Rijk zelf, sterk verspreid, stelt moeilijke
verdedigingsproblemen.
Over de toepassing der machtsevenwichtpolitiek in Europa koestert men in
Engeland geen illusies. Zij is gewoon denkbeeidig.

1.

Zoals blijkt uit een te Londen op 6 December 1945 gepubliceerd Witboek ter gelegenheid
van de Anglo-Amerikaanse besprekingen over de 3.750 millioen dollarlening, beloopt de
vermindering der in het buitenland belegde kapitalen van September 1939 af tot einde Juni
1945 een bedrag van 4.188 millioen pond sterling. Daarvan vertegenwoordigen 2.879 millioen
de netto verhoging van de buitenlandse schuld, 1.118 millioen het realiseren van in het
buitenland belegde kapitalen en 152 millioen de vermindering der Britse reserves aan goud
in V.S.A.-dollar; de aard van het saldo, zegge 49 millioen, werd niet gespecifieerd. Officieel
werd verklaard dat het aangegeven totaal beneden de werkelijkheid blijft.
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Tenslotte blijkt de Britse vloot nauwelijks bij machte om zich op het peil der
Amerikaanse te handhaven. Aan het herstel van den dubbelen machtstandaard valt
niet meer te denken.
Met in dergelijke mate verminderde middelen bevindt Engeland zich tegenover
de zwaarste taak die het ooit te vervullen kreeg. Beveiliging der Britse belangen in
Europa en der imperiale verbindingen, regeling der moeilijkheden die zich zowat
overal in de door Groot-Brittannië beheerste gebieden ophopen, herziening van zijn
positie op het plan der wereldpolitiek.
Naar de woorden van Maarschalk Smuts, komt het Britse Rijk arm aan substantie
uit den oorlog te voorschijn. De toestand kan vergeleken worden bij dien van Frankrijk
in 1918: een overwinnaar die bezwaarlijk een nieuwe krachtproef zou kunnen
doorstaan1..
Er bestaat echter een grondig onderscheid tussen den psychologischen toestand
van het Britse volk in 1919 en de huidige geestesgesteldheid. Toen wou men de
werkelijkheid niet onder ogen nemen. Thans vindt men de meest objectieve en
nuchtere beoordelingen over de nieuwe toestanden in Engeland zelf. Dit is alleszins
een negatieve doch niettemin aktieve post in de Britse balans.
Ondertussen is heel het wereldpolitieke systeem uit zijn voegen gerukt. Het centrum
der politieke verhoudingen ligt niet meer in Europa. Thans zoekt een nieuw
machtsevenwicht, ditmaal op een wereldplan, moeizaam zijn weg. Amerika, heden
het machtigste wereldrijk, en Rusland, nu de sterkste mogendheid op het eurasiatische
vasteland, zijn uit hun continentale isolering getreden en vormen de twee nieuwe
zwaartepunten der wereldpolitiek.
Groot-Brittannië ligt gepletterd - 'sandwiched' - tussen beide. 'Met zijn koloniaal
rijk en met zijn vrij los geassocieerde Dominions vormt Engeland nog slechts de
grootste en sterkste der tweede-rangsmachten. Het kan zich evenmin als gelijk welke
andere tweede-rangsmacht tegen een Russischen of Amerikaansen aanval verdedigen.
In geval van oorlog tussen deze beide mogendheden zou het, of het er aan deel neemt
of niet, ongetwijfeld vernietigd worden. De zuivere waarheid is dat het, voor zijn
bescherming in de toekomst, alleen op een wereldgezag of, bij gebrek daaraan, op
een goede nabuurschap met de V.S.A. en tevens met de U.S.S.R. kan rekenen. Indien
de V.S.A. hun gezag tot Canada zouden wensen uit te breiden of indien de U.S.S.R.
moest beslissen Indië in te lijven, dan zou Groot-Brittannië niet bij machte zijn zich
daartegen gewapenderhand te verzetten2.'.
Quantum mutatus ab illo!

2o Economisch herstel.
Met bewonderenswaardige nuchterheid trekt Engeland de les uit de feiten.

1.
2.

Britain and Western Europe door R.M.S. CROSSMAN, M.P. in The political quarterly, Januari
1946.
The future of Anglo-American relations door Aylmer WALLACE, in The political quarterly,
Januari 1946.
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De eerste, de dringendste vereiste, de voorwaarde van elke politieke macht is het
materiële herstel. Dit te bewerkstelligen is het doel van een niets ontziende en uiterst
realistische economische politiek. Aan de grote noodzakelijkheid: exporteren of
sterven, worden comfort en hogere levensstandaard, ja zelfs traditionele principes,
geofferd.
In een reeks artikelen verschenen einde Januari 1944 legde 'The Times' den nadruk
op de diepe omvormingen sedert de xixe eeuw inzake buitenlandse handel ingetreden.
Natuurlijke voordelen, buitengewone 'chance', initiatief hadden het land een
belangrijken voorsprong op andere nijverheidslanden verzekerd. Thans is
Groot-Brittannië nog slechts een nijverheidsland onder vele andere waarvan sommige
minder, ander echter meer bevoordeeld zijn. De buitenlandse handelspolitiek der
vorige eeuw is verouderd. Nieuwe opvattingen dringen zich op. Vroeger als hinderlijk
beschouwd zijn beperkingen en richtlijnen van overheidswege voortaan geboden.
Er wordt aldus inbreuk gepleegd op het beginsel van den vrijhandel en van het
onafhankelijk privaat initiatief.
Het blijft overigens niet bij woorden. De actie der officiële organen, rechtstreeks
of onrechtstreeks bij den buitenlandsen handel betrokken wordt versterkt. Wij noemen:
Het Department of Overseas Trade, het Board of Trade, het Export Credit Guarantee
Department. Een British Export Trade Research Organisation werd opgericht. Zelfs
werd er tot nationalisering van sleutelbedrijven overgegaan. Minder scherpe vormen
van staatsinmenging zagen het licht. Een der meest markante is wel die waarvan Sir
Stafford Cripps de vader is, met name de 'Working Parties'. Deze laatste werden
gesticht om de actie van werkgevers en werknemers samen met die der afgevaardigden
van openbare besturen te bundelen. Hun taak bestaat er in diverse plannen en
voorstellen te onderzoeken in verband met het bevorderen der organisatie, der
productie en der distributie in de nijverheid.
Thans nauw verbnnden, werken al de krachten der privaat-ondernemingen en der
publieke instellingen in de zelfde richting. De resultaten lieten niet op zich wachten.
Het deficit der handelsbalans werd in 1945 op de helft terug gebracht van dit van
vorig jaar (voor het 4e trimester, 120 millioen £ tegenover 250 millioen £). De stijging
van den export is sprekend: 393 millioen £ in 1945 tegenover 265 millioen £ in 1944.
Beschouwd men het volume, dan bereikt de Britse export in 1945 evenwel slechts
45% van die van 1938.
Een grote inspanning blijft nog te doen om het vooropgestelde doel met name de
150% te benaderen. Er wordt daarvoor geen moeite gespaard. Zware financiële lasten
en scherpe buitenlandse mededinging belemmeren echter de taak.

3o Politieke oriëntering.
Hoe zal Engeland zich schikken naar de nieuwe politieke werkelijkheid en wat zal
namelijk zijn houding zijn tegenover Europa, tegenover Rusland en tegenover
Amerika?
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Zich thans reeds verwachten aan een welbepaalde en systematische houding kan men
niet. Dit ware in tegenstrijd met de traditioneel empirische Britse politiek. Bijzonder
in een historische crisisperiode, die niet ten onrechte als de grootste revolutie der
moderne tijden wordt bestempeld, zou dergelijk optreden gewoon dwaas zijn.
Desondanks bestaan er verhoudingen, belangen, politieke constanten die allerminst
kunnen worden miskend en die ongetwijfeld in aanzienlijke mate Engeland's
gedragslijn zullen bepalen. Die willen wij pogen naar voren te brengen.

a) Betrekkingen met Europa:
Wat Europa betreft, kan er om economische, militaire en politieke redenen voor
Engeland geen sprake van zijn zich in een of anderen vorm van isolering terug te
trekken en zich van het lot van het vasteland te desinteresseren. Zelfs het opnemen
van Groot-Brittannië in een machtige groep van Engels sprekende volkeren laat aan
deze hypothese geen kans op verwezenlijking.
Het handhaven der Britse macht blijft onherroepelijk verbonden met het behoud
der industriële productie die op haar beurt van het behoud der afzetgebieden afhangt.
Europa vormt daarvan een der voornaamste. 'Het Verenigd Koninkrijk is zó sterk
geïndustrialiseerd - wij eiteren Baldwin - dat ruime markten voor zijn producten
levensbelangrijk zijn voor het physieke bestaan van zijn volk.' Bijzonder nu op de
imperiale afzetgebieden (in verband met den steeds slinkenden export van
consumptie-producten naar de steeds sterker industrieel uitgeruste dominions) een
zware hypotheek weegt en nu de Amerikaanse mededinging op de markten van de
nieuwe wereld meer dan ooit te duchten valt, kan Engeland onder geen voorwendsel
van Europa als afzetgebied afzien.
Militair is Engeland wegens zijn aardrijkskundige ligging en zijn kwetsbaarheid
in verband met de nieuwste oorlogstechniek noodgedwongen bij de Europese
aangelegenheden betrokken. Een poging om aan zijn verantwoordelijkheid te
ontkomen zou het grootste deel van het vasteland tegenover hem opstellen. Een
afzijdige houding zou Europa hulpeloos overleveren aan den morelen invloed en aan
de materiële macht van de enige mogendheid van groot formaat die in de oude wereld
nog overblijft. Dit kan Engeland om eenvoudige veiligheidsredenen niet aanvaarden.
Politiek behoudt Groot-Brittannië vitale belangen op het vasteland. Hoe vérdragend
de toegevingen ook mogen zijn die het zich totnogtoe getroost heeft, de bescherming
der keizerlijke route naar Indië vergt alleszins waakzaamheid inzake de politiek der
Zuid-Europese staten. De Middellandse Zee zal zolang mogelijk een Brits meer
blijven. Zij zal ten allen prijze beveiligd worden. Steeds heeft Engeland met alle
middelen belet, dat een machtige staat dezen vitalen verbindingsweg zou bedreigen.
In West-Europa zoekt Engeland toenadering bij de zusternatiën verbonden door één
zelfde cultuur en levensbeschouwing alsook door gemeenschappelijke belangen. Nu
zijn macht sterk is afgenomen, is het hoogst wenselijk bij die natiën aanvullenden
steun te vinden om
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met versterkt gezag een politiek te voeren die niet uitsluitend de weergave zou zijn
van de verhouding tussen de twee titanen, misschien zelfs een bemiddelingspolitiek
waarbij de geest en de matigheid van het Westen het zou halen op elken vorm van
materialisme en extremisme. Dit is toch de uiteindelijke verklaring en rechtvaardiging
van een Westers verbond van natiën op regionalistischen grondslag.

b) Betrekkingen met de U.S.S.R.:
Tegenover de Sovjet-Unie, den groten overwinnaar op het vasteland wordt van
conservatieve zijde weleens de voortzetting gepredikt van de oude evenwichtspolitiek.
Rusland zou alleen de plaats ingenomen hebben van Duitsland als eventueel
evenwichtstorende faktor1..
Doch deze houding negeert twee zaken: vooreerst dat de evenwichtspolitiek in
Europa tot het verleden behoort; vervolgens dat, afgezien daarvan, Groot-Brittannië,
op eigen krachten aangewezen, niet meer bij machte is om de belangen van het Rijk
om het even waar, tegen om het even wie, desnoods met geweld te vrijwaren.
In meer vooruitstrevende kringen schijnt men niet geneigd te zijn, den Russischen
beer te tarten. Men hoopt er veel meer op een comprehensieve buitenlandse
Sovjet-politiek, waarbij de bekende tendens naar collectieve veiligheid die in bepaalde
Russische middens schijnt te bestaan het zou halen op de orthodoxe principes die de
wereldrevolutie op het oog hebben. Hun standpunt wortelt in de overtuiging dat een
conflict met de U.S.S.R. noch politiek, noch moreel, noch strategisch te verantwoorden
is.
Ondertussen blijken de kansen op een comprehensieve en open politiek tussen
beide mogendheden gaandeweg te verminderen. De collabora-tionistische neigingen
van Rusland met de Westmogendheden schijnen eveneens op den achtergrond te zijn
gedrongen. Desondanks toonde Engeland ongemeen begrip voor de Russische eisen.
Invloedzones werden afgebakend die hem zeer hard moeten vallen. Tegenover de
niet altijd toegeeflijke houding van Rusland gevoelt Engeland 'meer leed dan wrok'.
Het schijnt niettemin vastbesloten, hoe sterk ook zijn wens is een oplos-

1.

One of the classics of British foreign policy is Sir Eyre Crowe's Memorandum on the Present
State of British Relations with France and Germany: 'England, more than any other non-insular
Power, has a direct and positive interest in the maintenance of the independence of nations,
and therefore must be the natural enemy of any country threatening the independence of
others and the natural protector of the weaker communities.
' History shows that the danger threatening the independance of this or that nation has generally
arisen, at least in part, out of the momentary predominance of a neighbouring state at once
military powerful, economically efficient and ambitious to extend its frontiers of spread its
influence. ... Now it is quite possible that Germany does not cherish any schemes of so
subversive a nature... But this is not a matter in which England England can safely run any
risk... A prompt and firm refusal to enter into any one-sided bargains or arrangements and
the most unbending determination to uphold British rights and interests in every part of the
globe: there will be no surer or quicker way to win the respect of the German Government
and of the German nation'. For Germany one has now to read Russia.
Uit Anglo-Russian relations, an historical retrospect, door W.L. BURN in The 19th century
and after, Januari 1946.
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sing te bereiken en hoezeer het ook van zijn huidige zwakte bewust is, zekere grenzen
inzake toegevingen niet te overschrijden.
Hier moet worden vastgesteld dat, afgezien van de ideologische tegenstellingen,
de belangen van de Sovjet-Unie en die van Engeland alles behalve overeenstemmen.
De traditionele Russische expansiepolitiek, die het nieuwe regiem voor zijn rekening
schijnt te hebben genomen, zoekt de warme zeeën te bereiken om aldus het land van
zijn continentale opsluiting te bevrijden en het een weg naar de grote verkeersroutes
te openen. Deze politiek stuit op de niet minder traditionele Britse zorg om zijn
zeeverbindingen te beveiligen. De Britse bezittingen en invloedsferen omsnoeren
als het ware den Russischen reus en beletten hem te ademen. Daar ligt de uiteindelijke
verklaring van Rusland's houding tegenover Engeland. Bovendien staan op het
Aziatisch vasteland de belangen van beide mogendheden scherp tegenover elkaar.
Een machtig Rusland grenst thans aan Indië. In Noord-China is de invloed van Lenin's
leer reeds zo sterk doorgedrongen dat het land in feite aan burgeroorlog is
overgeleverd. 'Nooit zullen de Angelsaksers zich van hun leidende posities in de
Chinese economie laten verjagen; Groot-Brittannië zal nooit dulden dat de Russische
invloed zich tot het 'glacis' van Indië, Thibet, Afghanistan en Perzië zou uitbreiden.'
Aldus Gregory Bienstock in La lutte four le Pacifique, (1936).
Doch, alleen, kan Engeland deze fiere politiek niet meer voeren. Dit kan slechts
in samenwerking met de V.S.A. gebeuren. Daarom is de verhouding met de States
essentieel.

c) Betrekkingen met de V.S.A.:
'Anglo-Saxon solidarity is a condition of future world peace.' Aldus Churchill in het
Lagerhuis in November 1945. Men herinnert zich dat zijn voorstellen met het oog
op intieme medewerking tussen beide mogendheden zeer ver gingen.
Hierover bestaan echter tegenstrijdige meningen zowel in Engeland als in de V.S.A.
De vraag is natuurlijk in hoever de aardrijkskundige, de strategische en de
economische factoren bedoelde solidariteit mogelijk maken.
Groot-Brittannië kan niet de zelfde militaire macht ontwikkelen als de V.S.A. Het
beschikt nog slechts over relatief geringe materiële middelen en komt financieel
uitgeput uit het conflict. Het is veel meer dan Amerika aan Europa gebonden. Het
kan zich onmogelijk isoleren. Het kan, tegenover Europa, moeilijk zijn lot met dit
van het kapitalistisch Amerika verbinden. Daarom is volgens zekere Britse mening
alleen nog heil te zoeken in een buitenlandse politiek van volstrekte neutraliteit die
sterke gelijkenis vertoont met de door België vóór 1940 gevolgde gedragslijn. Gezien
de kansen op een aanval vanwege de V.S.A. practisch nul zijn zou men zelfs eerder
naar de U.S.S.R. overhellen.
Zonder zover te gaan is een aanzienlijk gedeelte der Britse opinie voor een
zelfstandige politiek gewonnen. Zulks vindt zijn verklaring niet alleen in het Britse
waardigheidsgevoel maar ook in het feit dat Engeland een
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tijd lang als 'junior partner' van de States een vrij ondankbare rol te vervullen kreeg
en niet altijd bij zijn machtigen geallieerde voldoende begrip vond voor belangen
die in laatste instantie ook Amerikaanse belangen waren. Men denke aan de
Moskou-conferentie. Weliswaar heeft de nieuwste Byrnes-richting in de Amerikaanse
politiek daarin verbetering gebracht. Voegen wij hieraan toe dat de geweidige
machtsontwikkeling der V.S.A. niet noodzakelijk de politieke rijpheid met zich heeft
gebracht die hun nieuwe positie en hun nieuwe verantwoordelijkheid veronderstellen.
Britse voorlichting en leiding in komplexe politieke problemen wordt door Amerika
soms wel op prijs gesteld. De Britse bezonkenheid en ondervinding kunnen het jonge
vasteland niet anders dan ten goede komen1..
Tenslotte is daar de specifieke functie van Groot-Brittannië, die als
vertegenwoordiger der kleinere en middelgrote natiën, een eigen zending te vervullen
heeft.
Al deze beschouwingen worden door één grote realiteit overkoepeld: sterke banden
verbinden het lot van het Britse Rijk met dit van de V.S.A.
Stoffelijke banden: zonder Amerikaanse hulp kan de Britse economie niet worden
hersteld. De belangrijke lening aan Engeland toegestaan is in dit opzicht
symptomatisch. De handelsbetrekkingen tussen de twee staten komen beide partijen
ten goede.
Morele banden: hierover uitweiden is overbodig. De zelfde taal, de zelfde
levensbeschouwing snoeren, bijzonder ten overstaan van tegenstrijdige ideologieën,
beide machten aaneen.
Strategische en militaire banden: in dit opzicht zijn de belangen zo intiem
doorstrengeld dat nauwe samenwerking wezenlijk geboden is. Groot-Brittannië's
bezittingen bevinden zich gedeeltelijk binnen de verdedigingszone van de V.S.A.
Verspreid over den gehelen aardbol kan Engeland ze onmogelijk met eigen middelen
verdedigen. Van hun kant hebben de V.S.A. ze nodig als bases voor hun eigen
veiligheidsysteem. Het geval van Canada en Australië is bijzonder typisch. Tijdens
het afgelopen conflict bewees daarenboven de Britse vloot onvergetelijke diensten
aan Amerika zowel in den Atlantischen als in den Stillen Oceaan. 'De Britse en
Amerikaanse levensbelangen zijn niet te scheiden en vullen elkaar aan2..'
Noch de tegenstrijdige handelsbelangen, noch de 'onaangename herinneringen',
noch de maatschappelijke moeilijkheden, noch zelfs de verklaringen van een, zij het
dan gezagrijke, politieke persoonlijkheid kunnen iets aan die doorslaggevende faktoren
wijzigen. Daarom wijst

1.

2.

When Great Britain rose to unchallenged world supremacy a century ago, she had a
300-year-old seafaring tradition, territories under her rule in every continent, an industry in
the early stages of an unprecedented expansion, a low degree of self-sufficiency in terms of
the requirements of modern civilisation, a politically mature governing class, a rapidly
increasing population and a static and weak landed interest. These interconnected factors
conditioned British development and the character of British power. Not one of them is
present in the United-States to-day. E.H. CARR in Conditions of Peace.
Walter LIPPMANN in U.S.A. foreign policy.
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alles er op dat het Britse Gemenebest, zonder daarom zijn politieke zelfstandigheid
op te geven, steeds bij de V.S.A. aanleuning zal zoeken.
Slechts één faktor kan daaraan iets veranderen, een zeer belangrijke weliswaar:
de sociale. Minder dan welk land óok schijnt Engeland echter rijp voor de extreme
vormen der sociale revolutie. Alleen een materiële katastroof, bepaaldelijk de
volledige mislukking der Britse economische politiek, zou daartoe kunnen aanleiding
geven.
***

Vatten we samen: de Britse buitenlandse politiek zoekt nog steeds haar weg.
Vermoedelijk zal ze zich door volgende beginselen laten leiden: actieve tussenkomst
in West- en Zuid-Europa, verzoenende houding tegenover Rusland tenzij vitale
belangen in het gedrang komen, aanleuning bij de V.S.A. zonder afstand te doen van
een zelfstandige politiek, bemiddelingsrol ten overstaan van de twee machtigen in
verstandhouding met de West-Europese mogendheden.

Nabeschouwingen
Er ligt tragiek en grootheid tevens in den levensstrijd van het Britse volk. Begonnen
vóór het wereldconflict, is die strijd met het einde der vijandelijkheden ver van
uitgestreden.
Fel verzwakt, gaat Groot-Brittannië thans den lastigen weg op naar een materieel
herstel dat het alleszins nooit meer - daarover bestaan nergens illusies - tot zijn
vroegere wereldhegemonie zal terugvoeren. De oude wereld van individualisme, van
privaat-kapitalisme en van vrijhandel, die vóór alles de Britse wereld was, is dood.
De heerschappij over de golven wordt thans door verscheidene mogendheden gedeeld.
De banden die het Empire aaneensnoeren, zonder te begeven, worden losser.
Economisch en politiek is het Britse rijk door jongere machten voorbijgestreefd.
Strategisch en militair-technisch is het kwetsbaar geworden. Heel het tijdsgebeuren
werkt als het ware aan zijn ontbinding.
Des te hoger is de inspanning die het zich, met onversaagden moed en met
bewonderenswaardige tucht, om het behoud der verworven Stellingen, op alle gebied
oplegt. Het moreel, de geest bleven nagenoeg ongedeerd.
Zal het de nodige kracht vinden om, ondanks alles, de crisis te boven te komen en
door een wonder van aanpassingsvermogen in de wereld die nu geboren wordt
opnieuw een plaats veroveren het verleden waardig?...
Mocht het alleszins het beste van het Britse wezen: vrijheidsliefde en
verdraagzaamheid, werkkracht en uithoudingsvermogen, moed en wilskracht, eerbied
ten slotte voor den mens en voor de hogere geestelijke waarden ongeschonden aan
de wereld van morgen overmaken.
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Boekbespreking
Godsdienst
H. PINARD DE LA BOULLAYE S.J., Exercices spirituels selon la
méthode de Saint Ignace. Tome I: Les Exercices (3e édition); tome II:
Retraites (4e édition). - Paris, Beauchesne, 1944, xxviii-314, viii-359 blz.
H. PINARD DE LA BOULLAYE S.J., Les étapes de rédaction des
Exercices de Saint Ignace. - Paris, Beauchesne, 1945, 68 blz.
Wij bespreken hier slechts de eerste twee delen van een werk, dat volledig uit vier
delen bestaat. Het derde bevat nog een retraite, waarbij triduums; het vierde 'réunit
quelques conférences sur divers points de la vie spirituelle' (tome I, p. ix).
De titel legt de bedoeling bloot: geen commentaar op den tekst der Geestelijke
Oefeningen; maar een verscheidenheid van opmerkingen, verwijzingen en
toepassingen, die tegelijk de soepelheid en de nooit verminderte doelmatigheid der
Ignatiaanse methode in het licht stellen. Bij alle gelegenheden en voor alle kringen
dient ze aangepast; doch telkens trouw en sekuur, bijna angstvallig, aangewend, - en
de auteur beklemtoont vooral haar structuur, haar steunpunten, haar diepe bezieling,
haar onmisbaar doel, haar praktische middelen en doenwijzen.
In het eerste boekdeel, Études sur le livre de Saint Ignace, lezen we dan ook het
meest. Na een eerste contact met Ignatius' tekst en een overzicht der noodzakelijke
aanpassingen bij retraites, vinden we veelvuldige aantekeningen bij elke belangrijke
overweging, die samen, als zoveel steentjes, één mozaïek vormen en één beeld.
Daarop volgt een buitengewoon suggestieve voorstelling der Ignatiaanse directie en
methode: ja, voor ieder volgeling staat hij daar scherp en levend, zonder dat één
belangrijk aspect werd vergeten of geïgnoreerd.
Het tweede boekdeel, Retraites, bevat twee retraites van acht dagen, met drie
oefeningen voor elken dag. Elke retraite ontwikkelt één thema: 'notre adoption divine;
le disciple bien-aimé'; doch altijd volgt men, hoe vrij van beweging ook, Ignatius op
den voet. Misschien gaat iets van de Ignatiaanse volheid van gemoed verloren, en
vinden we, waar we meer verbeelding, spontane poëzie en treffende psychologie
hadden verwacht, de logische lijnen te scherp getrokken, den oratorischen toon te
uitsluitend plechtig gehouden.
Zulk werk is een levenswerk: van den vromen religieus, die altijd dieper doordrong
in den geest van zijn stichter en orde; - van den geleerde, die strikt wetenschappelijk
van ailes het fijne wist te achterhalen; - van den kanselredenaar en retraitegever, den
beroemden Conférencier de Notre-Dame, die het beste van wat hij ooit te verkondigen
wist ons gul hier mededeelt. Een levenswerk, onmiddellijk bruikbaar alleen voor
priesters en religieuzen die de Geestelijke Oefeningen reeds kennen. Zij zullen de
boeken niet ineens lezen; zij zullen door-bladeren en snuisteren, zoeken en vinden,
- en gelijk veel levensjaren nodig waren om zoveel schatten te verzamelen, evenzo
zullen veel jaren niet volstaan om ze alle te ontdekken, te gebruiken.
Het kleine bijvoegsel, Les étapes de rédaction, heeft ook zijn nut. Wij zien den
tekst der Oefeningen te veel op één plan; hier leren wij hem zien in de diepte. Veel
beter onderscheiden we het belangrijke en het bijkomstige, het onmisbare en hetgeen
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de praktijk er bij heeft doen voegen; veel duidelijker wordt ons de gehele tekst, het
als vanzelf ontstane beeld van Ignatius' leven, apostolaat en heiligheid. Em. Janssen.
Dr J.H. WALGRAVE, Newman's verantwoording van het geloof in de
Kerk. - 'De Steenrots', nr 3, 't Groeit, Antwerpen, 1946, 51 blz., Fr. 20.
Waarom gelooft een mens tenslotte in de katholieke Kerk? De genade terzijde gelaten,
is het, aldus Newman, omdat hij luistert naar de stem van zijn geweten. Het geweten
is niet alleen een bron van zedelijke, maar ook van godsdienstige kennis. Het zegt
dat God bestaat en, daarenboven dat in ons concreet wereldbestel de katholieke Kerk
de enige godsdienstige instelling is, door dewelke zijn alwijze voorzienigheid de
mensen ter zaligheid roept. Maar het zegt dit in intieme bewoordingen en met een
oorspronkelijke dialectiek, die de profane wetenschappelijke of philosophische
dialectiek enerzijds en het zinnelijke levens-rhythme anoerzijds gemakkelijk
overstemmen. Niet eender welke beschaving en cultuur, doch slechts een innerlijke
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gewetens cultuur leidt naar menselijke aanvaarding van de katholieke Kerk.
Deze grondgedachte van Newman's apologetica wordt door den schrijver, wellicht
voor het eerst, zo klaar en toch warm uiteengezet. Aan de intellectuelen kan deze
brochure niet genoeg aanbevolen worden: daar spreekt zo'n manmoedige oprechtheid
in, die elk rechtgeaard mens zal steunen in zijn geloof en aanhankelijkheid aan de
Kerk.
E. Vandenbussche.
Dr P. VAN HULSE, Leergezag en vrijheid. - 'Steenrots', nr 2, 't Groeit,
Antwerpen, 1946, 49 blz., Fr. 20.
Een klare en overzichtelijke uiteenzetting van het leerstuk der leermacht van de Kerk,
waarin de schrijver bijzonder benadrukt dat het hier volstrekt niet om een
vrijheidbeknellende macht gaat. Het leergezag eerbiedigt volledig den menselijken
persoon. Katholieke leken, die zo dikwijls aanvallen in dezen zin moeten aanhoren,
zullen dankbaar deze brochure ter hand nemen.
E.V.
Louis VERHEYLEZOON S.J., De devotie tot het Heilig Hart. Voorwerp,
Doel, Beoefening, Beweegredenen. - Lannoo, Tielt, 1946, v-516 blz., gen.
Fr. 180, geb. Fr. 210.
We aarzelen niet dit boek op zijn gebied ten standaardwerk te noemen, dat andere
eaalgemeenschappen ons kunnen benijden. In een uiterst verzorgde, steeds bevattelijke
taal, heeft schrijver hier samengevat alles wat betrekking heeft op de geschiedenis,
het wezen en de beoefening dezer grote moderne devotie, die hij als volgt omschrijft:
'De devotie tot het H. Hart is niets anders dan een bijzondere vorm van de devotie
tot den aanbiddenswaardigen persoon van Jezus. Zij beschouwt Hem in zijn Hart,
en in zijn Hart ziet en vereert zij zijn gevoelens, zijn deugden, vooral zijn liefde
jegens ons, waarmede Het in nauw verband Staat en waarvan Het het levend en
sprekend zinnebeeld is' (p. 92). Hoe zeer ook uit elke bladzijde blijkt, dat schrijver
de literatuur van zijn onderwerp volkomen beheerst, heeft hij toch het aanzienlijke
materiaal persoonlijk verwerkt en tot een oorspronkelijk geheel uitgebouwd. Zeer
nuttige Aanhangsels bieden de pauselijke oorkonden, de liturgische gebeden, enz,
in Nederlandse vertaling. Een uitvoerig namen- en zaakregister vergemakkelijkt het
gebruik. We kunnen niet beter besluiten dan met deze woorden uit het Voorwoord:
'Een boek voor priesters, kloosterlingen en ontwikkelde leeken, die een beredeneerde
en diepgaande kennis verlangen te verwerven van de groote devotie der moderne
tijden, waarin 'het kort begrip van heel den godsdienst en zelfs het riohtsnoer van
een volmaakter leven bevat is' (Encycliek Miserentissimus van Paus Pius XI).
Eug. Druwé.
K. BERQUIN, pr., Apologie van den deemoed. - Reeks
'Levensbeschouwing', nr 2, Beyaert, Brugge, 1946, 94 blz., Fr. 50.
Een verhandeling over de deemoed naar het klassieke schema van de thomistische
quaestio: opwerpingen - uiteenzetting - antwoord op de opwerpingen. Een actueel
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onderwerp dat rijke mogelijkheden biedt en dat aangevat werd met een vrij
overvloedige documentatie, waarbij vooral het enquête-materiaal interessant is. We
betreuren dan ook dat de schrijver zich de tijd niet gegund heeft om zijn verhandeling
rustig uit te werken, maar zich beperkt heeft tot een reeks haastige schema's in slordige
studiekring-stijl. Is het wellicht ook daaraan te wijten dat de deemoed niet voldoende
gesitueerd wordt in het geheel van den morelen groei en de religieuze beleving, zodat
het hele perspectief op de kwestie eenigszins verwrongen wordt door een zekere
eenzijdigheid, die tot uiting komt in de samenvattende definitie van de deemoed als
'zichzelf geringschattende zelfvernedering', en in de door den schrijver spontaan
gevoelde behoefte om door een aanhangsel over de grootmoedigheid het evenwicht
te herstellen. Ondanks deze tekorten biedt de brochure veel bruikbaars, en zal ze
nuttig zijn voor wie persoonlijk het gebodene kan verwerken en aanvullen.
L. Monden.
G. HOORNAERT S.J., De strijd om de kuischheid. Nederlandsch van
Bert Brugman. - De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1946, 288 blz., Fr. 75.
Voor de tweede maal verschijnt Le combat de la pureté van P. Hoornaert in
Nederlandse vertaling. De vertaler heeft zijn werk van meet af opnieuw aangevat,
en het resultaat bewijst dat deze methode de beste was. Het werd een vlot leesbare,
in feilloos keurig Nederlands gestelde verhandeling.
Het boek zelf zal wel het meest gewaardeerd en gebruikt worden door priesters,
als inspiratiebron bij predikatie en geestelijke leiding. Slechts langs hen zal het de
jongens kunnen in handen gegeven worden. Niet aan te jonge lezers omwille van de
openhartige voorlichting die het geeft. Ook niet aan de zo talrijke overgevoelige,
angstvallige of door het probleem van de zuiverheid geobsedeerde naturen, voor wie,
afgezien van den inhoud, alleen reeds het feit van 300 blad-
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zijden lectuur over dit onderwerp een ramp kan betekenen. Maar aan al degenen die
zich vrijwillig laten gaan, en die opgeschrikt moeten worden uit schuldige laksheid,
uit halfslachtigheid en vrijwillig onderhouden illusies; die daarom zelf uit eigen
initiatief zulk een boek niet ter hand zullen nemen, maar voor wie, als een ander het
hun geeft, het door zijn mannelijke, besliste taal redding brengen kan, en wellicht
een laatste kans op een sterk en rijk leven.
L.M.
K.L. CLAUS S.J., Verliefden en verloofden. - 'Volksfilms over het
huwelijk', nr I, Goede Pers, Averbode, 1946, 147 blz., Fr. 40.
Door al te velen worden thans verliefdheid en verloving lichtzinnig en gevaarlijk
dicht bij elkaar gebracht. P. Claus probeert tussen beiden de afstand te leggen van
een rustige bezinning, opdat verliefdheid mogelijkheid tot echte liefdegroei zou
openbaren eer men zich aan een verloving waagt, en opdat verloving groei naar die
liefde zou zijn en niet slechts spel van verliefdheid. Gezonde en degelijke lectuur
voor trouwlustige volksjongens en -meisjes.
L.M.
D.A. LINNEBANK, Het huwelijk in voorbereiding en beleving. Een
boek voor volwassenen. - Tweede verbeterde bewerking, 6e druk, Romen
en Zonen, Maaseik, 1946, 248 blz.
Dit reeds vroeger gunstig onthaalde boek van Pater Linnebank, waarvan wij hier de
tweede verbeterde uitgave begroeten, mag wel onder het beste gerekend worden van
wat wij in het Nederlands bezitten aan literatuur over het huwelijk. Geen enkel aspect
van de zaak laat schrijver onaangeroerd, en sereen, eenvoudig en tevens diep behandelt
hij de meest kiese vragen. Graag hadden wij in het vierde hoofdstuk nog wat
uitvoeriger het bewijs gezien van de centrale Stelling: 'Het huwelijk onder christenen
is als zodanig een sacrament'. Het laatste, totaal nieuw hoofdstuk 'Het tweede
huwelijk', zal voor velen een welgekomen lectuur zijn. We wensen aan dit boek de
ruimste verspreiding, maar onder volwassenen natuurlijk.
A. Darquennes.
E.H.J. WYNANTS, Het huwelijk een apostolaat. - 'Gezinsproblemen',
nr 7, 't Groeit, Antwerpen, z.j., 152 blz., Fr. 45.
Voor wie beleeft wat in dit mooie boek staat wordt het huwelijk een zegen, het zal
den jongen en het meisje, ieder naar zijn aard, ontwikkelen tot volledige
persoonlijkheden, tot blije veroverende apostelen. Het boekje behandelt
achtereenvolgens drie problemen, het apostolaat in de voorbereiding tot het
familieleven, het apostolaat in het christelijk gezin zelf en het apostolaat van het
christelijk gezin op de samenleving.
Zeer vlot geschreven getuigt dit werkje van een ruime belezenheid en bevat zeer
veel mooie citaten uit Nederlandse auteurs.
Het is geschreven voor mensen die, als God, van het leven houden en het willen
veroveren in liefde.
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Leo ROELS, De eenige oplossing. - 'Gezinsproblemen', nr 6, 't Groeit,
Antwerpen, z.j., 165 blz.
Indien schrijver zich vergist in zijn verantwoording, wanneer hij betreurt voor den
lezer (blz. 7) dat namelijk de uiteenzetting werd uitgelengd en wellicht dorrer werd,
is hij helemaal in de waarheid waar hij zegt dat thuis rustig schrijven wat anders is
dan spreken voor een zaal. En het is te betreuren voor schrijver en voor lezer dat de
overschakeling van het een naar het andere niet beter werd verwezenlijkt. Men kan
bepaalde dingen 'zeggen', b.v. 'dat men de tentoonstelling van den Mensch, van
enkele jaren terug, evengoed de tentoonstelling van het varken mocht noemen', schrijven doet men dit niet. Aanhalingen, die van een meer dan gewone belezenheid
getuigen, overladen deze brochure: van Léon Bloy (wat misprijzend 'would-be
kerkvader' genoemd), van Undset, De Man, Nicholls, Samuel, Payot, Lichtenberger,
en van nog ongeveer een vijftigtal andere schrijvers, van 'diverse pluimage' trouwens,
wordt een uittreksel ten beste gegeven. Het wordt wat veel.
Maar er straalt uit deze brochure niet alleen een overtuiging, die het gesproken
woord van L. Roels zeker bezielend maakt, maar tevens een klaar inzicht in het
probleem der geslachtelijke verhouding met de enige oplossing: het christelijk
huwelijk. - In de ter recensie gezonden brochure ontbreken de blz. 49-64 en blz.
33-48, komen tweemaal voor.
A. Darquennes.
J. ALZIN, Elken dag, zon. - Beyaert, Brugge, 1946, 135 blz.
Uit het Frans vertaald brengt dit boekje van den fijnbesnaarden priester Alzin ons
een reeks korte, vrome meditaties, vol teerheid en begrijpen, sterkend en troostend
en stevig gefundeerd. Het is een boodschap van echte levensvreugde, gevonden in
bezinning over God, over onszelf en over de duizende dingen die ons omgeven en
naar God brengen moeten. Hoe druk men het ook moge hebben, tijd om elken dag
even een bladzijde uit
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dit boekje te lezen vindt iedereen. En verloren is die tijd nooit, daar hij telkens weer
heel den dag in een juist en vreugdevol perspectief stelt.
J. Burvenich.
Jean-François LÉONARD, De cel werd mijn parochie! De spiritualiteit
van het gevangenisleven. Naar het Frans door H.-J. Werps. - Beyaert,
Brugge, 1946, 95 blz.
Een boekje dat zo heel anders klinkt in de reeks van de geschriften over
gevangenisleven en concentratiekampen. De meer hortende stijl, men ging haast
zeggen van zijn moderne verzen of rhythmisch proza, geeft iets weer van het brekende
van een verblijf in een cel. Hoe zo'n cel een parochie werd - in den zeer breden zin
van het woord - laat schrijver ons hier medeleven. Hij bedoelt het bewust worden
van den diepst religieuzen zin bij hem, en dit bij gelegenheid van de kleine
gebeurtenissen of de grote feesten van de Kerk, of een drang naar devotie. De
gemeenschapszin, de ware parochiegeest werden tot in een grote mate doorgevoerd
en mooie resultaten werden er bereikt. De vertaling is verzorgd.
A. Darquennes.
E.P. TAVERNIER O.P., Anderen helpen. - De Pijl, Brussel, 1946, 124
blz.
In het eerste deel van dit boekje probeert de schrijver het vage verlangen van den
adolescent naar zelfovergave en liefde te louteren tot een in genade veroverde en
bewust beleefde christelijke caritas, vrij van gemakkelijke illusies en daadloos
gedroom. Het tweede deel omschrijft dan in detail de wisselende gestalte van die
liefde in haar ontmoeting met allerlei mensen en toestanden en in de oneindig
geschakeerde veelheid van haar uitingen. Een boekje dat echt jongensachtig blijft,
zonder in oppervlakkig gepraat of opgeschroefde slogan-stijl te vervallen. Aanbevolen.
Waarom worden in de bibliographie noch Lippert's Vom guten Menschen noch Faber's
Mildheid vermeld?
L.M.
A. VAN MIJLBEKE, De hinde van den Heer. - Lannoo, Tielt, 1946, 180
blz., Fr. 64.
Onder de talrijke geromanceerde levensverhalen, die thans verschijnen, munt dit
werk over de H. Lutgardis uit door zijn historische voorstudie, zijn kennis van de
Middelnederlandse geestelijke literatuur, zijn taalvaardigheid, en zijn lyrisme, doch
dit alles aangewend zonder goeden smaak. Dikwijls bereikt de schrijver daardoor
komische effekten, waar hij ze blijkbaar allerminst wenst. Setela's illustraties verhogen
nog dezen indruk.
A. Deblaere.
Judith BOOSMAN, Een contemplatieve, Zuster Denise van Jezus,
Carmelites (1893-1929). - 'Zielen-reeks', nr 4, Beyaert, Brugge, 1946,
219 blz., Fr. 58.
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Het blijft voor vele vrome mensen, wien het leven van de Kerk ter harte ligt, dikwijls
een onontsluierd geheim wat er toch zoal in die kloosters zou mogen omgaan.
Bijzonder in de kloosters waar de zusters 'achter traliën' leven. En het ontgaat veelal
wat al offerliefde en hoge gebedsvormen zich daar ontwikkelen en wat schone zielen
daar openbloeien voor den goddelijken Bruidegom. Het wel en het wee van zo'n
kloosterzuster en haar opgang in de volmaaktheid zal de lezer van dit boekje hier
vinden. En het zal hem zeker niet afstoten. Integendeel.
A. Darquennes.
Robert CLAUDE S.J., Le rayonnement de Pier-Giorgo Frassati. D'après
les 'testimonianze' de Don Cojazzi. - 'Le Christ dans ses témoins',
témoignages publiés sous la direction de J. Delcuve S.J., - Casterman,
Doornik, 1946, 180 blz., geill., Fr. 48.
Eens te meer heeft P. Claude met dit boek het bewijs geleverd van zijn diep doorzicht
in het zo complex gemoed van den rijpenden jongen. Het lijdt geen twijfel dat langs
dit werk, Pietro Frassati ook hier in ons land zijn weidoenden invloed zal uitstralen
en dat bij zijn contact het smeulend vuur der godsdienstige overtuiging in de ziel van
vele jongeren weer zal oplaaien.
Niettegenstaande al de moeite om Pietro Frassati zo menselijk mogelijk voor te
stellen, blijft er toch een indruk van moeilijke genaakbaarheid, die lokkend moet
inwerken, evenals de met eeuwige sneeuw bedekte bergen. Rijpende jongens en ook
Universiteitsstudenten zullen door het lezen van dit boek beseffen, hoe zij de echte
naastenliefde - het steeds nieuw gebod van Christus, - kunnen en moeten beoefenen.
A. Darquennes.
H. D'HELLENCOURT, Op weg. Een padvinder zoekt en vindt zijn pad
naar God. Naar het Frans. Vertaald door M.B. Van Brugghe. - Beyaert,
Brugge, 1946, 198 blz.
Dit boekje bevat ruime en belangwekkende uittreksels uit het dagboek van een Frans
Voortrekker. Het zal voor hen die het ter hand nemen een prachtles zijn van wat men
wel eens iets hoogdravend 'Scouts-spiritualiteit' noemt. Een bewijs hoe de diepe geest
van Scouting den opgang heeft gedragen tot bereidwilligheid, soberheid en heldhaftige
vreugde, bij een echten jongen kerel die

Streven. Jaargang 14

177
heiligheid door alle mensen betreden kan worden; wie te herhaaldelijk en uitsluitend
dàt herhaalt, neemt den diepsten glans weg en de innigste bewogenheid. De lucht
wordt kouder en de horizon vernauwt.
Toch verdient dit boek, bij priesters, religieuzen en leken, een heel bijzondere,
heel warme aanbeveling.
Em. Janssen.
Le diocèse de Tournai sous l'occupation allemande, par les professeurs
du séminaire de Tournai. - Casterman, Doornik, 1946, 394 blz.
Dit boek geeft er ons een duidelijk beeld van hoe het kerkelijk leven gefunctionneerd
heeft in het bisdom Doornik tijdens de bezetting. Hoe zij een gunstige en tevens
ongunstige inwerking had op het godsdienstig leven van de bevolking, hoe de
christelijke leer over de waardigheid van persoon, familie en vaderland werd hoog
gehouden tegenover de nazis, hoe onderwijs- en caritatieve instellingen hun werkingen
voortzetten en aanpasten. Bij al deze onderdelen gaat een inleiding vooraf omtrent
de leer en het geheel is doorweven met boeiende voorvallen en anekdoten. Het meest
treffende zijn nog de biografische notas over de priesters en leken die hun leven
lieten in de gevangenissen of concentratiekampen.
B. Boeyckens.
A.J. NUYENS O.P., Het brood dat leven geeft. - Beyaert, Brugge, 1946,
112 blz., Fr. 36.
Dit boekje bevat zeven zeer dogmatisch gefundeerde onderrichtingen over de H.
Eucharistie. Er wordt nogal eens gevraagd naar minder devotieuze en meer
levenskrachtige uiteenzettingen van onze grote geloofsgeheimen. Mochten velen die
met zielzorg gelast zijn in deze onderrichtingen een voorbeeld vinden om aan dezen
wens te voldoen.
E.V.
P. DE JAEGHER, S. J., Een met Jezus. - Zonnewende, Kortrijk, 1946,
95 blz., Fr. 25.
Een bewerking van het Franse La vie d'identification au Christ, uitgegeven in 1927.
P. De Jaegher heeft hier een zeer lofwaardige poging gedaan om de dikwijls zo
abstract voorgestelde leer der heiligmakende genade in levenstermen weer te geven;
er is wel geen leerstuk waarop men zijn geestelijk leven solieder kan grondvesten.
P. De Jaegher heeft een zacht innemende wijze van voorstellen, die deze vloeiend
Nederlandse vertaling geheel tot haar waarde doet komen.
E.V.
Dr Gunnar TRÖNNBERG, De Weg naar Rome. Vertaling uit het
Zweedsch door Fr. Andreas (Nic) Metz (Ord. Cisterc), pr. Sint-Franciscus-Drukkerij, Mechelen, 1946, 73 blz., gen. Fr. 20.
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Gunnar Trönnberg is een Zweeds geneesheer, die in Maart 1936 de Rooms-Katholieke
geloofsbelijdenis aflegde en zijn eerste Heilige Communie deed. Zijn bekeringsverhaal
verscheen in 1943.
'De weg naar Rome' liep voor hem, vanuit de Zweedse (Lutherse) Staatskerk,
doorheen het ongeloof en het vrije Protestantisme. Christus en zijn Kerk werden
gevonden door een man, absoluut van karakter, die eerst het beperkte christendom
moest verliezen om zijn beperking; die zich daarna slechts met den gehelen Christus
kon bevredigen, de voldoening van den gehelen mens.
Het meest treffen ons de wonderbare feiten wel niet, al zien we duidelijk dat God
dezen bevoorrechte als bij plotselinge intuïties geleidde. Maar het onontkoombaar
hongeren en dorsten naar de volkomen gerechtigheid, de inzet van het gehele wezen
en het geleidelijk vinden als werd de dageraad een dag, het religieuze temperament
dat bijna feilloos Gods inwerken aanvoelt..., andere hoedanigheden en inzichten nog
zullen ieder oprecht lezer treffen en ontroeren.
Em. Janssen.
Henri HAAG, Rien ne vaut l'honneur. - Éditions universitaires, Brussel,
1946, 210 blz., Fr. 69.
In den hem eigen vlotten en directen verhaaltrant en met voorbeelden uit alle hoeken
van het land (dus niet zo eenzijdig georiënteerd als men bij een eersten aanblik van
de hoofdzakelijk in het Frans gestelde documentatie zou vermoeden) toont de auteur
hoe clerus en gelovigen trouw, niet zelden tot het heldhaftige toe, hun plichten jegens
land en volk zijn nagekomen tijdens de voorbije oorlogsjaren. Een eerste deel handelt
over het kordate optreden van den Kardinaal en van de geestelijkheid tegenover
nazileer en -regime; verder deelt het een schat van bijzonderheden mee over de
actieve deelname van priesters en kloosterlingen aan den weerstand, waaronder
gegevens van zulken aard dat men zich zelfs de vraag zou stellen of sommigen onder
hen hun geestelijke zending niet wat te buiten gingen. In het tweede deel komt de
bescheidener, maar zoveel te onzelfzuchtiger toewijding te sprake, waarmee clerus
en gelovigen in een wijdvertakt dienstbetoon lijden en nood zochten te lenigen.
Tenslotte behandelt het derde deel het delikate probleem van het godsdienstig leven
onder de bevolking - waar cijfers en statistieken ons wei-den aangroei van de
katholieke organisaties belichten, maar geen beeld
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geven van de godsvrucht en de zielehouding - bij krijgsgevangenen, weggevoerde
arbeiders en maquisards, in de gevangenissen en concentratiekampen.
De grote verdienste van den auteur ligt in het samenbundelen van het overvloedige
materiaal tot een eerste en voorlopige synthese, die later op verderen afstand wanneer
andere waardevolle documenten toegankelijk zullen zijn, zal kunnen worden
uitgebouwd en vervolledigd, doch die nu reeds de hoofdtrekken duidelijk naar voren
brengt. Zegevierend heeft de Kerk den aanval tegen haar leer en invloed weten af te
slaan en ten gevolge van de abnormale omstandigheden heeft ze zich in haar essentiële
verschijning kunnen openbaren aan lieden met wie ze anders nooit in aanraking
kwam: in haar toewijding, dienstbetoon, belangloosheid en heiligheid, in haar liefde
als diepste kern... Heerlijke voorbeelden van die oprechte zelfvergetende liefde voor
vriend en vijand stralen er ons tegen, eenvoudig en treffend.
Vele gegevens uit dit boek spreken ook van de sterke verbondenheid die mensen
van verschillende strekking tegen het éne gevaar samenbracht... Zouden dan in de
toekomst die onderlinge eerbied en elkaar toegestoken hand niet mogelijk blijven?
Die vraag te doen oprijzen moet den auteur de schoonste vrucht van zijn boek wezen.
J. Andriessen.
Joseph de GHELLINCK S.J., L'essor de la littérature latine au XIIe
siecle. - Coll. 'Museum Lessianum', section historique, nr 4-5, 2 vol.,
Brussel, L'Édition Universelle, 1946, in-80, VIII-232 en 356 blz., Fr. 350.
Schrijver die in 1914 met zijn Mouvement théologique du XIIe sicle debuteerde,
verloor onder zijn patristische studies, nooit de middeleeuwen uit het oog. In 1939
kon hij de twee eerste delen laten verschijnen van zijn Littérature latine au moyen
âge, die respectievelijk tot aan de carolingische tijd en tot Sint Anselmus gaan. Het
derde deel, dat in voorbereiding is, zal tot aan de Renaissance leiden. Intussen is de
stof voor de XIIe eeuw verzameld zo omvangrijk gebleken, dat een afzonderlijke
behandeling wenselijk leek. De productie van die tot nog toe weinig gekende periode
is zeer omvangrijk en gevarieerd. Schrijver behandelt na een algemeen overzicht, in
afzonderlijke hoofdstukken de schoolgroepen (theologie, philosophie, recht), de
afzonderlijk staanden, de kloostermiddens (waarbij spiritualiteit en predicatie vooral
naar voren komen), de didactische groepen (grammatici, classici, enz.), de
geschiedschrijvers (inzonderheid hagiographen), de dichtkunst. Dit laatste hoofdstuk
is met het oog op het ontstaan der Europese literaturen in de volkstaal bijzonder
interessant: we zien er reeds de verschillende genres in wording, die onze
middeleeuwse letterkunde vertoont. Alwie aangaande die periode nauwkeurige,
anders slechts in moeilijk toegankelijk specialistenwerk te vinden inlichtingen
verlangt, zal ze hier dank zij een uitvoerig register (t. II, pp. 322-352) gemakkelijk,
samen met de kritische beoordeling van een bevoegd kenner vinden.
Eug. Druwé.

Wijsbegeerte
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Henri de LUBAC, De la Connaissance de Dieu. - Éditions du Témoignage
Chrétien, Parijs (Éditions universitaires, Brussel), z.j. (1946), 92 blz.
In enkele korte hoofdstukken heeft de schrijver een reeks gedachten verzamelt over
den oorsprong van de Godsidee, de affirmatie en de bewijzen van het Godsbestaan,
de kennis van en het zoeken naar God. Sterk wordt de ontoereikendheid van het
redenerend verstand beklemtoond om tot het bestaan en het wezen van God door te
dringen. Alle rationele argumenten, hoe noodzakelijk ook, veronderstellen een dieper
contact met het goddelijk geheim. 'Avant toute conscience, en dehors de tout concept,
sortant des racines mêmes de l'être et de la pensée, surgit l'affirmation nécessaire de
Dieu' (blz. 57): dit lijkt me het leitmotiv te zijn van deze suggestieve bladzijden.
Voor min of meer philosophisch gevormde lezers zullen zij hun bescheiden doel
bereiken: 'provoquer quelque lecteur à réfléchir'.
F. De Raedemaeker.
J. LEGRAND, L'univers et l'homme dans la philosophie de saint
Thomas. - Twee delen, L'Édition universelle, Brussel, 1946, 280 en 306
blz.
In dit belangrijk werk heeft de schrijver een synthese gewaagd van de philosofie van
den H. Thomas over de orde van het geschapen heelal (eerste deel) en over den mens
als voornaamste deel van dit heelal (tweede deel). Wat hierover in de vele werken
van den Aquinaat ligt verspreid werd zorgvuldig bijeengebracht en geconfronteerd.
De vele verzamelde teksten worden ingeweven in een synthetisch geheel dat
bewondering afdwingt door zijn
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grootsen samenhang en door het metaphysisch inzicht dat het geeft in het wezen van
het heelal en van den mens. Het is een echt philosophisch poëem, of, om de
geliefkoosde vergelijking van den schrijver te gebruiken, die ook een musicus is,
een symphonie. Ze begint met een breed accoord dat door heel het werk zal
doorklinken: de theorie van het deel en van het geheel en haar toepassing op het
heelal. Alle wezens, van af de materiële elementen tot de engelen inbegrepen behoren
tot een geheel, het heelal, als delen van een universele orde; ze kunnen niet verklaard
worden dan door hun bestaan in deze orde, den invloed die er van op hen inwerkt,
en den invloed dien zij er op uitoefenen. Als eerste thema wordt dan behandeld hoe
het heelal, als geheel, immanent aanwezig is in de geschapen geestelijke kennis door
de dubbele pulsatie van de kennis en van de begeerte of de liefde. Maar niet alleen
de geestelijke wezens, ook alle stoffelijke dingen dragen den stempel van de universele
orde als reële voorwaarde van hun werkdadigheid. Dit tweede thema wordt uitgewerkt
in twee van de best geslaagde hoofdstukken, nl. over de werkende oorzaak en de
doeloorzaak.
Dit alles is echter slechts een voorbereiding tot het probleem van den mens dat in
het volgend deel wordt behandeld. Hoe het heelal inwerkt op den mens en welken
invloed de mens op zijn beurt op het heelal uitoefent wordt hier behandeld. Langs
de zinnelijke kennis en het voortbrengen van het intelligibele kenbeeld verschaft het
heelal aan het menselijk verstand de nodige voorwaarden om den actuelen kenakt te
voltrekken; langs de zinnelijke streefvermogens noopt het den wil om zijn vrije daad
te stellen. Afhankelijk van het universum om zijn geestelijke activiteit te kunnen
uitoefenen, is de mens zelf een werkende oorzaak niet alleen ten opzichte van de
stoffelijke wereld, maar ook van zijn evenmens door de mededeling van de gedachte
en door de gave van de liefde.
Met een waar meesterschap leidt de schrijver ops langs de grote problemen van
het thomisme, eerst analytisch, steunend op de teksten zelf van den Aquinaat, dan
weer synthetisch, zodat we een duidelijk inzicht krijgen in de machtige structuur van
het geheel. De vele Latijnse teksten die worden aangehaald en gecommenteerd soms worden belangrijke delen of hele artikelen geciteerd - vertragen wel ietwat den
gang van de uiteenzetting, maar leveren tevens het voordeel op ons in onmiddellijk
contact te brengen met de gedachte van den H. Thomas. Ze zullen niet weinige lezers
er toe aanzetten diens voornaamste werken zelf ter hand te nemen.
Zoals het hier wordt geschetst, naar zijn authentieken inhoud, verschijnt het
thomisme als een harmonisch en ondeelbaar geheel, waaruit geen enkel onderdeel
kan weggenomen worden, zonder den helen bouw te doen wankelen. Het draagt zijn
rechtvaardiging in zijn eigen rationele consequentie. Moles stat per se. Het slaat met
bewondering als een middeleeuwse kathedraal, - het thomisme roept als vanzelf het
beeld op van grote kunstwerken. Zodoende komt de eigen volmaaktheid van het
systeem krachtig naar voren, maar tevens rijst in een modern gevormden geest het
probleem van de actualiteit ervan. Want in dit systeem zijn twee grote denkbeelden
ingepast die in het moderne denken geen plaats meer schijnen te kunnen vinden: een
kwalitatieve natuur-philosophie en een theorie over de activiteit van de engelen in
het natuurlijk kennisproces. Vooral dit laatste, door het neo-thomisme meestal in de
schaduw gelaten, komt hier tot zijn volle recht. De schrijver ziet in welke
moeilijkheden dit oplevert voor een moderne interpretatie van het thomisme. Terecht
merkt hij op hoe het thomistisch systeem vervlakt wordt in vele moderne
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uiteenzettingen die deze specifiek aristotelisch-middel-eeuwse inzichten eenvoudig
van kant laten en het thomistisch idealisme of spiritualisme-tot een dor rationalisme
herleiden. Maar een proeve om dit spiritualisme - deze theorie over de 'geesten' - in
een moderne aanvaardbare interpretatie om te zetten heeft hij bewust niet willen
leveren. We mogen van een schrijver niet meer eisen dan hijzelf wil geven, maar we
hopen dat, nu het probleem zo duidelijk gesteld werd, er van ene of andere zijde een
poging zal gedaan worden om het op te lossen.
F. De Raedemaeker.
Lydie ADOLPHE, La philosophie religieuse de Bergson. - Presses
Universitaires de France, Parijs, 1946, 236 blz.
De titel van dit boek beantwoordt niet geheel aan den inhoud. De schrijfster geeft
ons een commentaar op al de werken van Bergson, en wijdt slechts enkele bladzijden
aan het godsdienstphilosophisch gedeelte van Les deux sources de la morale et de
la religion. Zo komt natuurlijk veel beter de samenhang uit van dit laatste grote werk
van Bergson met de vorige, maar dat belet een diepgaande studie van de
godsdienstphilosofie zelf, zoals men die b.v. vindt bij T.L. Penido, in Dieu dans le
bergsonisme. We hebben hier dus tenslotte een samenvatting van het berg-
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sonisme, en ook enigszins een interpretatie. De schrijfster heeft getracht dit systeem
toegankelijker en aanvaardbaarder te maken door het te toetsen aan en te vergelijken
met de jongste resultaten van de natuurwetenschappen, de metaphysiek van Plotinos
en de Hindoese mystiek. Hierdoor wordt de lezing van dit boek bijzonder interessant
en dikwijls worden we getroffen door onverwachte vergelijkingen en parallelismen.
We vrezen echter dat hier soms het spreekwoord bewaarheid wordt: 'comparaison
n'est pas raison' en dat de schrijfster een vergelijking aandient als een verklaring. We
kregen sterk dien indruk waar zij in de hedendaagse microphysica een bevestiging
wil zien van den geestelijken 'duur': een van de fundamentele Bergsoniaanse
begrippen. De lezer oordele zelf: 'De même que la forme individuelle de l'âme
déterminée en Pensée qui secrète les pensées (comme la Lumière émet la lumière)
est un quantum d'action, de même le fluide psychique lui-même est quantifié. Nous
avons vu les photons des rayons lumineux, dont la grosseur ne dépend que de la
longueur d'onde de leur source, augmenter en nombre suivant l'intensité; les quanta
psychiques se multiplient également quand l'intelligence se concentre' (blz. 94). Deze
poging om de metaphysiek van Bergson met de gegevens van de wetenschap te
verduidelijken is moeilijk overeen te brengen met hetgeen de schrijfster zelf, na
Bergson, schrijft: '...Quand la métaphysique... emboîte le pas à la physique, 'avec le
chimérique espoir d'aller plus loin dans la même direction', elle fait fausse route' (blz.
189). Met voorzichtigheid gelezen geeft dit boek nochtans een goed inzicht in de
essentiële trekken van het metaphysisch systeem van Bergson.
F. De Raedemaeker.
Leopold LEVAUX, Quand Dieu parle. - Éditions universitaires, Brussel,
z.j. (1946), 282 blz.
Leopold Levaux, een van de voornaamste figuren van de Franssprekende katholieke
intellectuelen in ons land, verhaalt in dit boek - eigenlijk de tweede uitgave - zijn
bekeringsgeschiedenis. Katholiek van huis uit verloor hij, als zovele anderen, het
geloof aan een neutrale universiteit waar hij in contact kwam met de philosophische
stromingen die ca 1900 in de mode waren. Kant, Renan, Nietzsche vooral hebben
hem helemaal van de wijs gebracht. In het eerste deel krijgen we dan ook den haast
hopelozen strijd te aanschouwen tussen het tot verwarring gebracht intellect en het
idealistisch gemoed van den jongen dagboekschrijver. Het zal hem heel wat moeite
kosten om aan den chaos van het goddeloos denken te ontsnappen. Zijn eerlijk zoeken
naar de waarheid, zijn drang naar een positief levensideaal werden geholpen door
een briefwisseling en een persoonlijk contact met Léon Bloy. Het uitbreken van den
eersten wereldoorlog is als een laatste schot die de beslissing brengt. Hij verdiept
zich in de lectuur van de Maistre, Hello en andere katholieke schrijvers en, samen
met zijn vrouw, keert hij, na een smartelijke omweg, terug tot het geloof van zijn
eerste jeugd. Samen ook vluchten zij onder de Duitse bezetting uit Luik en de laatste
en mooiste bladzijden van het dagboek zijn gedateerd van uit de loopgraven van den
Yzer. Zij tekenen den opgang van de ziel van den bekeerling tot een zuivere liefde
tot God in de liefde voor het kruis.
Deze oprechte en interessante bekeringsgeschiedenis, dit zo menselijk geestelijk
avontuur zal, hopen we met den schrijver, vele zoekers op den weg van de waarheid
en van de ware vrede brengen.
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F. De Raedemaeker.
R. TROISFONTAINES, Existentialisme et pensée chrétienne. - E.
Nauwelaerts, Leuven, 1946, 94 blz.
In deze brochure geeft de schrijver, in een eerste deel na enkele voorbemerkingen
over het karakter en de philosophie en over de subjectiviteit, een zeer bondige schets
over de 'chefs de file' van het existentialisme: Kierkegaard, Heidegger, Jaspers,
Gabriel Marcel, J.P. Sartre, A. Camus, en besluit dit overzicht met een definitie van
de nieuwe en fel besproken stroming: 'l'existentialisme est un retour passionné de
l'individu sur sa liberté afin de dégager dans le déploiement de sa démarche la
signification de son être' (blz. 44).
In het tweede deel wordt het existentialisme geconfronteerd met het 'christelijk
denken'. Noch als concrete methode, noch als theorie van de prioriteit van de existentie
t.o.v. de essentie, meent de schrijver, komen ze met elkaar in conflict. 'Il n'y a aucun
conflit de fond entre les deux philosophies. La priorité de l'existence sur l'essence
n'est qu'une nouvelle affirmation de la liberté humaine' (blz. 67). We menen dat bij
diepere bezinning op deze essentiële thesis van het existentialisme de schrijver zijn
zienswijze zal moeten wijzigen, of tenminste schakeren. Bij een Sartre b.v. wordt
voorzeker de menselijke vrijheid geaffirmeerd, maar op een wijze die reële menselijke
vrijheid vernietigt door ze van alle transcendente normen totaal onafhankelijk te
maken.
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Alvorens het existentialisme - dat een philosophie is - te vergelijken met het christelijk
denken, moeten we het toetsen aan zijn eigen philosophische waarde, en dan zal men
meen ik, het niet hoog genoeg mogen aanslaan om het als philosophie te kunnen
aanvaarden. Een verdere vergelijking met het christelijk denken, dat een
natuurlijk-waar denken veronderstelt, wordt dan overbodig. Hetgeen niet uitsluit dat
we, als loutere phenomenologische bezinning, wel iets uit het existentialisme kunnen
leren. Maar dit lijkt me, alhoewel niet onbelangrijk, geheel accidenteel.
F. De Raedemaeker.
Désiré ROUSTAN, La raison et Ia yie. Introduction par Armand Cuvillier.
- 'Bibliothèque de philosophie contemporaine. Histoire de la philosophie
et philosophie générale', Presses universitaires de France, Parijs, 1946,
201 blz., Fr. Fr. 200.
D. Roustan (1873-1941), professor van philosophie in verschillende lycea en generaal
inspecteur van het philosophisch onderwijs in Frankrijk en leerling van Bergson,
publiceerde in 1911 zijn klassiek geworden Lecons de Psychologie benevens een
zeker aantal artikelen in wijsgerige tijdschriften. Zeven van deze artikelen worden
in dit boek gepubliceerd door A. Cuvillier, samen met een inleidende studie over de
philosophische inzichten van den schrijver. Ze hebben als titel: L'évolution du
rationalisme, La science comme instrument vital, Déduction et Induction, Bergson
a-t-il fait le procès de l'intelligence? La morale de Kant, Le drame de la métaphysique
chrétienne, Le 'Traité de l'Amour de Dieu' de Malebranche et la Querelle du
Quiélisme. Deze knappe studiën geven een duidelijk inzicht in het rationalisme zoals
D. Roustan dit verstond. Even gekant tegen het starre en a prioristisch rationalisme
van Kant en Hegel, als tegen het empiristisch en pragmatistisch rationalisme van
Hume en James tracht hij een middenweg te vinden die aan de rede tevens de nodige
soepelheid en de transcendentie t.o.v. de loutere empirie waarborgt. Het verstand
beschouwt hij als een zoekend en tastend vermogen dat, steeds op beperkte wijze,
de intelligibiliteit van het reële ontdekt. De successen van de wetenschap bewijzen
dat ze niet onmachtig is om de geheimen van de realiteit enigszins te ontsluieren.
Hoever de rede overigens haar werk doorzet, steeds zal er plaats overblijven voor
andere dan strict-wetenschappelijke onderzoekingen. Het rationalisme van D. Roustan
benadert dan ook met eerbied de morele en godsdienstige problemen waarmee zijn
studie van Malebranche hem hebben vertrouwd gemaakt. Een metaphysiek en een
diepgaande kritiek van de rede heeft hij niet geleverd maar hij heeft met takt haar
rechten in de speculatieve, de morele en de godsdienstige kennis van den mens
verdedigd.
F. De Raedemaeker.

Taal- en letterkunde
Anton VAN DUINKERKEN, Tobias met den engel. - Het Spectrum,
Utrecht, 1946, 125 blz.
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Met nooit falende technische vaardigheid en kruimig woordvermogen heeft Van
Duinkerken deze enigszins heterogene bundel geschreven waarin Tobias met den
engel den bekoorden Antonius gezelschap houdt, en specifiek poëtische beschrijvingen
en bezinningsverzen als Mist en September de schampere luidheid van de verzetpoëzie
tegen de Duitse bezetting ternauwernood zouden vermoeden laten, indien we niet
vooraf het veelzijdige en veelzielige van de welbekende en temperamentvolle
persoonlijkheid hadden vermoed. Even waardig vertaalt de dichter vooral Franse
verzen, speelt een superieur spel met archaïsche wendingen en den taaiklank der
gouden eeuw, en jaagt het minder dichterlijke en het echtschone in een vaart en adem
van vlotte volzinen strofenbouw door het luisterend lezen heen met een onverstoorbare
zelfzekerheid waarop een kieskeurige wel afdingen, maar waar niemand toch aan
voorbijkan. In den trant van den op helder en dagelijks katholicisme ingestelde
beschrijver zijn de drie gedichten van Rui Ribeiro Conto gesteld, terwijl het Angelus:
de Drievuldige begroeting, kwatrijnen van een verrukte helderheid laat opglanzen,
en het einde van den bundel Onder de bloeiende jasmijn het ingetogene van stille
huwelijksliefde en huiskring sober en ontroerd verwoordt. Ziehier een der mooiste
sonnetten van een verstilden Van Duinkerken:

Mist
De mist heeft alle grachten ingesloten
Achter een wade van vergankelijkheid.
Er wordt gezwegen, leder voertuig rijdt
Geluidloos langs de stil gelegde booten.
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Dit is een avond om van eens genoten
Feesten te droomen, die wij vreugdbereid
Vinden met jonge vrienden, toen de nijd
Ons nog niet uit elkander had gestooten.
Wat eens geweest is, vindt geen wederkeer.
Zooals met ons, zoo gaat het met de meesten:
Elk zoekt zichzelf in vruchteloos verweer.
Vergelen raken dan voorbije feesten.
Tusschen ons hangt, gelijk een mist de tijd,
Die ons uiteendrijft, elk in eenzaamheid.

(Blz. 24.)
M. Brauns.
J. VAN MIERLO S.J., Karel de Goede. Historisch treurspel in vijf
tafereelen. - Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1946, 140 blz.
Pater Van Mierlo haalt, uit de laatste twee jaren van Karel den Goede's regering over
Vlaanderen (1125-1127), de belangrijke momenten op van de tragische samenzwering
tegen zijn leven. Hij doet het heel handig. Personen, karakters en feiten houdt hij
zoveel mogelijk historisch; slechts eenmaal versmelt hij twee personen tot een, en
tweemaal brengt hij in een korter verloop samen hetgeen over meerdere uren of dagen
lag verspreid. Zo bekomt hij een spannende intrigue: hoe de bozen de goeden belagen
en uiteindelijk hun eigen ondergang voorbereiden; - alles in de gevoelige sfeer van
een romantische gehechtheid aan Vlaanderen 'dat woest foreest', en van een innige
bewondering voor Christus' Kerk, haar deugden en haar heiligen.
Alleen een verzorgde opvoering zou ons over de artistieke gaafheid en qualiteiten
bevoegd laten oordelen.
Em. Janssen.
Marcel VERHEECKE, Consideraties. - Hernieuwen-uitgaven, Roeselare,
1946, 164 blz., Fr. 65.
Men kan er nog zowel poëtisch, als dieper-katholiek op afdingen, maar deze
'consideraties' over moderne gedichten, werden geschreven door een overtuigde en
ietwat onhandig-zelfzekere pen, die met een lofwaardige hardnekkigheid de levenskern
en het levensgehalte van het gedicht tracht te treffen. En dit is altijd prettig. En voor
minder ingewijden in de poëzie, of lezers die minder afgestemd zijn om de
mensenkundige achtergrond van een gedicht te begrijpen, ook uiterst leerzaam. Een
grondige bespreking van deze Consideraties geeft het 'Woord vooraf' door Emiel
Janssen S.J., waaruit we dezen zin lichten: '...de Heer Verheecke, met zijn
ononderbroken beroep op oprechtheid, levensrijkdom en levensadel, zuivert het
bloed, jaagt de vitaliteit op en dient de schoonheid. Zoo verheft hij de kunst en
verdient ook vanwege de kunstenaars, waardeering en dankbaarheid'. Dit boekje
getuigt ervoor: het is de moeite overwaard poëzie aandachtig te lezen.
M. Brauns.
Jos. VAN REUSEL, Jan Hammenecker. - Eigen beheer (Tiense vest,
27, Leuven), Van In, Lier, 172 blz., gen. Fr. 150, geb. Fr. 180.
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De auteur heeft 'een protest' willen schrijven 'dat buiten en boven alle onnoodige en
steriele polemiek staat' (blz. 11). Dan hadden we ook graag vernomen tegen wie en
waarover; in de plaats daarvan ontvangen we een beeld van den dichter Hammenecker,
in het kader gesteld van zijn streek en tijd, - en we betreuren den iets te polemischen
toon, de al te breedvoerige uitweidingen, de soms overdreven beweringen (die over
dat Vlaams Hellenisme b.v., op blz. 85-89; die over 'Regina Sacerdotum', op blz.
107). Soberder, rustiger, meer kritisch doordacht en geschreven, had de studie ons
verder gebracht!
Vooraan staat het milieu geschetst, waarin de dichter opgroeide en leefde: de
Schelde, het Vlaamse idealisme van de eerste twintig jaar dezer eeuw; - dan ziet men
hem groeien, en men groet in het voorbijgaan de mensen die hem beînvloedden; volgt de opgang van den jongen priester, zijn eerste poëzie en het eerste proza; na
den eersten wereldoorlog, rond 1920, vangt de volle bloei aan, die doorgaat tot aan
den dood in 1927. En in een vrij korte 'Finale' wordt de persoonlijkheid van den
dichter naar voren gehaald.
Het is jammer dat de auteur, door bijgedachten en bijbedoelingen gedurig afgeleid,
het beeld van zijn held niet scherper tekende. Maar wie de vele aanhalingen leest,
leert Hammenecker, niettegenstaande zijn onbeheerste mateloosheid, begrijpen,
waarderen en genieten. En zelden wordt, over een dichterlijke persoonlijkheid, bij
ons zo penetrerend geschreven, als Eerwaarde Heer Van Reusel het vermocht te doen
in zijn 'Finale'. Om die enkele bladzijden vooral, naast de talrijke mooie verzen van
den dichter, verdient het gehele werk aanbeveling.
Em. Janssen.
Pearl BUCK, Ballingschap. - Uit het Amerikaansch vertaald door J. Leclée
- De Sleutel, Antwerpen, 1946, 254 blz., 50 fr., ingeb., mooie band (eerste
aflevering van de nieuwe 'Juweelen'-serie).
Deze nieuwe vertaling van Pearl Buck's in 1936 verschenen Exile mag, over
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't algemeen, geslaagd heten: ze is gewoonlijk vlot en aangenaam; soms wat zwaar
en ingewikkeld.
Eigenlijk is dit boek minder een roman dan een 'biographie in verhaaltrant'. De
schrijfster vertelt het leven van haar moeder, Carie, die, als jonge vrouw, huwt met
een protestantsen zendeling, meer uit godsdienstig idealisme dan uit hartedrang. Heel
haar leven zullen haar weelderig begaafde hart en geest strijd voeren met haar te
enggeestig-protestantse geloofsovertuiging. Want al eist het ongezonde leven in
China, het missieterrein van haar man, vier van haar zeven kinderen op, al doet zij
afstand van Amerika, haar geboorteland, dat voor haar schoonheidslievende ziel de
incarnatie is van alle schoonheid en goedheid, toch geeft God haar niet het zo vurig
verlangde teken van zijn alles omvattende liefde.
Maar hoe minder deze heerlijk-onrustige ziel, God in God zelf vindt, hoe
onstuimiger ze zich keert tot de lijdende mensheid. Jammer dat noch de schrijfster
noch haar moeder Christus' woord indachtig lijken: 'Wat ge aan één van de
allergeringsten onder mijn broeders hebt gedaan, ge hebt het aan Mij gedaan!'
Daarmee hebben we ook het enig voorbehoud aangegeven: met al te veel behagen
doet schrijfster de tegenstelling uitkomen tussen Carie's karakter, en haar
bovennatuurlijke overtuiging en verlangens; schoonmenselijkheid lijkt Buck
sympathieker dan Godgelatenheid. Niettegenstaande dit éne, lichte voorbehoud, mag
het boek gelezen door elk gevormd lezer.
M. Huybens.
Albert SETOLA, De dijker van Termuiden. - Romanreeks 'Korenaren',
De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1946, 162 blz., gen. Fr. 80, geb. Fr. 110.
Het boek vertelt van een zeeman die landman wordt, om het land tegen de zee te
verdedigen. Hij slaagt; maar een van zijn zonen wordt weer zeeman. Zo gaat het
leven 'heen en weer, heen en weer' (blz. 162).
Wij beschouwen Albert Setola als een van onze mooiste beloften. Een schilder
die schrijft, en schilder- en schrijfwerk gulpen uit één gemoed: ogen die evenzeer
den mens als de natuur beschouwen; een hart dat hunkert naar de eindeloze ruimte
en naar de nooit gepeilde ziel. Een kosmisch ziener en dichter, die in de natuur de
menselijke tragedies overbrengt, en in den mens het leven der natuur zich laat
voltrekken.
Van den schouwer in de natuur dan: de gedrongen sfeer, de stille eenzaamheid
van Zeeuws Vlaanderen, de altijd latente en soms losbarstende strijd tussen zee en
land. Van den peiler in mensenzielen: de norse boeren, de geheimzinnig gevoelige
vrouwen, de strijdbare man. En schouwer en peiler bereiken, samen, een mythische
grootheid, die nochtans op de meest spontane natuurpoëzie berust en op de meest
eenvoudige menselijke gevoelens.
Albert Setola kan een zuiverder taal schrijven. De schrijver staat ook nog te dicht
bij den schilder; zodat de persoonlijk-eigenaardige verhaaltrant en compositie niet
volgroeid en gaaf mogen heten. Kón het, bij een eersteling, ook anders? Maar de
schilder-en-schrijver doet, niettegenstaande zoveel verschil, aan niemand minder
denken dan aan den debuterenden Streuvels, den Streuvels van Lente en De oogst.
Wat mogen we dus nog verwachten!
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Hoeven we de bandversiering en de illustraties te loven, door den schrijver zelf
naar beste kunnen verzorgd?
Em. Janssen.
E. VAN HEMELDONCK, Agnes. - 'Volksreeks', nr 338, Davidsfonds,
Leuven, 1946, 247 blz., gen. Fr. 32, geb. Fr. 44.
De verteller - het boek werd in ik-vorm geschreven - is een simpele boerenjongen
uit de hei. Zijn heer haalt hem daar weg, naar de stad. Hij vormt hem tot uit den
knaap van den buiten de vertrouwensman groeit die hem bijstaat in zijn zaken. Er is
ook Agnes, de dochter van den heer. Tussen den jongen man en het meisje groeit
onuitgesproken een genegenheid die liefde wordt. De heer schijnt dit te verlangen,
ook de gebrekkige jonker. Maar Spitsmuis heeft haar eigen neef opgedrongen. In de
zaken en in de verovering van Agnes een duchtige, weldra overwinnende tegenstander.
Een misdaad is het einde. En de terugkeer van den op het uiterste gedreven buitenmens
naar de hei.
Het boek is fijn, met zijn wondere personages: de tuinman, José, Postuurke,
Spitsmuis. De intrigue is vrij knap opgebouwd. Toch schreef de romancier boeken
die heel wat hoger reiken dan Agnes. Het doet te gewild aan, te cerebraal opgevat en
opgelost. Slechts daar waar het de hei raakt krijgt het een breden, menselijken
ondertoon. Toch blijft het een mooi en lezenswaardig werk.
J. Burvenich.
Louis SOURIE, Het hart van mijn stad. - 'Volksreeks', nr 333,
Davidsfonds, Leuven, 1945, 110 blz., gen. Fr. 20, geb. Fr. 32.
In sober gehouden ik-stijl verhaalt Van Laethem, hulprekenplichtige aan de
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Brugse instelling voor weldadigheid zijn leven en dat van zijn gezin. Rimpelloos
haast als de stijl van den schrijver, verglijdt het, met als enige storm het pijnlijke
avontuur met Fabry, den zwendelaar. De schrijver slaagt er zeer fijn in de
kleinestadssfeer weer te geven, met haar gekonkel, maar ook met de rijke pracht van
haar vaste traditie.
Op dat gebied vooral mag het boek geslaagd heten.
J. Burvenich.
J. BIJDEKERKE, Du bist mijn. - 'Volksreeks', nr 336, Davidsfonds,
Leuven, 1945, 281 blz., gen. Fr. 32, geb. Fr. 44.
Het verhaal van een roeping in den wonderen tijd van Ruusbroec. Aert van der Elst
wordt door zijn oom en voogd aan een jeugd van studie en ingetogen opgaan naar
God onttrokken en tegen zijn zin in het weelderige leven en in den politieken strijd
tussen Vlaanderen en Brabant geworpen. Daar leert hij Margareta kennen. Maar ook
die liefde wordt hem ontzegd door de vete tussen haar geslacht en dat der van der
Elst's. Hij trotseert alles, maar Margareta sterft. Hij keert terug. Ruusbroec geeft hem
niet alleen berusting maar ook de liefde voor zijn jeugdroeping weer.
Het boek is op vele plaatsen mooi. Jammer genoeg mist het, én om zijn vlijtige
stijl én om zijn gebrek aan besnoeiing, de vaart die bij zulk een historisch onderwerp
past.
J. Burvenich.
Alois BLOMMAERT, Wroeters. Roman. - 'Volksreeks', nr 334,
Davidsfonds, Leuven, 1947, 231 blz., gen. Fr. 30, geb. Fr. 42.
Tooje en Koob uit onze Kempen. Twee echte mensen van bij ons: wroeters vol
eenvoudig plichtsbesef, recht door zee, en die het geheim van het geluk gevonden
hebben waar weinigen het durven zoeken. De roman is een simpel verhaal van hun
leven. Maar wellicht is dit een van de beste boeken die het Davidsfonds zijn lezers
van de 'Volksreeks' schonk. Het boeit onweerstaanbaar en grijpt naar het hart. Nergens
pathos of gezochtheid in taal noch gebeuren, maar een rustige rechte groei naar de
heldhaftigheid in het gewone. Figuren als Maarten, Tooje, Koob en Gustje vergeet
men niet.
Meer hoeft niet gezegd te worden. Dat wie een simpel, mooi en veredelend boek
wil hebben waar hij het leven beter in leert benaderen, Wroeters ter hand neme. Het
is, op zijn manier, een meesterwerk waar de schrijver diepen dank om verdient.
J. Burvenich.
Jan BOSCHMANS, De zeven flesschen van den kanunnik. Uit de
oorlogskroniek van een Westvlaamsche familie. - 'Volksreeks', nr 337,
Davidsfonds, Leuven.. 1945, 305 blz., gen. Fr. 32, geb. Fr. 44.
Een los en vlot relaas over de ervaringen van een gezin in de eerste oorlogsjaren,
met als symbool en punctuatie voor blijde en droevige gebeurtenissen, het ontkurken
en leegdrinken van de zeven flessen, allen verschillend, door oom kanunnik aan elk
der zeven familieleden met fijn onderscheidingsvermogen geschonken.
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Humor, levenswijsheid en hier en daar een vlug weggeknipt stofje heimwee.
J. Burvenich.
J.D. POLDERSEN (J. DIERCKX en), De heilige ridder. - 'Jeugdreeks',
nr 47, Davidsfonds, Leuven, 1945, 192 blz., Fr. 16.
G. VANDEN MAELDERE, Het groote avontuur. Een Vlaamsche Samson
op het Indianenpad. - 'Jeudreeks', nr 48, Davidsfonds, Leuven, 1945, 215
blz., Fr. 16.
J. VAN OVERSTRAETEN, Dat wondere Pimpeltje. - 'Jeugdreeks', nr
49, Davidsfonds, Leuven, 1946, 179 blz., Fr. 16.
Uitmaken wat al goeds het Davidsfonds met zijn uitgaven; en niet het minst met zijn
'Jeugdreeks', in onze jeugd heeft gesticht ware onmogelijk. Maar toch mag hier eens
in allen eenvoud de bewondering worden uitgedrukt en de dankbaarheid voor hen
die, jaar in jaar uit, een bepaald aantal gezonde, bezielende Vlaamse boeken uit weten
te zoeken waar onze jeugd werkelijk iets aan heeft om haar fantasie te voeden, en
geest en gemoed op te voeren naar een echt ideaal.
Dat de gekozen boeken steeds meesterwerken zijn zal niemand beweren, al zijn
de parels kwistig gezaaid: maar altijd kunnen zij met voldoening ontvangen en warm
aanbevolen worden.
De drie boeken die hier ter lezing geboden werden geven weer getuigenis van
fijnen zin voor evenwicht en alzijdigheid. Naast de sterk historisch gehouden maar
boeiend vertelde levensstrijd van onzen heiligen Graaf Karel, met zijn les van eerlijke
trouw en diepe volksliefde, gaat het meer geïdealiseerde, maar betrouwbare avontuur
van onzen volksjongen, Pater Jan De Smet, dat op zeer vele bladzijden doet zinderen
van geestdrift en de jeugd aangrijpt in haar hogen zin voor tocht en wagenis. En dan,
vol speelse fantasie, iets onevenwichtig maar fris verteld, het avontuur van Pimpeltje,
de kleine jongen die vaders lessen en moeders voorbeeld indachtig, zijn ver-
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bond sluit met de dieren en zijn wonder-macht gebruikt om kwistig goed te doen en
de bozen te bestraffen. Drie zeer verscheidene maar goede, vormende jeugdboeken,
waar schrijvers en uitgevers eer van halen.
J. Burvenich.
Guy de LARIGAUDIE, Joeg. Vertaling en bewerking naar het Frans door
L. Lavki. - De Pijl, Brussel, 1946, 98 blz.
De zwerftocht van een knaap, duizenden jaren geleden, midden gevaren van wilde
dieren; zijn strijd om het vuur... Elke jongen leest met spanning Lavki's keurige
bewerking van dit werk van de Larigaudie.
J.V.
John FLANDERS, De zilveren kaap. Avonturenroman voor de jeugd. De Pijl, Brussel, 1946, 143 blz.
Een griezelig verhaal van geesten en spoken. De spanning stijgt als het blijkt dat er
alleen mensen achter zitten... De Oud-Engelse toestanden blijven ons vreemd, spijt
de inleiding.
J.V.
Dokter Wilfried BROECKAERT, Pumpernickel en humor-vitaminen.
- Boekuil en Karveel, 1946, 190 blz., gen. Fr. 45, geb. Fr. 63.
Enkele schetsen vol volkse humor, soms wat plat, waar de sympathieke geneesheer
gebruik van maakt om veel onzin recht te zetten en veel echte, christelijke
dokterswaarheden aan den man te brengen. Voor 't bedoelde lezerspubliek aan te
bevelen.
J.B.
J. EGGERMONT, Poppenspelrepertorium. - 'Mijlpaalserie', nr 39, De
Pijl, Brussel, 1946, 79 blz.
Voor de amateurs van poppenspel ligt hier, van de hand van den schrijver van het
technisch 'Mijlpaaltje' over de poppenkast, een repertorium voor dat zeker een
aanwinst en een fijne hulp betekent. De stukken zijn zeer bruikbaar gekozen en laten
veel ruimte over aan jonge fantasie.
J.B.
L. STERKENS, Poësis. - Reeks 'Stroomlijnen', De Kinkhoren,
Brugge-Brussel, 219 blz., Fr. 48.
Poësis, het verhaal van Karel Reynders, Will van Ravels, zijn zuster, de klasgenoten
en de vijanden van beide jongens, kan aanvankelijk een reeks van verbazende
avonturen gelijken, sterk geïdealiseerd, tot overdrijvens toe. Maar aanstonds houdt
men van dat forse boek, waar de wind der heldhaftigheid doorheen waait, en waaruit
men tenslotte onweerlegbaar ophaalt hoe zelfs de liefde van een jongen tot een meisje
louteren kan, verruimen, verheffen.
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Zoek hier geen literatuur; te duidelijk vaart Pater Sterkens in het zog van Pater
Finn. Geen slaafs navolger echter; veeleer een apostel die zijn ziel heeft afgestemd
op die van zijn onvergetelijk voorbeeld. En even levenslustig, even optimistisch,
even aanhalig voor elke menselijke lente en inspanning, even meewarig bij elke pijn
of beproeving, doet hij alles opgaan in een onuitputtelijke goedheid en liefde: een
glanzende zon die het leven bont, avontuurlijk, triomfant gelukkig maakt.
De aankomende jeugd zal dit boek geestdriftig lezen; even geestdriftig zal ze
daarna goed handelen.
Em. Janssen.
Magda SOMERS, Greta Leune. Studente. - De Pauw, Leuven, 1946, 250
blz., geb. Fr. 90.
Misschien maakt dit dagboek - de ervaringen van een katholiek meisje aan de
Leuvense Universiteit, in de jaren 1933-1936 - bij een eerste contact wel een
gemengden indruk. Men vindt er allerhande opmerkingen, gedachten en aanhalingen,
groen en rijp door mekaar; een bloemlezing en een panopticum; maar wie bladzijde
na bladzijde ondergaan wil, ziet voor zich een beeld getekent, en hij hoort een
getuigenis.
Het beeld van een veelvuldig tasten en zoeken, hopen en wachten, begoocheld
vastgrijpen en ontgoocheld loslaten van mensen en beloften. Het beeld van de
onzekerheid en het verlangen in ons katholiek leven der laatste decennia. Van onzen
nood en zwakheid, behoeften en begeren; terwijl, ook vanwege de besten, al te weinig
'woorden van eeuwig leven' worden gesproken. Het beeld van een begaafd meisje,
oprecht en edel, dat slechts moeilijk veel zwarigheid overwint en vordert op haar
hogen weg.
En het getuigenis: dat men houden moet van den evenmens; dan pas kent men
hem, geeft men, en wordt men gelukkig. Dat men heel oprecht het licht; dient te
volgen, waar de ster ook verschijnt. Men kan zich vergissen en dolen, maar aan de
naastenliefde herkent men Christus' volgelingen, en wie voor de anderen veel over
heeft, ontvangt van Christus nog méér.
Wie, doorheen dit dagboek, de stem van de schrijfster beluisteren kan, wordt in
haar lichte avontuurlijkheid wel eens meegesleurd; altijd met een edeler oprechtheid
en een verruimd hart.
Em. Janssen.
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A.J. WITTERYCK, Oude Westvlaamsche Volksvertelsels. Ingeleid en
van nota's voorzien door Hervé Stalpaert. - De Kinkhoren, Brugge-Brussel,
1946, 306 blz., ingen. Fr. 95, geb. Fr. 125.
De vijf-en-dertig hier gebundelde verhaaltjes en sprookjes, alle gegrepen uit de
Westvlaamse folklore, waren voor een groot deel gemeengoed onder verscheidene
volkeren; maar vergroeiden toch, naargelang gemoed en verbeeldingsleven, tot licht
variërende gestalten.
Niet phonetisch weergegeven, bewaren ze nochtans de frisse klank die de volkstaal
kenmerkt.
Hervé Stalpaert verrijkte ze met kostbare aantekeningen: typologische
rangschikking, aanduiding van kontaktpunten met buitenlandse en Vlaamse varianten.
Hij voegt er een bibliographie aan toe met, naast Vlaamse verzamelingen en studiën,
de voornaamste en meest onmisbare werken uit het buitenland.
E.G.
Hendrik CONSCIENCE, De loteling. Herziene uitgave. - De Sikkel,
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946, 122 blz., gen. Fr. 38, geb. Fr.
55 (bij intekening Fr. 34, Fr. 50).
Jaren geleden vroegen wij zelf naar een herziene uitgave, in verbeterden tekst, van
de voornaamste werken van Conscience; met vreugde begroeten we deze
onderneming, die in vijftien boekdelen drieen-twintig werken aan den man brengt.
En bij het lezen van dit eerste deel valt op hoe delikaat en nauwgezet Dra Nellie
Daman den oorspronkelijken tekst heeft geëerbiedigd en toch verbeterd, hoezeer De
loteling blijft de onovertroffen Kempische idylle van onzen grootsten volksschrijver.
Em. Janssen.
Peter PANN, Teresa. - 'Mimosa'-reeks, Manteau, Brussel, 160 blz., Fr.
20.
Een stiefmoeder. dwarsboomt de liefde en het huwelijksplan van haar stiefzoon. Alle
middelen zou ze aanwenden; zoveel schandelijker is haar nederlaag, - en de twee
'koningskinderen' hebben, over het diepe water heen, elkander gevonden.
Teresa is een vloeiend verteld romannetje, zonder veel diepte, psychologische
ontwikkeling of stijl, in een niet geheel zuivere taal. Ontspanningslectuur voor
volwassenen.
E.G.
Hermann SKOLASTER, De onzichtbare hand. Uit het Duitsch vertaald
door P. Bernulf O.F.M. Cap. - Franciskaansche Standaard, Antwerpen,
1946, 123 blz.
Deze detectiveroman boeit ons van het begin tot het einde. Onmiddellijk wordt het
probleem scherp gesteld; geleidelijk zal Broeder Justus, een gewezen detective, het
uit elkaar nemen; tot hij een hele bende van terroristen ontdekt, met als chef den
hoofdcommissaris zelf.
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Toch is de compositie te eenvoudig, en helpt het toeval den speurder al te
wonderbaar, opdat het boek, in zijn genre, meesterlijk zou heten. Als
ontspanningslectuur aanbevolen.
G. Dooreman.
Alice BEHREND, Babette en haar bruidegoms. Geautoriseerde vertaling
door Jozef Simons. - Tweede uitgave, Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1946,
207 blz., Fr. 50.
Een rijk geworden moeder heeft voor haar dochter Babette een goede partij op het
oog; na veel vruchteloze pogingen moet zij inzien dat deze slechts gelukkig zal zijn
met een sedert lang bekenden eenvoudigen jongen.
Hoge kunst wordt ons niet aangeboden; maar de vertaler bezorgde ons een
aangenaam boeiend verhaal, fris, gezond, ontspannend, wat gehakt omdat het toneel
gedurig wisselt, gevat in de voorstelling en met een gezond optimisme.
G. Dooreman.
A. BUCKINX-LUYKX, Het wonderbare sprookje. - Tweede uitgave,
De Zonnewijzer, Turnhout, 1946, 39 blz.
De schrijfster vertelt heel mededeelzaam en gevoelig, te weinig beeldend en zonder
zich door een bijzondere oorspronkelijkheid te imponeren. De vier sprookjes van dit
bundeltje blijven wat schraal en als onduidelijk; terwijl de warme toon toch treft en
ontroert.
E.J.
A. BUCKINX-LUYKX, De roman van een edelvrouwe. - De
Zonnewijzer, Turnhout, z.j. (1946), 182 blz., gen. Fr. 50, geb. Fr. 65.
Wij menen niet dat de kracht van de schrijfster in den historischen roman ligt. Het
overheerlijke gegeven, Johanna van Constantinopel, heeft zij niet weten te bezielen
noch te herscheppen. Zij tekent haar gestalten niet uit, en kan de verwikkelingen
noch samenknopen noch ontknopen. Misschien is dit tekort aan de geringe vakkennis
te wijten; we menen nochtans, daar we de aandacht steeds op de conflicten en
tragedies van het hart gevestigd zien, dat de auteur eerder blijk geeft van een
lyrisch-bewogen dan van een epischbeeldend temperament.
Em. Janssen.
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Wetenschap
Dr J. LEBEER, Over Tweelingen. - Vlaamsche Drukkerij, Leuven, 1946,
140 blz., Fr. 85.
Vroeger met allerhande bijgeloof omringd, door de wetenschap als vrij onverschillig
lang ter zijde gelaten, is het tweelingenvraagstuk plotseling door de moderne genetica
in het middelpunt van de biologische belangstelling komen te staan. Immers het
tweelingenonderzoek blijft nog steeds voor de studie van de menselijke erfelijkheid
een van de voornaamste bronnen, zoniet de voornaamste, van inlichting en
vergelijking.
In het Nederlands bestond nog geen samenvattende studie over dit onderwerp die
enigszins in het bereik lag van den intellectueel die geen specialist is in geneeskunde
of biologie. We kunnen daarom Dr Lebeer niet dankbaar genoeg zijn het te hebben
aangedurfd een synthetisch overzicht te geven over dit vraagstuk. De wijze waarop
deze boeiende stof wordt ingedeeld en verwerkt verdient allen lof. Toch menen we
dat schrijver nog te veel gebonden blijft aan technische uiteenzettingen en discussies.
Deze overladenheid wordt, jammer genoeg, nog in de hand gewerkt door een
onvoldoende taalkennis. Het doet pijnlijk aan op bijna elke bladzijde een paar
onhandige, ongelukkige of zelfs taalkundig verkeerde uitdrukkingen te ontmoeten
die de lezing van dit overigens zeer verdienstelijke werk sterk bemoeilijken.
Alb. Raignier.
Dr J. LEBEER. Geneeskundige Marginalia. - Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1946, 140 blz., gen. Fr. 120.
De vruchtbare pen van Dr Lebeer brengt ons dit jaar een tweede boek over een
onderwerp dat zeker door het publiek gegeerd is. Zoals de titel het zegt is dit geen
homogeen werk over een of ander medisch onderwerp, maar een reeks gebundelde
voordrachten gehouden voor het Antwerpsch Genootschap voor Geneeskunde over
'Wat is Geneeskunde?', 'Hoogten en Laagten van de specificiteit in de Bacteriologie',
'Lof van de Empirie en het Scepticisme in de Geneeskunde' en ten slotte het reeds
in Streven verschenen artikel over 'Claude Bernard'. Elk van deze bijdragen vormt
dus een op zichzelf staand geheel met wisselend belang voor den lezer. Voor den
niet-geneesheer zal de tweede wel de minst genietbare zijn; de eerste is o.i. veruit
de mooiste. Dr Lebeer beschikt over een verbazende belezenheid die het boek ook
voor den vakman zeer aantrekkelijk zal maken. We betreuren een beetje dat de tekst
te veel een voordracht-tekst gebleven is. Een korte inleiding, enkele geringe
wijzigingen en de vertaling of zelfs het achterwege laten van al te talrijke Franse
citaten hadden hem zeker niet geschaad. Met genoegen onderstrepen we ook dat de
taal aanmerkelijk beter verzorgd is dan in het boek Over Tu eelingen.
Alb. Raignier.
Paul DEBAISIEUX, Leçons familières de biologie. - Casterman, Doornik,
1946, 315 blz., Fr. 84.
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In de serie 'Leçons familières' van Casterman verscheen als derde nummer van de
reeks het boek van Prof. Debaisieux. Het doel ervan is den belangstellenden leek de
gelegenheid ter hand te stellen zonder veel moeite en lange studie de nodige noties
te verwerven over de zoölogie en de voornaamste problemen uit de biologie. De
paedagogische klaarheid en overzichtelijkheid die het hoger onderwijs van Prof.
Debaisieux kenmerken vinden we hier op eminente wijze terug. Zonder technische
scholing zal elk oningewijde met voldoening en groot nut dit werk lezen. In een
eerste deel worden de algemene kenmerken van het levend organisme uiteengezet:
structuur, celleer en voortplanting. In het tweede deel defileert het hele dierenrijk in
een beknopte, zeer leesbare en onderhoudende samenvatting. In het derde deel
eindelijk worden enkele meer algemeen biologische problemen als geographische
verspreiding, erfelijkheid en evolutie behandeld.
Alb. Raignier.

Economie
Dr J.H. GILISSEN, Eigendomsrecht en eigendomsplichten. Een
onderzoek naar de leer omtrent het eigendomsrecht en de
eigendomsplichten volgens de Weensche richtingen en Quadragesimo
Anno. - W. Bergmans, Tilburg, 1946, 281 blz., Fl. 6,90.
Deze studie is in hoofdzaak een beschrijving van het beroemd en historisch geworden
debat, dat, na den anderen oorlog, in de Duitse landen, radikaal-christenen (Horvath,
Ude, Lugmayer, Orel) en gematigden (vooral von Nell, Bruening en Biederlack)
tegenover elkaar stelden. De
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encycliek Quadragesimo Anno, beslechtte de discussie: de gematigde richting werd
over het algemeen in het gelijk gesteld: toch werden bepaalde kwesties aan de vrije
discussie overgelaten.
Schrijver geeft duidelijk en zakelijk het debat weer. Hoe het ontstond (de
voorlopers: von Ketteler, Vogelsang, Weisz, tegenover Ratzinger en Pesch). Hoe de
strijd verliep: omtrent eigendomsplichten en -begrip; omtrent de plichten van den
overvloed; omtrent de leenrente; omtrent nationalisatie. Telkens worden de stellingen
en hun argumenten scherp, klaar, duidelijk en breedvoerig bepaald. (Schrijver deinst
niet terug voor herhalingen omwille van de klaarheid of de overzichtelijkheid.)
Telkens wordt dan aangeduid in welken zin de pauselijke encycliek een besluit trok,
en hoever dit besluit reikt.
Dit historisch werk heeft blijvende waarde: het krijgt in dezen naoorlogstijd een
speciale actualiteit. Al de concepten, principes en opvattingen omtrent privaat
eigendom, worden uiteengezet en beoordeeld. Als slot stelt schrijver een synthese
voor, en haalt uit het debat de blijvende elementen naar voor: onderscheid tussen
eigendomsrecht en eigendomsorde; wezenlijk-sociaal en theocentrisch karakter van
den eigendom. Wat hem toelaat, om goede gronden, te besluiten dat het goed gebruik
van den eigendom altijd een plicht is van sociale rechtvaardigheid.
L. Arts.
Dr Louis DELMOTTE, De Belgische koloniale holdings. Sint-Pietersboek-handel, Leuven, 1946, 180 blz., Fr. 135.
De schrijver merkt terecht op dat in België over holdings heel weinig geschreven
werd terwijl in menig ander land meerdere studies over dit onderwerp verschenen.
Daarom moeten wij hem gelukwensen om zijn besluit, ondanks de moeilijkheid over
onze financiële instellingen voldoende gegevens bijeen te brengen, het toch aan te
durven een wetenschappelijk werk over de holdings te schrijven. Is hij in zijn
voornemen geslaagd? Hij geeft ons voorwaar heel wat bijzonderheden over de
holdings, en meer speciaal over de koloniale, waartoe hij zich beperkt. Wij betreuren
het evenwel dat hij ons eerder een nomenclatuur aanbiedt van de bestaande holdings,
met enkele bijzonderheden over de voornaamste, dan een synthese die ons aantoont
wat de holdings in de Kongolese economie betekenen. Hoe hebben zij op de structuur
van die economie ingewerkt? In welke maat hebben ze bijgedragen tot de bloei der
gecontroleerde ondernemingen door leiding, door financiële steun, enz.? En daarbij:
hebben zij niet, rechtstreeks of althans onrechtstreeks, het leven moeilijk gemaakt
voor kleine, onafhankelijke ondernemingen, het opkomen van een inlandse
landbouwersstand min of meer in de weg gestaan - bezwaren die wel eens geopperd
worden! - Op die vragen wordt ons hier geen volledig antwoord gegeven. Kortom,
Dr Delmotte heeft ons eerder talrijke gegevens verstrekt over de koloniale holdings
dan een kenschetsend beeld van de koloniale holding.
K. du Bois.
Les conditions des placements étrangers privés. - Volkenbond, Genève,
1946, 55 blz., Zw. Fr. 4.
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Buitenlandse geldbeleggingen in hun verschillende vormen - deelneming aan vreemde
ondernemingen, oprichting van eigen ondernemingen in het buitenland, verstrekken
van kapitalen aan buitenlandse ondernemingen - zijn van groot belang voor een
geordende internationale samenleving. Landen, mild bedeeld met natuurlijke
rijkdommen maar onmachtig om ze behoorlijk uit te baten, worden er door geholpen
om zich die schatten ten nutte te maken. Van hun kant kunnen dan landen rijk aan
kapitalen en reeds economisch ontwikkeld hun teveel nuttig aanwenden. Dit deed
België voor de laatste wereldoorlog, en nog meer voor de eerste, toen zulke
beleggingen vlotter geschiedden en betrekkelijk veilig. Verschillende grootse
ondernemingen, onder meer in China en in Egypte, staan op ons actief. Ook in Rusland
was er Belgisch kapitaal belegd en werkten Belgische ingenieurs. Voor onze eigen
nijverheid waren de Belgische ondernemingen in het buitenland gevestigd welkome
kopers. Het gebeurde evenwel meer dan eens dat de beleggers grote verliezen leden.
In Zuid-Amerika en in China geraakten vele beleggingen zoek; om niet te spreken
van die in Rusland: de Bolschewiki eigenden zich de Belgische ondernemingen niet uitsluitend de Belgische! - zonder vergoeding toe. Tegenwoordig hebben vele
landen aan kapitalen behoefte en zou het in menig opzicht wenselijk zijn dat opnieuw
met beleggingen in het buitenland begonnen werd. En wel door particulieren op eigen
initiatief en niet enkel door staats- of parastatale organismen. Maar, vooraleer hiermee
kan aangevangen worden zonder al te grote risico's te trotseren, moeten verschillende
voorwaarden vervuld zijn. Welke? Les conditions des placements étrangers privés
zegt het ons bondig en duidelijk. Wie de brochure leest mijmert wat weimoedig:
akkoord maar... wanneer komt de internationale veiligheid hier terecht als
onontbeerlijke voorwaarde vereist?
K. du Bois.
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G. FESSARD, France prends garde de perdre ta liberté. - Éditions du
Témoignage Chrétien, Parijs, z.j. (1946), 318 blz.
Frankrijk wordt in zijn vrijheid door het Communisme bedreigd en de schrijver
waarschuwt hier zijn landgenoten op rake wijze en heel concreet, wijzende op de
drijverijen der Communisten in Frankrijk. Zijn werk is een voorbeeld van grondige,
principiële, en toch volledig aangepaste polemiek. Die hoedanigheid zelf brengt
evenwel mee dat wij hier geen werktuig hebben aangepast aan Belgische toestanden.
Wel echter een rijke schat inlichtingen over de actie van een listigen vijand.
B.V.
Dr H.W.J.A. VREDEGOOR, Monetaire vraagstukken tijdens en na
den oorlog. - 'Elseviers economische bibliotheek', Elsevier,
Amsterdam-Brussel, 1945, 346 blz., Fl. 8.50.
'Dit boek is omstreeks het midden van den oorlog ontstaan, maar kon... eerst na den
oorlog verschijnen', lezen wij in het Woord vooraf. De proef op de som bleef dus
voor 'na den oorlog' achterwege. De schrijver tracht aan te tonen dat, indien de
economie krachtdadig gebonden blijft én onder de oorlog, én daarbij er na zolang
de goederenschaarste aanhoudt, de Staat het vermag te voorkomen dat daarna een
belangrijke prijsstijging intreedt. Het kort na den oorlog ineens blokeren van een
deel der in omloop zijnde geldmiddelen is niet geboden en zou slechts weinig baten.
Men moet integendeel loonstijging beletten, hetgeen evenwel ondoenbaar is zonder
het krachtdadig handhaven der rantsoenering tegen de vastgestelde prijzen en een
bestrijding der zwarte markt ten einde 'een uitgebreide zwarte handel in de voor het
levensonderhoud noodzakelijke goederen' te beletten.
De economisten zullen met belangstelling het methodisch betoog van den schrijver
onderzoeken - oningewijden laten dit werk liefst ter zijde - nu de proef op de som
kan gemaakt worden. Nederland handhaaft vrijwel zijn prijzen, maar de
blokeringsmaatregelen waren er streng. In Frankrijk werd er niet geblokeerd en... de
Frank staat er laag. Maar in Frankrijk werd niet geleid zoals Dr Vredegoor het eist.
K. du Bois.
Ludwig V. MISES, La bureaucratie. Traduit de l'anglais par R. Florin
et P. Barbier. - Librairie de Médicis, Parijs (Éditions universitaires,
Brussel), z.j. (1946), 138 blz., Fr. Fr. 90.
De openbare diensten zijn onvermijdelijk formalistisch en bureaucratisch, met alle
nadelen die hieruit voortvloeien. Maar men bureaucratisere toch niet het economisch
leven I Men late op economisch gebied vrij spel aan het streven naar winst! Die
stelling wordt hier door een Amerikaan verdedigd. Hij laat de nadelen van de
bureaucratie duidelijk uitkomen, maar schrijft aan de vrije mededinging enkel
voordelen toe. Hij veronderstelt ook feitelijk dat elke staatsinmenging een radikaal
bureaucratisch leiden is. Kortom een veel te absolute kritiek, die doet nadenken maar
eenzijdig is en elke schakering mist.
K. du Bois.
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Comité fiscal. Rapport sur les travaux de la dixième session du Comité
tenue à Londres du 20 au 26 mars 1946. - Volkenbond, Genève, 1946, 80
olz., Zw. Fr. 2,50.
Het Comité hield zijn laatste vergadering... Het onderzocht vooral het netelig
vraagstuk van het bestrijden, op internationaal gebied, van de dubbele belasting, met
andere woorden van de belasting in twee landen op hetzelfde inkomen of dezelfde
erflating geheven. Het stelde model-texten op voor internationale overeenkomsten
hieromtrent. Het gaf ook enkele wenken voor het voortzetten van zijn werk door de
organisatie der Verenigde Naties.
B.V.
Liberté et libertés. Compte rendu des cours et conférences. Semaines
sociales du Canada, XXIIe session, Montréal, 1945. - École sociale
populaire, Montréal, z.j., 351 blz., Can. $1,50.
Een in menig opzicht interessant verslagboek; voor ons heel bijzonder omdat het
diep in de mentaliteit der Franse Canadezen doet binnendringen. Die mentaliteit is
uitgesproken particularistisch; de Franse Canadees vreest voor verdringing door zijn
Engelsen landgenoot en klaagt de houding aan die deze aanneemt waar hij de
meerderheid uitmaakt, dat is in alle 'Provincies' - feitelijk federale staten - buiten de
provincie Quebec.
De lessen en voordrachten geven ons over vrijheid en vrijheden een tikje te veel
alles en nog wat; in de lessen over de principes beroepen de sprekers zich op Europese
schrijvers zonder zich voldoende hun opvattingen eigen te hebben gemaakt. Wij
leren meer uit de lessen die handelen over de wijze waarop de vrijheden in Quebec
en in de overige provincies in feite bestaan of... vertrapt worden.
K. du Bois.
François PERROUX, Science de l'homme et science économique. Librairie de Médicis, Parijs (Editions universitaires, Brussel), z.j. (1943),
40 blz.
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Een leerrijke voordracht waarin de spreker terecht aan de economische wetenschap
der vorige eeuw verwijt dat zij uitging van een denkbeeidigen, vereenvoudigden,
a.h.w. geheel gemechaniseerden mens en daarna aantoont hoe ze moet opbouwen
op de 'science de l'homme', m.a.w. op den mens zoals hij is en zoals hij zijn moet.
Dan, en dan alleen, zal zij heilzaam werk leveren en tot een werkelijk menselijke
inrichting van het economisch leven brengen, tot ene die een werkelijke verheffing
van den mens, niet van enkele uitverkorenen maar van allen, zal bijdragen. Een
voordracht die tot nadenken noopt.
K. du Bois.
R. KOTHEN, Problèmes sociaux actuels. - 'Bibliotheca Mechliniensis',
nr 8, Desclée De Brouwer, Brugge, z.j. (1946), 173 blz., Fr. 000.
Een gevat overzicht en behandeling der meest actuele en brandende sociale
vraagstukken als die van de deproletarisatie, van de structurele hervorming der groter
ondernemingen en van de 'maatschappelijke veiligheid'. Het zeer overvloedig aanhalen
van getuigenissen schaadt wel een weinig aan de eenheid en wij hadden wel eens
wat minder getuigenissen uit Frankrijk of over Frankrijk en wat meer uit of over
België gewenst. Zo b.v. waarom niet het standpunt onzer christelijke
arbeidersorganisatie over nationalisatie aangehaald? Het is voorwaar gelukkiger dan
dat der Franse. En waarom zo weinig vermeld over de plannen tot hervorming der
ondernemingen door onze christelijke werkgevers- en werknemersorganisaties naar
voren gebracht? Geven ze niet, meer dan de Franse plannen, getuigenis van nuchtere
realiteitszin?
K. du Bois.
Roland MASPÉTIOL, L'ordre éternel des champs. Essai sur l'histoire,
l'économie et les valeurs de la paysannerie. - 'Éditions politiques,
économiques et sociales', Librairie de Médicis, Parijs (Éditions
universitaires, Brussel), 1946, 587 blz., Fr. Fr. 300.
Een interessante studie waarvan de ondertitel ons de inhoud goed weergeeft. Men
voege er echter bij: 'in Frankrijk'. De titel duidt ons de strekking aan: de onmisbaarheid
laten uitkomen van een boerenstand om reden van 'l'inépuisable richesse de la vie
paysanne', nl. voor het ganse land. En helaas 'les signes de détresse sont nombreux
dans l'âme rurale, aussi nombreux que les villages délabrés'. Nu een nieuwe
maatschappij in wording is 'le monde rural risque d'être négligé moins par hostilité
que par oubli et par ignorance, parce que sa dispersion le rend faible et sans cohésion
en face des masses urbaines'. Dat beeld van verval is gelukkig niet toepasselijk op
onze Vlaamse landbouwers, taaie en noeste werkers niet alleen, maar ook ontwikkelde,
die, onder de leiding van hun stevige organisatie, wisten voor de nodige 'cohésion'
te zorgen en het hoofd te bieden aan de eisen der moderne landbouwtechniek. De
komende jaren zullen hun nog hoger eisen stellen dan voorheen. De lezing van dit
boek kan, vooral aan hun leiders, beter doen inzien welke de tekorten zijn waar de
Franse landbouw aan geleden heeft en heden nog lijdt en ze tot krachtdadiger werk
aanzetten.
K. du Bois.

Streven. Jaargang 14

J. COLPAERT, De middenstand als sociale klasse. - 'Sociale studiën',
nr 6, Beyaert, Brugge, 1946, 112 blz.
Een studie die vooral het belang van de middenstand wil laten uitkomen.
'Middenstander' vat ze in een zeer brede zin op: nagenoeg alwie geen
handenarbeiderloontrekker is, wordt onder de middenstanders gerekend. Maar dan
zijn de sociale banden tussen al die 'middenstanders' zeer los! Om het maatschappelijk
belang van den 'middenstand' te laten uitkomen, ware het wellicht beter geweest zich
tot de zelfstandige handeldrijvenden en industriële middenstand te beperken, én
omdat die als de eigenlijke middenstand aanzien wordt, én omdat hij met bijzondere
moeilijkheden te strijden heeft terwijl hij toch sociaal een heerlijke rol te spelen heeft,
als bindingselement.
K.B.
R. DEFRANCQ, Geestelijke vernieuwing van ons boerengezin. Familiale actie van den B.J.B., Roeselaere, z.j. (1946), 52 blz.
Een wakkere wekroep tot familiale werking onder onze boerenbevolking. Vóór 1914
was ze voorbeeldig, door een intens familieleven geschraagd. Tegenwoordig zijn
velen op zedelijk gebied diep gezonken. Daarom de 'gezinsactie voor landbouwers'
van het 'Mannenverbond voor Katholieke Actie' gesteund!
B.V.
Fl. PRIMS, Het herfsttij van het corporatisme te Antwerpen. 'Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor
Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten, van België. Klasse der
Letteren', jaargang VII, nr 4, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1945,
61 blz., Fr. 38.
Verging het corporatisme te Antwerpen omdat het onherstelbaar ontaard en verouderd
was? De geleerde Antwerpse
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archivaris toont ons hier aan hoe eenzijdig het zou wezen dezen ondergang uitsluitend
aan innerlijke tekorten toe te schrijven. Er waren ook oorzaken vreemd aan het
Antwerpse corporatisme, ja zelfs aan het land.
K.B.
Het Communisme. Verslagboek der academische sociale studiedagen,
gehouden te Leuven van 26 tot 28 October 1945. - 't Groeit, Antwerpen,
z.j., 228 blz., Fr. 70.
In een eerste deel werd, in vier lessen, de leer van het Communisme uiteengezet. In
keurige lessen die ons heel duidelijk die leer naar haar ware gedaante leren kennen.
Hierop volgen drie lessen over het Communisme in Rusland. De sprekers beschikten
niet over voldoende tijd om hun onderwerp volledig te ontwikkelen, zodat de
geschreven tekst niet geheel voldoet. Uit de twee lessen die het derde deel uitmaken
vernemen wij hoe het Communisme zich in België voordoet, in de politiek en in de
vakbeweging. In een slotwoord werden de toehoorders, katholieke intellectuelen,
gewezen op hun taak.
B.V.
Dr M. CORDEMANS, Ons land in het nieuwe wereldbeeld. België's
buitenlandsche politiek. - 'Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding',
verhandeling 384-5, jaargang XI, nr 1-2, Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1946, 119 blz., Fr. 30.
Een degelijke inleiding die ons duidelijk maakt voor welke geweldige internationale
problemen België staat; en ook welke gevaren ons bedreigen, en met ons gans Europa.
Dr Cordemans stelt de nuchtere werkelijkheid bloot - inzonderheid in 'De Russische
drang naar West en Oost' en in 'Het handvest van San-Francisco en de akkoorden
van Bretton Woods'; - zonder het te wagen pasklare oplossingen voor te stellen, geeft
hij evenwel duidelijke wenken - inzonderheid in 'Regionale verbonden buurschappen
en verdragen', 'De verbondenheid der Lage Landen' en 'De Verenigde Staten van
Europa'. - De algemene strekking er van is duidelijk 'steeds talrijker en
gezaghebbender stemmen gaan op om de sinds lang gewenste samenbundeling van
Europa's krachten tot een werkelijkheid te maken'.
K. du Bois.

Varia
L.J.M. FEBER, Van Herren en Herrenkultur. - Het Spectrum,
Utrecht-Brussel, 1946, 160 blz., geb. Fr. 85.
De wel bekende L.J.M. Feber - niet de eerste de beste - geeft ons hier een scherpe,
ongenadige, soms vlijmende, maar altijd ernstige, eerlijke, diepgaande kritiek van
de Duitse 'Kultur': een soort psychanalyse van den Duitsen mens en van het Duitse
volk. De lezing van dit werk doet aanvankelijk pijnlijk aan; (wij raden den lezer aan
te beginnen met het laatste hoofdstuk Bevrijding en herstel). Toch moet men
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voortgaande erkennen dat de kritiek wél eenzijdig, maar eerlijk en verantwoord is.
Zij moet o.i. voor die van de Reynold of Huizinga niet onderdoen, zij vult die
evenwaardig aan.
Het Duitse volk (hierbij moeten wel schakeringen erkend tussen Pruisen en de
andere Duitse stammen) is in zijn kerstening onvolgroeid gebleven. De oude barbaar,
met zijn stamgebondenheid, zijn mythologie, zijn Bandeloos romantisme, leeft steeds
voort in zijn dichters en denkers en daadmensen; in zijn pruisianisme, zijn racisme,
zijn führerisme. Wat Chamberlain en Rosenberg ook beweren mogen, alleen het
christendom is in staat de kostbare gaven van het Duitse volk te bevrijden, en voor
de mensheid tot een zegen te maken.
Deze studie is zwaar van inhoud: zij getuigt van een merkwaardige vertrouwdheid
zowel met de Duitse Kultur, als met de christelijke cultuur en met de cultuur in het
algemeen. De vlotte, frisse, knappe stijl van Feber, maakt deze degelijke kost licht
verteerbaar en appetijtelijk. In dit genre van hoge vulgarisatie, is het de beste
weerlegging van Rosenberg en Chamberlain en zoveel anderen, die ons volk jaren
lang hebben trachten te vergiftigen. - Voor intellektuelen en meer ontwikkelden, die
zich wellicht een tijdlang door de Kultur lieten bedwelmen of impressioneren, een
zeer aanbevolen lectuur.
L. Arts.
L. MESTDAGH S.J., Wat poolzoekers ons leren. - Bibliotheek van de
'Bode van het H. Hart', Van In, Lier, 1946, 116 blz., Fr. 35.
In dit boekje over de grote poolzoekers bundelt P. Mestdagh hoofdzakelijk zijn
bijdragen uit de Bode van het H. Hart. Het zal iedereen die met de vorming van de
jeugd begaan is verheugen dat hierdoor de schetsen van den fijnen jongenskenner
een ruimer publiek zullen bereiken en zo bijdragen tot het smeden van trouwe,
durvende Vlaamse kerels. Over de vlotte, incisieve taal, zo helemaal op het
jongensgemoed afgestemd, moet niet meer gesproken worden.
Één wens. Dat elke jongen van bij ons
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dit boek, dat hem daarenboven 'ver' zal leren kijken, in handen neme, het verslinde
en dikwijls herleze.
J. Burvenich.
Pol HEYNS, Antieke kalenderprenten. - 'Keurreeks', nr 34, Davidsfonds,
Leuven, 1945, 242 blz., Fr. 32.
Wie zoekt naar een schat van folkloristische gegevens over Driekoningen, Sint
Antonius, Sinte Apollonia, Lentefeest, Sint Ivo, Sint Jan, Anna, Rochus, Guido,
Crispijn, Cecilia en de grote kindervriend Sint Niklaas, moet bepaald dit boek ter
hand nemen. Het staat niet alleen vol belangwekkende details over oorsprong en
viering, doorspekt met olijke anecdoten, het is daarbij ook nog geschreven in een
vlotte, fijne en levendige taal die van de leerrijke lectuur een echt festijn maakt.
J. Burvenich.
M. BOTTU et P. ERNST S.J., Pour une gymnastique de jeunes. 'Bibliothèque des Estudiantines', nr 3, Casterman, Doornik, 1945, 126 blz.,
Fr. 36.
Prof. Bottu geeft hier ten behoeve der mannelijke rijpende jeugd een duidelijke,
practische en overtuigende uiteenzetting van zijn terecht beroemde 'dynamische
Scandinaafse methode'. Men moet geen specialist in het vak zijn om de superioriteit
van deze methode boven de vroeger gebruikelijke in te zien; een paar oefeningen
volstaan om ze aan den lijve te ervaren. Duidelijke foto's en zorgvuldig gedoseerde
lessen verhogen de bruikbaarheid van het boekje. Voor jongens die in hun
lichaamscultuur nog enige zin voor evenwicht en enige moed tot methodische en
rationele training bewaard hebben, zal het een welkome gids zijn en een echte
weldaad.
De inleiding van P. Ernst is een interessante brok paedagogische psychologie,
maar én naar inhoud én naar terminologie te moeilijk, en daarom minder geschikt
voor het specifieke door het boekje bedoelde studentenpubliek. Wanneer verschijnt
een Nederlandse uitgave van dit werkje?
L.M.
Ph. TOSSIJN, Pleinspelen. - Het Spelen-handboek, deel I, 2e uitgave. De
Pijl, Brussel, 1946, 242 blz., Fr. 45.
Ph. TOSSIJN, Heemspelen. - Het Spelenhandboek, deel II, 2e uitgave,
De Pijl, Brussel, 1946, 252 blz., Fr. 45.
Ph. TOSSIJN, Stads- en boschavonturen. - Het Spelenhandboek, deel
III, De Pijl, Brussel, 1946, 229 blz., Fr. 45.
Met deze drie delen waarvan het eerste en tweede reeds in tweede druk, is de reeks
spelenhandboeken van Ph. Tossijn volledig.
Voor de jeugd en den jeugdleider vormen zij een prachtig geheel dat de hele
spelruimte van heem, speelveld, stad en bos bestrijkt. Een op veel ervaring berustende
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inleiding over al wat het spel in het algemeen betreft, geeft den leider een grondig
overzicht betreffende zijn taak. Dan komen, stelselmatig geordend, de spelen zelf in
overzichtelijke, onuitputbare verscheidenheid.
Wat echter nog veel meer de hoge verdienste van dit werk uitmaakt is, dat het niet
een louter 'repertorium' van alle denkbare spelen biedt. Elk spel werd getoetst, en
overal waar nodig is wordt gewezen op voordelen en gevaren, op materiële en morele
vereisten. Zo wordt elke dolle improvisatie geweerd, terwijl daarbij toch ruim de
mogelijkheid wordt gelaten tot bonte fantasie in vorm en inkleding.
Dit alles maakt van deze drie boeken van jeugdleider Tossijn een werkelijk unicum
in ons taalgebied. Het zal dan ook wellicht het klassiek handboek worden voor al
wie met de opvoeding van de jeugd, langs het onmisbare spel om, begaan is.
J. Burvenich.
Dr W.R. HEERE, De studie der volksgroepen en der volken in hun
verscheidenheid een dringende eis. - W. Bergmans, Tilburg, z.j. (1946),
25. blz.
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleeraar in de
positieve- en in de beschrijvende sociologie aan de Katholieke Economische
Hogeschool te Tilburg (23 Mei 1946). 'Is het niet bevreemdend, dat we mooie
ethnologische beschrijvingen hebben van primitieve volken in het binnenland van
Brazilië, in Oost-Afrika en nog geen sociologie van een Nederlandse schoolklas?'
Deze zin licht den eis van den Professor toe terwijl een schets van het Franskarakter,
behendig hinnengeleid, aan de studenten een voorsmaak geeft van én
wetenschappelijke én aantrekkelijke colleges.
K.B.
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Boeken bij de redactie ingezonden van 26 Juni tot 25 Augustus 1946
Bespreking naar mogelijkheid
ACKERE, Johann, Van -, Schubert, de Zwerver, de Zanger. Stemmingsbeelden
uit zijn leven en zijn werk. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946, 88 blz.,
Fr. 45.
AUSTEN, Jane, Trots en vooroordeel. - Pro Arte, Diest, 1946, 396 blz.
BAYART, Pierre, Pour une philosophie de la constitution. - Éditions sociales du
Nord, Rijsel.
BIEBUYCK, Jacques, Journal d'un chrétien. - Le Vidame, Brussel, z.j. (1946),
207 blz.
DEMEDTS, Gabriëlle, Verloren thuis. - Orion, Waregem, 1946, 43 blz., Fr. 40.
ENGELHARD, Xavier, Sagesse de Violaine. Le drame de la raison et de l'amour
vu à travers l'oeuvre de Paul Claudel. - Éditions de la Revue des Jeunes, Parijs.
HOCEDEZ, Edgar, S.J., L'évangile de la souffrance. - Casterman, Doornik, 1946,
273 blz., Fr. 48.
HAAG, Henri, Rien ne vaut l'honneur. - Éditions universitaires, 1946.
JACOBSEN, J.P., Niels-Lynke. Roman traduit du danois par Jean Couturier. - La
Sixaine, Brussel, 1946, 231 blz.
JANSSENS, Martinus W.S., O. Cist., Zeven eeuwen zonnegloed. Levensschets
van de H. Juliana van Mont-Cornillon. - Sint-Franciscus-drukkerij, Mechelen,
1946, 56 blz., Fr. 16.
LABÉ, Louise, Het geschil tusschen dwaasheid en liefde. Vertaling Luc Indestege.
- Nederlandsche Boekhandel, 1946.
LEBEER, Dr J., Geneeskundige marginalia. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
1946, 140 blz., Fr. 120.
MAELE, Prosper Van de -, S.J., Jongens die een vlag kunnen dragen.
Teekeningen van E. Herman. - Die Grael, Gent, 1946, 204 blz., Fr. 45.
MELSEN, Dr A.G.M. Van -, Natuurwetenschap en wijsbegeerte. Algemeene
beschouwingen over de verhouding van wijsbegeerte en natuurwetenschap. De
wijsgeerige consequenties der moderne physica. - 'Bibliotheek van thomistische
wijsbegeerte', Het Spectrum, Utrecht-Brussel, 1946, 204 blz.
MILHAUD, Edgar, La France et les affaires du monde. L'évolution du monde et
des idées. - La Baconnière, Neuchatel, z.j. (1945), 399 blz., Zw. Fr. 7,50.
MOROT, Claude, L'Allemagne et la réorganisation de l'Europe (1940-1943). 'Les Cahiers du Rhône', XII, La Baconnière, Neuchatel, 1944, 253 blz.
OLBRECHTS, Prof. Dr Frans M., Plastiek van Kongo. - Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1946, 165 blz. + 59 blz. platen, geb. Fr. 405.
OLLÉ-LAPRUNE, J., Sterker dan de dood! - Beyaert, Brugge, 1946, 196 blz., Fr.
40.
PRIMS, Floris, Jan de Graverettes. Een figuur uit de katholieke Renaissance
(1579-1645). - Mededeelingen van de Kon. VI. Academie voor Wetenschappen,
Letteren en Schoone Kunsten van België. Klasse der Letteren. Jaargang VIII,
nr 2. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946, 20 blz., Fr. 24.
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SAINT-FOIX, G. de -, Wolfgang Amédée Mozart. Sa vie musicale et son oeuvre.
V. Les dernières aanées (1789-1791). - Desclée De Brouwer, Brugge, 1946,
369 blz. 180 fr.
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SCHELFHOUT-VAN DER MEULEN, Albertiné, Opbouw. - Reeks 'Meisje verdiep
je!', - Romen en Zonen, Maaseik, z.j. (1946), 71 blz.
SCHEPENS, Jan, Johan Daisne. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946, 98
blz., Fr. 38.
SETOLA, Albert, De dijker van Termuiden. - De Kinkhoren, Brugge-Brussel,
1946, 168 blz., geb. Fr. 110, gen. Fr. 80.
SMIT, Gabriel, Spiegelbeeld. - Het Spectrum, Utrecht-Brussel, 1946, 82 blz.
STERKENS, L., Poësis. - De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1946, 224 blz., Fr. 48.
STORMS, D. Arnoldus, O.S.B., Beschouwing en apostolaat. - Secretariaat
missiewerken, Brugge, 95 blz., Fr. 25.
TRÖNNBERG, Dr Gunnar, De weg naar Rome. Vertaling Andreas (Nic.) Metz
(Ord. Cist.), pr. - Sint-Franciscus-drukkerij, Mechelen, 1946, 73 blz., Fr. 20.
VANHOVE, Julien, Doorheen onzen Kongo. - De Kinkhoren, Brugge, z.j. (1946),
164 blz., Fr. 75.
VLAMYNCK, Joris, M.S.C., Vlaanderen verovert voor Christus! - De Kinkhoren,
Brugge-Brussel, 1946, 240 blz., Fr. 73.
WACHTER, Richard De -, Het huis bij de Schoren. - Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1946, 224 blz., geb. Fr. 108, gen. Fr. 83.
WAMBACQ, Dr B.N., Ord. Praem., De boodschap van het Evangelie. - 'Tolle,
lege!', reeks nr 2, Beyaert, Brugge, z.j., 190 blz., Fr. 68.
WESTERLINCK, Albert, Het schoone 'geheim van de poëzie. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946, 374 blz., geb. Fr. 150, gen. Fr. 125.
YPES, J.M., Philosophie du panaméricanisme et organisation de la
paix..L'évolution du monde et des idées.- - La Baconnière, Neuchatel, z.j. (1945),
348 blz., Zw. Fr. 7,50.
ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN, VORSELAER, Onderwijst en leert
onderhouden. De catechese in den dienst van de Eucharistische Methode. Goede Pers, Averbode, 1946, 191 blz., Fr. 100.
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[Nummer 3]
Newman
Een licht voor onzen tijd
door Prof. Dr J.G.M. Willebrands
Het geestelijk ideaal
'Een ziener, die een werk te doen had' zo heeft P. Al. Janssens Newman
gekarakteriseerd. Het is een merkwaardige samenkoppeling van woorden en
gedachten: een ziener, hetgeen doet denken aan een stillen beschouwer, een peinzend
geleerde, die zich bezig houdt met abstracte problemen, liever dan met de concrete
levensvragen; of men denkt aan een platoonsen dichterlijken geest, die in zijn
visioenen zich een ideële wereld schept, welke méér beantwoordt aan het ideaal van
werkelijkheid en schoonheid, dan de schaduwen en duisternissen dezer aarde; of
eindelijk, men denkt aan een vergeestelijkten monnik, een Sint Augustinus, die rust
vindt in de beschouwing van God, waar hij is uitgestegen boven het rumoer en de
verwarring der menselijke samenleving...
Welnu, Newman was een ziener, hij was een geleerde, een dichter en een priester,
maar één, die nooit zijn blik heeft afgewend van de mensen, van hun levensvragen,
van hun samenleving. Zo langdurig en zo ernstig heeft hij zich met de mensen bezig
gehouden, dat niemand als hij heeft gezien en aangevoeld de bewegingen van elk
gemoed, dat niemand als hij de geheimnisvolle wegen kende van den individuelen
geest. Newman kende de geestelijke noden van zijn tijd en had een scherpen kijk op
de diepere oorzaken, die de menselijke maatschappij vorm en gestalte geven.
In de Belijdenissen van Sint Augustinus zien wij de wording en groei van een
mens, die opstaat uit de duisternissen, waarin de geest verzinken kan, en stijgt naar
het licht, het licht dat straalt in zijn schitterende wetenschap, het licht dat hem omgeeft
als een aureool van heiligheid, - en toch blijft Augustinus zo nauw met de mensen
verbonden, dat hij door de kracht van zijn geest geheel het culturele en godsdienstige
leven van zijn tijd heeft gevormd, dat hij in zijn beroemde werk De Stad Gods de
historische lijnen en de normen kon aangeven, langs welke de ontwikkeling der
mensheid voortschrijdt. Hoe vaak doet Newman ons denken aan Augustinus!
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Newman was een ziener, die een werk te doen had. Niet slechts dit werk wilde ik
laten zien, maar ook den geest, de visie op wereld en mensheid, waaruit dit werk
voortkwam. Misschien zal deze geest, die bij zijn leven, zovelen heeft genspireerd,
ook ons opnieuw bezielen.
De gedachte aan zijn werk heeft hem vervuld van zijn jeugd tot zijn hogen
ouderdom, hij heeft zich aan dit werk gegeven met de prille liefde, die aan de jeugd
eigen is, met het gewijde enthousiasme, eigen aan het eerste ontwaken van een
godsdienstige overtuiging en later met de bedachtzaamheid en ernst, gewonnen in
de ervaringen van een lang leven.
In zijn twee en dertigste jaar maakte hij een bootreis naar de Middellandse Zee
met zijn vriend Hurrel Froude, tot herstel van diens geknakte gezondheid. Newman
was fellow en tutor van het Oriel-College, hij kon in enkele groten van Oxford, zoals
Keble, en de ouderen Whately en Pusey zijn gelijken zien; hoezeer de toekomst ook
nog in mysteriën gehuld was, de opgave van zijn leven, zijn ideaal, dat in zijn
studententijd min of meer vaag, als een poëtisch visioen voor hem had gestaan, had
scherper contouren gekregen. De verzen, die hij schreef in de rustige uren van deze
reis, geven het 'visioen' weer, dat zijn toekomst bevatte, want, hoezeer ook zijn fijne
geest de schoonheid genoot van Italië, Sicilië, Griekenland, één Object bleef meer
dan al wat hij aanschouwde zijn denken in beslag nemen, het Object, waarvan deze
wereld maar een symbool is; de wereld van den geest. God is de Vader van een
zichtbare èn een onzichtbare wereld. Wij zien de zon en de maan en de sterren, de
aarde en het firmament, bergen en dalen, de bossen en het open veld, zeeën en rivieren.
Verder zien wij de mensen en de werken der mensen. Wij zien steden en statige
gebouwen en hun bewoners. Het is een immense wereld, zij reikt tot de sterren, zij
is zo hoog en wijd en diep, zij komt ons ook nabij en raakt ons aan. En toch, ondanks
dit heelal dat wij zien is er een andere wereld, die zich even wijd ontplooit en ons
even nabij is en nog meer wonderbaar is. Om ons heen zijn ontelbare wezens, die
komen en gaan, die altijd waken, die werken of wachten en wij zien hen niet: het is
die andere wereld, die ons oog niet bereikt, maar alleen ons geloof. De wereld van
ons geweten en van ons geloof. Deze wereld is volmaakter en verhevener dan al wat
wij zien. Daar is God, de meest reële en absolute Werkelijkheid, daar zijn de engelen
en de zielen. Dit alles bestaat nú, is midden onder ons en rondom ons. Wij leven in
een geestelijke wereld, evenzeer als in een zinnelijke wereld. Langen tijd was Newman
er van overtuigd, dat al wat zich in de zichtbare wereld voordoet als oorzaak en
gevolg, als physieke wetten, in werkelijkheid niet in de stoffelijke dingen bestaat:
de geesten, de engelen zijn de werkelijke oorzaken die de wereld bewegen. Alles
wat ons in de
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stof oorzaak en gevolg toeschijnt, stelt ons in de tegenwoordigheid van een machtig
wezen, dat verborgen is achter de zichtbare dingen. (Vgl. Parochial and Plain
Sermons, II, p. 364 vv., Apologia, p. 28.)
Genietend van het natuurschoon bij Oxford schreef hij reeds in 1828: 'Nooit
gevoelde ik zo intens, dat deze wereld voorbijgaat als toen ik het meest genoot van
het landschap' (Letters and Correspondence, I, p. 161).
In het paradijselijk schone Taormina op Sicilië zoekt zijn geest boven de rijke
aarde uit den derden hemel, waarheen Sint Paulus in visioenen werd opgevoerd, op
Corfu is hij zozeer aangegrepen door de schoonheid der aarde, dat hij met huiver
denkt aan Melchisedech, die leefde als was hij niet van de aarde, zonder vader, zonder
moeder, zonder begin van dagen of einde des levens. Zo zijn de helden van den geest:
Melchisedech, Sint Paulus, Newman. Hij kent het woord van Isaïas: 'Alle vlees is
als gras, heel zijn glorie als de bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem verwelkt,
als de Geest van God er op blaast: ja de mens is als gras. Het gras verdort, de bloem
verwelkt: maar het Woord van onzen God houdt stand in eeuwigheid' (Is. XL, 6-8).
Maar niet anders dan Sint Paulus verlangt Newman zijn visioenen te brengen tot
de mensen, hij wil hun ogen openen voor de ongeziene wereld van geweten en geloof.
Ver van zijn vaderland denkt hij aan Engeland, daar ligt zijn werk, daar wacht hem
een taak en een strijd. Alles wat hij in zich opnam, verwerkt hij, denkend aan één
doel: niet Italië 'alléén Engeland was in mijn gedachten'. 'Ik werd nog meer tot mij
zelf teruggebracht, ik voelde hoezeer ik er buiten stond, alléén Engeland was in mijn
gedachten'.
Hij herhaalde in zichzelf de woorden: Exoriare aliquis, laat toch iemand beginnen!
de overtuiging groeide in hem, dat hij een zending te vervullen had. Bij zijn afscheid
van Mgr Wiseman in Rome zeide hij met diepen ernst: 'Wij hebben een werk te
volbrengen in Engeland'. Vanuit Rome begonnen Froude en Newman de Lyra
Apostolica, een reeks verzen, te publiceren in The British Magazine, onder het motto:
'Gij zult het verschil bespeuren nu ik terug ben', woorden waarmede Achilles zijn
terugkeer in den strijd voor Troje aankondigt. Op Sicilië bracht een ziekte hem aan
den rand van het graf. Op aandringen van zijn omgeving gaf hij zijn laatste
beschikkingen, maar tegelijkertijd zeide hij: 'Ik zal niet sterven, want ik heb niet
gezondigd tegen het licht, ik heb niet gezondigd tegen het licht'; hij schreef later: 'Ik
dacht dat God werk voor mij had' (vgl. Apologia, p. 34; Letters and Correspondence,
I, 363).
Niet altijd gaat de hunkering van een jong leven in vervulling. Aan Newman heeft
God gegeven, na veel omzwervingen, anders dan
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hij verwachten kon, zijn levenswerk te volbrengen. Op thuisreis werd zijn boot
opgehouden door windstilte in de straat van Sint-Bonifacio; in het duister van den
nacht dicht hij dan het beroemde vers Light in Darkness, later genoemd The Pillar
of the Cloud, de Wolkkolom. In één ogenblik heeft hij alle moeilijkheden, die de
toekomst verborgen hield, aangevoeld, met moeite zal hij vooruitkomen, stap voor
stap, en de kracht die hem leiden zal is de Kracht Gods.

The Pillar of the Cloud
Lead Kindly Light, amid the encircling
gloom
Lead Thou me on!
The night is dark, and I am far from
[home
Lead Thou me on!
Keep Thou my feet; I do not ask to see
The distance scene - one step enough
for me.
I was not ever thus, nor pray'd that Thou
Shouldst lead me on.
I loved to choose and see my path, but
Lead Thou me on!
[now
I loved the garish day, and, spite of fears.
Pride ruled my will: remember not past
[years.
So long Thy power hath blest me, sure
Will lead me on,
[it still
O'er moor and fen, o'er crag and torrent,
The night is gone;
[till
And with the morn those angel faces smile
Which I have loved long since, and lost
[awhile.
At sea.
June, 16, 1833.

De wolkkolom
(vert. Jacqueline van der Waals).
Leid door den zwarten nacht, die om mij is
Mijn Licht mij voort!
Ver is mijn huis, en diep de duisternis
Leid Gij mij voort!
Schoon ook de toekomst mij verborgen zij,
Licht stap voor stap mij met uw schijnsel
[bij!
Niet immer sprak mijn ziel zoo stil tot u:
Leid Gij mij voort!
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Ik liep mijn weg bij eigen licht, maar nu:
Leid Gij mij voort!
Mijn zonlicht zonk, maar ach, mijn hoog[moed liet
Mijn hart geen rust en 'k vond uw vrede
[niet.
Uw trouw was mij nabij ook verder, God!
Leid Gij mij voort!
Langs rots en stroom, door poel en afgrond
De morgen gloort.
[tot
Tot ik hen weervind in der zaalgen koor,
Die ik beminde en voor een wijl verloor.
Op zee.
16 Juni, 1833.

(Vgl. over dit vers Prof. P. Sobry in de Dietsche Warande en Belfort, 1945).

De Oxford-ervaring
Welk is het werk van Newman geweest? Als hij in 1832-33 met zoveel kracht daarover
spreekt, met hartstochtelijk verlangen om de hand aan de ploeg te slaan, dan moet
het terrein van zijn arbeid en zijn werk zelf hem scherp voor den geest hebben gestaan.
De overtuiging over de opgave van zijn leven is in hem gegroeid in de jaren
1822-1832,. waarin Newman fellow en tutor was van Oriel. Oriel was het meest in
aanzien onder alle colleges van Oxford, het bezat de geestelijke en wetenschappelijke
elite der Universiteit in
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zijn Common-Room. Newman was in 1822 tot fellow van Oriel gekozen, meer om
hetgeen men van hem verwachtte, dan om wat hij reeds gepresteerd had. Hij kwam
er in aanraking met persoonlijkheden en gedachtenstromingen, die hem ten volle
konden ontwikkelen. Allereerst was er John Keble, een man van fijne intellectuele
beschaving, dichterlijke begaafdheid en van een diep kerkelijken geest. Over Keble
schrijft Newman: 'Keble was een man, die zich liet leiden, en zijn oordeel vormde,
niet door redeneringen van het verstand, door onderzoekingen of bewijsvoeringen,
maar, wanneer men dit woord in ruimen zin verstaat, op gezag. Het geweten is een
gezag, de Bijbel is een gezag, de Kerk is een gezag, de Oudheid, de woorden van
grote mannen, de overleveringen, de ethische normen, geschiedkundige feiten, de
uitspraken der wet en de beginselen van den Staat, spreekwoorden, gevoelens,
voorspellingen en vooroordelen, al deze dingen zijn een gezag. Het scheen mij toe,
dat hij zich altijd gelukkiger voelde, wanneer hij kon spreken of handelen krachtens
zulk een beginsel of gezag buiten zich, en wanneer hij bewijsvoeringen slechts
behoefde aan te wenden als een middel om iets aan te bevelen of te verklaren, dat
reeds vóór enig bewijs zijn instemming kon eisen... Dit was het voornaamste beginsel
van de school, die in de loop der jaren zich rond hem vormde, en het is niet
gemakkelijk, zijn invloed in die dagen te omschrijven' (Apologia, p. 290). Keble was
de eerste naam, dien Newman in Oxford met eerbied en bewondering had horen
noemen, en toen Keble hem begroette als fellow van Oriel, gevoelde Newman zich
zo beschaamd en onwaardig, dat hij op den grond had willen neerzinken (Apologia,
p. 17).
Maar in 1822 voelde Keble zich in Oriel niet meer op zijn plaats en kort daarna
vertrok hij uit Oxford, om zich te wijden aan de zielzorg op het land. Aanvankelijk
ging Newman aan Keble voorbij. Eerst na 1826, toen Hurrel Froude, een pupil van
Keble, fellow werd van Oriel, met wien Newman een hartelijke vriendschap sloot
voor het leven, kwam Newman door Froude dichter bij Keble. 'Indien men mij ooit
zou vragen, welke goede daad ik in mijn leven verricht had, schrijft Froude, dan zou
ik antwoorden, dat ik Keble en Newman tot elkaar gebracht heb' (Apologia, p. 18).
De meest brilliante figuur in Oriel was Whately, de leider der Noetics, een groep
die op gematigde wijze het Rationalisme in Oxford vertegenwoordigde. De geest
van Whately stond tegenover Keble. Toen Newman op Oriel kwam, meer verlegen
en vreesachtig tegenover de beroemde professoren, dan bewust van een eigen
standpunt, werd hij geheel overwonnen door het brilliante en scherpe vernuft van
Whately. De school, door Whately gevormd, wordt wel genoemd de Evidential
School, die onbeperkte rechten toekende aan het mense-
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lijk verstand. Ieder moet zijn eigen verstand gebruiken en op eigen! inzicht alleen
vertrouwen. Geloof kan alleen aan God behagen, wanneer het een gevolg is van
verstandelijk verklaarde evidentie. De evidenties voor het Christendom beperkten
zij tot de historische feiten, welke expliciet door het verstand ontleed en gekend zijn.
Hier lag voor Newman het grootste gevaar, dat hij in zijn leven heeft doorstaan. Met
zijn fijn gevoel voor de ontwikkeling der moderne weten-, schap, voor de ontdekking
van nieuwe feitelijke gegevens erkende Newman de eisen, welke aan de theologie
gesteld werden door de nieuw verworven kennis. De theologie der Anglikaanse Kerk
was onvoldoende ontwikkeld, en een ogenblik meende hij, dat de rationalistische
methode van Whately de juiste was voor zijn tijd. Wat het verstand niet kon verklaren
of ontleden, moest verworpen worden. De relatie tussen Whately en Newman werd
zeer intiem, zo, dat het Keble van Newman vervreemd hield. Niet alleen gingen zij
samen wandelen en paard rijden, maar Newman werkte mee aan Whately's grote
werk over Logica.
Toch was Newman van nature, van binnen-uit verwant met Keble,; niet met
Whately. Newman is vóór alles een diep religieuze natuur. Reeds op zijn vijftiende
jaar heeft hji een sterke godsdienstige ervaring, waardoor hij kwam 'onder den invloed
van een bepaald Credo en in zijn verstand de indrukken ontving van het dogma,
welke door Gods genade nooit zijn uitgewist of verduisterd' (Apologia p. 4). Het
Christendom als geopenbaarde godsdienst is dogmatisch, men kan het niet afhankelijk
maken van menselijk inzicht. Wat kunnen wij veranderen aan de Openbaring Gods?
Het komt er slechts op aan haar te leren kennen en aanvaarden. Plotseling wordt
Newman er zich van bewust, dat hij bij Whately op den verkeerden weg is, dat bij
Whately in beginsel 'the Pride of Reason' werd gekozen boven de onderwerping aan
het Woord Gods. Hij bezint zich op de mysteries van het geloof en weerstaat Whately,
wanneer hij meent, dat het dogma in gevaar komt (Letters and Correspondence I,
47-48). Twee uitwendige omstandigheden brachten Newman geheel tot zichzelf
terug: een ziekte, en een zwaar verlies: de dood van zijn zuster Mary. Zij brachten
hem terug tot de wereld van den geest: God en de ziel. De ziel van Mary was bij
God. Helder stond deze zekerheid hem opnieuw voor ogen. Het was alsof de nevels
der stoffelijke wereld werden uiteengescheurd door een verhevener licht: 'Mijn
dierbare Mary schijnt belichaamd in elken boom, en verborgen achter elken heuvel'
(Letters and Correspondence I, 161).
Newman begreep, dat de rationalistische stellingen hem in botsing brachten met
zijn geweten, en de geesteshouding voortbrachten van het agnosticisme. Zó ver
gingen weliswaar de liberale vrienden van
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Newman nog niet. 'Zij zouden geprotesteerd hebben, wanneer men meende, dat zij
de rede hoger stelden dan het geloof, of de kennis boven godsvrucht; toch geloof ik,
dat zij onbewust in Oxford een vrijheid van mening aanmoedigden, en met succes
introduceerden, die veel verder ging dan zij zelf' (Apologia, p. 288). Newman, de
ziener, zag de consequenties scherper dan de logicus Whately ze berekenen kon,
Newman, de godsdienstige theoloog voelde de gevaren voor het orthodoxe geloof
fijner, dan de rationalistische geleerde. Hij blijft Whately dankbaar, omdat deze hem
heeft leren zien tut eigen ogen, heeft leren staan op eigen benen, maar de tegenstelling
tot Whately wordt bewust en fel. 'Had niet iets in mijn binnenste weerstaan, dan zou
ik zeker opvattingen hebben aangenomen over religieuze en maatschappelijke plichten,
die naar mijn tegenwoordig oordeel steunen op een trots verstand en afglijden naar
ongeloof' schrijft hij in 1834 (Apologia, p. 382). Hij kan de sfeer der rationalistische
discussies niet meer verdragen: 'de Common-Room van Oriel stinkt van de logica'.
De ervaringen van Newman in Oriel heb ik uitvoeriger besproken, omdat ze beslissend
geweest zijn voor zijn verder leven. Als hij in Lead kindly light zegt: 'Pride ruled my
will', dan ziet dit op de Pride of Reason uit dezen tijd, als hij zegt: 'those angel faces,
which I have lost awhile', dan ziet dit op de religieuze verslapping van die jaren.
Newman heeft gekozen tegen het Liberalisme, gekozen met de overtuiging en de
felheid van iemand, die in het gevaar heeft verkeerd. Dit gevaar was des te groter,
omdat het in menig opzicht zo aanlokkelijk was, omdat het verblindend was. Het
type van den Oxford-gentleman, zo als deze door Whately en Hawkins werd gevormd,
was van een niet te onderschatten waarde. Was hij niet het standaardtype van een
zekere natuurlijke beschaving, een fijn-gevormd intellectueel? Maar het geweten
werd niet ontwikkeld, dogmatisch-godsdienstige overtuiging ontbrak, godsdienstig
leven, devotie, steunend op dogma en vast Credo, was er niet. Newman heeft gekozen
tegen het godsdienstig Liberalisme, dat den godsdienst afhankelijk maakt van
sentiment en eigen oordeel.

Dogma tegen vrijgeesterij
1. In Oxford
Men kan het leven van een mens, dat als één voltooid geheel voor ons ligt samenvatten
in enkele centrale ideeën, die aanvankelijk slechts
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vaag zich aftekenen, een tijd lang als concentrisch samengroeien, tot zij in het
bewustzijn staan als een idea clara et distincta. Tijd is nodig, ontwikkeling is nodig
voordat zelfs een groot genie zich klaar bewust is van de leidende idee, waardoor
zijn geest gevormd, zijn leven gedragen wordt. Deze idee zal soms zeer gecompliceerd
zijn, vele vertakkingen bezitten, die alle uitgaan van dezelfde kerngedachte, welke
in verschilfenden samenhang wordt gesteld, welke uitstraalt in alle activiteiten, in
alle doelstellingen verwerkelijking zoekt. Wil men de gecompliceerde werkelijkheid
van het leven in enkele woorden weergeven, zal men dan niet noodzakelijkerwijzë
simplificeren? Het schijnt niet anders mogelijk.
Zulk een centrale gedachte is bij Newman zijn strijd tegen het Liberalisme in den
godsdienst, of meer positief: zijn dogmatische instelling. Hij schrijft in 1864: 'Op de
eerste plaats staat het dogmatisch beginsel: mijn strijd gold het Liberalisme; onder
Liberalisme versta ik het anti-dogmatisch beginsel en zijn vertakkingen. - Het eerste
beginsel van de Oxford-beweging is mij nu even dierbaar, als het altijd geweest is.
In vele zaken ben ik veranderd: in dit punt niet. Van mijn vijftiende jaar af is het
dogma geweest het grondbeginsel van mijn godsdienst: ik ken geen anderen
godsdienst; ik kan in de gedachte van een anderen godsdienst niet inkomen, godsdienst
als een kwestie van sentiment is voor mij een droombeeld en een spotternij. - Wat
ik hield in 1816, hield ik in 1833 en houd ik in 1864. God geve, dat ik het zal houden
tot het einde toe' (Apologia, p. 49).
Hij hield dit tot het einde toe: in 1879 sprak de Kardinaal te Rome: 'Gedurende
dertig, veertig, vijftig jaren heb ik naar best vermogen den geest van het Liberalisme
in den godsdienst weerstaan' (w. WARD, The life of Card. J.H. Newman, II, p. 460).
Dit is bij Newman geen beperkt, geen bekrompen standpunt. In een zeer wijden
en diepschouwenden blik heeft hij dit Liberalisme gepeild. Het was de macht die
den geest der mensen afleidde van de beschouwing der onzichtbare geestelijke wereld
en terugvoerde binnen de grenzen van ruimte en tijd: de geest gebonden aan een
stoffelijk object betekent het lijden van Prometheus geboeid.
Vanuit de geestelijke wereld dringt de echo krachtiger door in de stem van ons
geweten, maar het Liberalisme heeft het geweten van zijn hoge waardigheid ontdaan
en ontluisterd tot een oordeel van den goeden smaak, van mode en goeden toon.
Toch brengt het een ideaal voort, dat in menig opzicht aantrekkelijk en schoon en
verblindend is, het ideaal van den frjn-gevormden intellectueel, den natuurlijken
beschavingsvorm, den gentleman der wereld. Zijn schoonheid is ontleend aan den
luister dezer aarde, zijn beschaving is een product van het verstand. De ongeziene
wereld, waar de mensheid
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eeuwen om gestreden heeft, hebben zij yervangen door de zichtbare, materiële wereld,
tastbaar en nabij als onze persoonlijke existentie. Langs dezen weg kon de empirisch
ingestelde Engelsman het contact met het onzichtbare geheel verliezen. De stoffelijke
natuur ligt open voor ons oog, voelbaar voor onze handen, zij roept in al onze
zintuigen. Maar de verschijnselen, die den grondslag vormen van godsdienst en
zedelijkheid hebben deze zintuigelijke evidentie niet. Wie kan het bestaan ontkennen
van een geweten? Hoe duister is echter het licht des gewetens, vergeleken met de
evidentie der zintuigelijke waarnemingen in de natuurwetenschappen? Hoe licht
denken wij over verplichtingen en stellen wij het geweten gerust, wij verbrijzelen
het in onze handen, als wij er niet voorzichtig mee omgaan. Gemakkelijk verdrijven
wij iedere ingeving van het geweten met de woorden: 'dit is onzeker en bijgelovig'.
Zij hebben dan ook niet geprotesteerd tegen de onzichtbare wereld, zij treden niet
met haar in discussie, zij gaan haar voorbij, zij laten haar in onzichtbaarheid, nadat
zij het licht des gewetens hebben gedoofd. Zij hebben den geest geleerd, slechts te
zien door de lens van de mikroskoop en teleskoop, ze hebben de stof overweldigd
van de verste palen van het heelal tot de kleinste waarneembare werkelijkheden
verborgen binnen de schalen van het atoom, en in- formule neergelegd, maar de
reflex van den Schepper hebben zij nergens bespeurd. Zij hebben een moraliteit
voortgebracht, die alleen geleid wordt door fijnen smaak, die haar hoogste
volmaaktheid vindt, in niemand te kwetsen en haar diepsten grond in de menselijke
natuur, maar het geweten als de vertolker van Gods gebod en de zonde als belediging
van God hebben zij verloochend. Het is in wezen een apostasie van den God der
Openbaring en tenslotte van God, hoe dan ook aan ons bekend geworden. In elk volk
nam deze apostasie eigen vormen aan, op het continent was het ongeloof sneller en
meer openlijk aan den dag getreden dan in Engeland; men predikt er een visie op de
stoffelijke wereld, waarin de gedachte aan een Schepper ontkend wordt en van verre
horen wij den valsen profeet die sprak: 'Eens zeide men: God, als men de wijde zee
aanschouwde, maar ik zeg U: Uebermensch'. In Engeland behoudt men den godsdienst
als een particuliere luxe, men verantwoordt den godsdienst als een godsdienst van
de Rede, een godsdienst van beschaving. Komen uit de menselijke natuur niet voort
de geboden van rechtvaardigheid, waarachtigheid, soberheid, zelfbeheersing,
welwillendheid, genoeg om de persoonlijkheid te cultiveren, en de maatschappij te
doen bestaan? De fout is deze, dat men de natuur stelt in plaats van den godsdienst,
het gevaar is, dat de Vijand hier zoveel goeds bijeenbrengt, dat hij ons God zou
kunnen doen vergeten.
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Voor Newman is de ongeziene wereld meer nabij dan de zichtbare, hij leeft in den
geest en uit den geest. Newman heeft aandacht voor de tederste reacties van het
geweten en hij aanbidt elk Woord, dat God aan de mensheid openbaarde; geheel
deze bovenzinnelijke Werke-lijkheid kan alleen behouden worden in een godsdienst
steunend op het dogmatisch beginsel, door een Kerk, welke dit dogma belichaamt.
Daarom de strijd voor het dogma, voor de hervorming der Anglikaanse Kerk, daarom
de Oxford-Beweging. Newman kwam in conflict met de overheid der Universiteit,
omdat hij er zich niet mee tevreden wilde stellen, aan zijn studenten een louter
intellectuele vorming te geven. Als de Kerk werd ondermijnd, als de godsdienst werd
uitgehold, tot een louteren vormendienst, dan wilde hij ieder, die zich onder zijn
leiding stelde, maken tot een godsdienstige persoonlijkheid. Het werd aan de
Studenten verboden zich aan te sluiten bij Newman. Newman was onwrikbaar en
nam liever in 1832 ontslag als tutor van Oriel. Zijn ontslag was een overwinning
voor de Liberalen, zij zouden niet rusten voor zij hem uit Oxford verdreven hadden
(Apologia, p. 203). Fel en verbeten was Newman: bij een gedwongen oponthoud in
Parijs weigerde hij de stad in te gaan, waar tijdens de Franse Revolutie de eredienst
was gevestigd van de Déesse Raison; in Algiers wilde hij zelfs niet opzien naar de
Franse tricolore. In 1835 schrijft hij: 'Ik meen te geloven, dat God deze tak van Zijn
Kerk, die Hij gevestigd heeft in Engeland, niet heeft verlaten (daarop vertrouw ik),
en ofschoon Hij omwille van onze vele zonden ons in gevangenschap heeft uitgeleverd
aan een boze wereld en de zonen van Belial over ons heersen, toch geloof ik, dat Hij
van tijd tot tijd tot ons zendt rechters en bevrijders als in de dagen van Gideon en
Barak. Ik geloof in waarheid dat zulk een beweging nu gaande is, en dat de
Philiistijnen moeten verslagen worden, en met dit geloof verheug ik mij mijzelf aan
te sluiten bij het bevrijdingsleger als een van hen, die het water met de tong opslurpten,
terwijl de rest neerknielde om te drinken' (Letters and Correspondence, I, p. 116).

2. In Dublin
In 1845 is Newman tot de Katholieke Kerk overgegaan.
Met rustiger sentiment, maar ook met rijker ontwikkeling van gedachte heeft hij
den strijd tegen deze vrijgeesten voortgezet als eerste Rector der Katholieke
Universiteit van Dublin. Newman, eens verdreven uit Oxford, nu gesteld voor den
opbouw ener Katholieke Universiteit! Wij zullen de lotgevallen en het tragisch
verloop van Newmans rectoraat niet volgen. Met W. Ward mogen wij zeggen:
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'Als de rector ook faalde, de christelijke denker slaagde'. Om de idee gaat het ons.
Dit denkwerk van Newman is neergelegd in zijn meesterlijke Idea of a University.
Laat iedere hogeschool-student dit werk dat de schoonste, tegelijk de meest subtiele
en meest verhevene visie bevat, die ooit over het universitaire onderwijs gegeven
werd, lezen en in zich opnemen, opdat hij zich meer bewust worde van de roeping
zijner Universiteit, van de betekenis van zijn studententijd, van de zending, die hij
in dienst van godsdienst en wetenschap te vervullen heeft. Elk dezer voordrachten
is een Idea op zichzelf. En zoals men bij het aanschouwen ener Griekse trilogie de
gedachte eerst geheel voltooid ziet, wanneer men drie tragedies heeft gevolgd, of
zoals men het muzikaal genie van Beethoven eerst ten volle vermag te bewonderen,
wanneer men den gehelen krans zijner symphonieën heeft aanhoord, zo zal men deze
Idea eerst zien, eerst kennen en bewonderen, als men haar geheel gelezen heeft. Laat
mij echter, uitgaande van en aansluitend bij de centrale gedachte waaronder ik
Newman stelde: zijn aandacht voor de ongeziene wereld en zijn bescherming van
het dogma, één gedachte uit deze Idea abstraheren.
Newman had een grote liefde voor de klassieke Oudheid, hij vormde met zorg
zijn taal naar het model van Cicero en gaf Terentius uit voor zijn school te Edgbaston.
Hij is er de man niet naar om de betekenis der profane cultuur te onderschatten, veel
minder haar te verachten. Hij is er zich van bewust, dat Aristoteles en Cicero een
opvatting hebben gehuldigd over wetenschap en wijsbegeerte, overeenkomend met
'liberal knowledge', wetenschap die geen hoger doel dient, maar om haarzelf beoefend
wordt. 'En meen nu niet, dat ik met dit beroep op de ouden de klok tweeduizend jaar
terugzet en de wijsbegeerte sla in boeien van heidense opvattingen. Zolang de wereld
blijft, blijft de leer van Aristoteles in deze materie, want hij is het orakel der
natuurlijke waarheid. Daar wij mensen zijn, kunnen wij niet anders dan in grote mate
Aristotelisten zijn, want deze grootmeester ontleedt slechts de gedachten, gevoelens,
ideeën en meningen van het menselijk geslacht' (Idea, p. 109). Wetenschappelijke
vorming heeft in zichzelf hoge waarde. Zij opent den geest en leert hem denken, zij
verfijnt den geest en stelt hem in staat kennis te verwerven, te verwerken, er heer en
meester van te zijn, ze te gebruiken, ze geeft den geest macht over zijn vermogens,
zij regelt de toepassing, aanpassing, methode en critische juistheid van den geest, zij
is schrander, behendig en welsprekend - geestescultuur is in zichzelf een groot goed.
Is dit alles niet: zich afwenden van de materie en verblijven in de ongeziene wereld?
Is dit niet een geestelijken kijk verwerven op mensen en dingen? Wat betekent dit
niet voor den zielzorger! Iemand die liefde heeft voor de wetenschappen van den
geest maakt
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zichzelf los van de slavernij der zinnen, van hartstochten, zelfzucht en trots. Is het
niet schoner, den wetensdrang te verzadigen van den geest dan de verzadiging na te
streven der zinnen? Het louter weten zal den geest verfijnen en beschaven en hem
een natuurlijke afkeer geven van al wat grof en laag en boosaardig is. Dit ervaren
wij bij vele intellectuelen, die ongodsdienstig zijn, en toch onze waardering hebben.
Kennis brengt den geest halverwege naar den hemel zegt Newman, zij vormt een
bodem, die van nature geschikt is om de deugd voort te brengen. Maar zij heeft op
zichzelf genomen nog niets godsdienstigs aan zich, niets bovennatuurlijks, er is nog
een diepe klove tussen deze geestelijke verfijning en een godsdienstig leven. Deze
natuurlijke cultuur erkent weliswaar een geweten in den mens, inzover immers in
het binnenste van den mens een stem hem zegt, dat al wat ingaat tegen den goeden
smaak, tegen fatsoen, tegen de normen der schoonheid siecht is, en het geweten wekt
schaamte in ons op, omdat deze normen doorbroken zijn, een intellectueel zelfrespect
beschuldigt ons. Maar dit geweten boezemt geen vrees in, het doet ons niet sidderen
voor een hogeren Wetgever, die zijn wet tegen ons zal handhaven - de zonde was
tegen de menselijke natuur, niet tegen God, dit geweten wekt schaamte omdat men
zich verlaagd heeft, niet berouw, omdat men God beledigd heeft. Dit alles blijft
binnen de perken der liberale opvatting. Venustum, honestum, decorum zijn de hoogste
normen welke Lord Shaftesbury aangeeft: de hoogste schoonheid der wereld is de
zedelijke waarheid, en alle schoonheid is waarheid. Deugd is schoonheid, deugd
wordt bepaald door goeden smaak. Maar vreze Gods, 'panische schrik' zoals
Shaftesbury dit noemt is uit den boze, is niet elegant, is niet schoon. Ziet toe zegt
Newman, hoe hier geweten in den waren zin des woords, als de stem van een hoogsten
Wetgever, is vervangen door menselijk oordeel en smaak. Dit is de godsdienst der
Rede, de godsdienst der Wijsbegeerte, de godsdienst van smaak en sentiment.
Maar als men de zonde begaat op elegante of dichterlijke wijze, als men siecht is
met phantasie, gemeen met een zekere heldhaftigheid en macht, als men zijn prestige
weet te bewaren bij moreel bederf, of den goeden vorm en zijn charme niet verliest
in gezelschap, dan is de misdaad niet misdadig meer en de overtreding wordt
beminnelijk. Zo keert dit verfijnde intellectualisme, dat den geest bevrijdde van de
slavernij der zinnen terug tot deze boeien, al zijn ze verguld. Het is als in de
waarschuwing van het Evangelie: de boze geest keert terug met zeven anderen, bozer
dan hijzelf. Doet Newman in deze analyse iets te kort aan de liberale geestescultuur?
De wereld is tevreden als de oppervlakte gladgestreken is, de Kerk wekt een
wedergeboorte in de diepte des harten. Homo videt in facie,
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Deus autem in corde. De gentleman is een schepping niet van net Christendom, maar
van de natuurlijke beschaving.
Toch zou men hier een protest kunnen heffen: de Rede zelf ziet dieper en zuiverder
dan hier is voorgesteld. Newman heeft het vaker verkondigd: Right Reason, Reason
rightly exercised (Idea, p. 181; Apologia, p. 243), ziet dieper en brengt zelfs den
mens tot het Katholiek Geloof, zij laat niet halverwege staan, maar voert tot het einde,
waar Openbaring en Kerk ons wachten. Dit is abstract - maar de rede gezien in
concreto, zoals ze werkt in de mensen, in de wereld, de rede bepaald naar de resultaten
welke zij in de geschiedenis bereikte geeft een ander beeld. Men zag de schoonheid
bewunderen van het neoplatonisme of de bekoring ondergaan van het leven
overeenkomstig de natuur volgens J.J. Rousseau, men mag het monistisch idealisme
van den geest prijzen of de meer materiële instelling volgen van het Franse
positivisme, overal waar de rede op zichzelf staat, geen hoger gezag aanvaardt, waar
zij haar eigen religie schept, zijn de goden der Rede de vijand van God. De rede
zichzelf beheersend brengt tot den waren God, maar wanneer heeft de rede zich
beheerst tenzij als zij zich liet beheersen door Openbaring en Kerk? Historisch en in
concreto gezien heeft de rede, geheel op zichzelf bouwend, een tendenz tot ongeloof.
Newman heeft erop gewezen, dat deze tendenz, als zij doorzet, niet rusten zal, voor
zij den mens tot volslagen atheïsme gebracht heeft. Op een krasse wijze zegt hij: 'Er
is maar keus uit twee mogelijkheden: den weg naar Rome en den weg naar het
atheïisme; het Anglikanisme is een halte halverwege aan den enen kant, het
Liberalisme is een halte halverwege aan den anderen kant' (Apologia, p. 204). Neen,
Newman is niet van mening, dat iedere niet-katholiek in wezen een atheist is geenszins! Er zijn vele halten langs den weg en bovendien: de eigenlijke weg is de
weg opwaarts. Maar zij, die zich laten leiden door de beginselen der vrijgeesterij,
die op den weg afwaarts zijn: die sceptisch staan tegenover de ongeziene wereld, die
geen mysterie aanvaarden, zij kunnen vele halten vinden, maar de tendenz is afwaarts
tot het einde. Er is immers een zekere analogie tussen Natuur en Bovennatuur, ook
in de natuurlijke orde is de waarheid van het Godsbestaan door yele mysteries
omgeven; de rede, die geen mysterie aanvaardt, zal zich afwenden van den verborgen
God, en komen tot het pure athïisme. Newman is er eveneens van overtuigd, dat de
ontwikkeling der rede snel in deze richting gaat: 'Buiten de Katholieke Kerk bewegen
zich de dingen - en tengevolge van de omstandigheden van onzen tijd in veel sneller
tempo dan in vroeger eeuwen - naar het athéisme in een of anderen vorm. Welk een
toneel, welk een aanblik biedt Europa in onze dagen! en niet alleen Europa, maar
elke regering, elke be-
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schaving die onder invloed staat van den Europesen geest! Meer in het bijzonder,
dit gaat immers ons het meeste aan, hoe bedroevend is het schouwspel, bezien vanuit
het standpunt van den godsdienst, zij het ook vanuit den meest elementairen
godsdienst en in den zwaksten vorm, het schouwspel dat ons geboden wordt door
de intellectueel gevormden van Engeland, Frankrijk en Duitsland! '(Apologia, p.
244). Verder schouwend over onze generatie spreekt Newman als een profeet, met
de vastheid en zekerheid, die zijn eerste beginselen hem geven: 'Ik heb gemeend, dat
een tijd van wijd-verspreid ongeloof op komst was, en gedurende al deze jaren zijn
de wateren inderdaad gestegen als een zondvloed. Ik zie uit naar den tijd, na mijn
leven, waarin alleen de toppen der bergen zichtbaar zullen zijn, als eilanden in de
woestenij der wateren' (Brief aan Mrs. Maskell, 6 Jan. 1877, w. WARD, I, p. 416). 'Ik
zie naar de volgende generatie met diep medelijden, ja ik mag zeggen met huiver'
(Brief aan Miss Bowles, 15 Juni 1882, w. WARD/, I, p. 478).
Heden zien wij den vloed wassen overal om ons heen. Was het atheïsme ooit zo
machtig, zo georganiseerd als thans? Wanneer zal deze vloed beginnen te vallen,
wanneer zal de duif des vredes uitvliegen over een nieuwe wereld? O God, zend Uw
Geest uit en alles zal herschapen worden en Gij zult het aanschijn der aarde
vernieuwen! Wij vrezen echter den stormvloed niet, die slechts gevaarlijk is, zolang
God toelaat, dat de adem van den bozen geest hem aandrijft. Uit zichzelf is het
atheïsme krachteloos en vloeit als water uiteen, de Godsontkenning heeft geen steun,
maar valt in den bodemlozen afgrond van het niet-zijn. Wij vrezen dezen vloed niet,
indien wij sterk staan door het geloof, door het geloof zullen wij den bozen geest
verdrijven. 'De leerlingen kwamen afzonderlijk bij Jezus en zeiden: Waarom konden
wij hem niet uitwerpen? Jezus sprak tot hen: Om uw gebrek aan geloof. Voorwaar,
Ik zeg u: Zo gij een geloof hebt als een mosterdzaadje, dan zult ge zeggen tot dezen
berg: Ga van hier dààr heen, en hij zal gaan, en niets zal u onmogelijk zijn' (Mattheus
17, 19-21). Als ons geloof hecht is als een berg, dan zijn wij 'als een man, die zijn
huis bouwde op een rots. En de regen viel neer en de waterstromen kwamen af, en
de winden gierden en stortten zich op dat huis; doch het zakte niet in, want het was
gegrond op de rots' (Mattheus 7, 24-25).
De gedachten van Newman hebben haar waarde voor ons behouden, omdat
Newman dezen strijd heeft gezien, niet slechts als een actualiteit, die voorbijgaat,
niet slechts op het niveau der negentiende eeuw, maar in zijn diepste beginselen, als
het mysterie van God tegenover het mysterie van het kwaad; hij heeft huiver gevoeld,
zowel om de onpeilbare kracht van God in hen die geloven, als om
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de kracht van den storm die slaat tegen dezen berg. Behouden wij zijn beginselen:
dogma tegen ongeloof, trouw aan de Kerk van Christus, waarin net dogma gestalte
kreeg.

De methode van Newman
Newman, de ziener, die een werk te doen had. Het gezicht dat hij zag, dat hem altijd
nabij was, was de wereld van God en de ziel, de twee enige verblindend evidente
wezens die hij kende. Het werk dat hij volbracht is de strijd voor Kerk en dogma
tegen Pride of Reason en Liberalisme. Newman richt de ziel tot God.
Een godsdienstige beweging heeft Newman ontketend in de Engelse Kerk, een
beweging, die geheel deze Kerk als een zuurdesem doortrok en ophief, en nog altijd
beweegt hij den geest van tallozen, die zijn woord lezen, tot God. Was hij de
Organisator en leider van een partij? Nooit was hij Organisator of leider van een
partij, hij was er zich van bewust dat niet een partij van mensen, maar elke mens tot
God gericht moest worden, hij was er zich ook van bewust, dat iedere mens de vrije
beschikking heeft over zijn eigen levensvorm, over zijn verhouding tot God. ledere
mens moet dus persoonlijk gericht, georiënteerd worden naar God, of liever zó
beïnvloed worden, dat hij zichzelf richt, want alleen de vrije wilsbepaling kan hier
beslissen. Is dit niet eerder een goddelijk dan een menselijk werk? Deze op de
persoonlijkheid des mensen gerichte methode is de methode van Newman. Men
oriënteert een persoon overeenkomstig diens eigen wezen, vandaar het variërende
in Newmans methode, het schijnbaar ontbreken van een vaste methode, vandaar het
moeilijke en gecompliceerde karakter van zijn Grammar of Assent, waar hij de wegen
beschrijft langs welke hij de mensen voert tot het éne middenpunt van al wat is: God.
Newman ziet de onzichtbare wereld, ook in den mens. Hij kent de ziel des mensen
beter dan enig ander auteur haar gekend heeft, hij weet hoe afgesloten, hoe eigen en
incommunicabel elke persoonlijkheid is. In zijn preek The individuality of the soul
lezen wij: 'Niets is moeilijker, dan zich te realiseren, dat iedere mens een eigen ziel
heeft, dat ieder van al de millioenen die leven of geleefd hebben, een voltooid geheel
is en onafhankelijk in zichzelf, alsof er niemand anders op de wereld bestond dan
hij alleen. - Wij kennen de leer niet van de individualiteit der menselijke ziel, wij
classificeren de mensen in massa's, zoals we stenen metselen tot een gebouw; - wij
generaliseren en maken wetten en beschouwen dan deze creaties van ons eigen
verstand, en handelen ernaar, alsof dat de enigste

Streven. Jaargang 14

208
werkelijkheid was die bestaat, maar we laten de ware werkelijkheid los. - Want het
geheel dat wij zien is een schijn en de samenstellende delen zijn de werkelijkheid. Ieder mens in de wereld is zijn eigen middenpunt, en al het andere rond hem is niet
meer dan een schaduw' (Parochial and plain Sermons, IV, 80-93).
Hier raken we de leer van Newman over de eerste beginselen. 'First principles'
zijn voor Newman tot in het oneindige gedifferentieerd en gevarieerd, alle
psychologische verscheidenheden zijn hiertoe te herleiden. Zij zijn het irreductibile
dat in iederen mens aanwezig is, waarover hij niet redeneert, dat hij niet bewijst, dat
hij heeft en aanvaardt. Omdat ze de irreductibilia van onze persoonlijkheid zijn,
beheersen ze ons, verantwoorden wij alles naar deze beginselen, maar roepen hen
zelf niet ter verantwoording. Iets aanvaarden dat tegen onze eerste beginselen is,
staat gelijk met het verliezen van onze 'moral identity' (Present Position of Catholics
in England, 261). Wij blijven echter verantwoordelijk, en dragen deze
verantwoordelijkheid tegenover God, de Eeuwige Waarheid, die onze Rechter zal
zijn (Grammar of Assent, 394, 405). Daarom stelt Newman iederen mens voor God,
voor de Eeuwige Waarheid. In elk betoog, in elk verhaal voelt men de
tegenwoordigheid van Zijn onzichtbaar Wezen, en gelijk het werk van Sint Augustinus
telkens het karakter van een belijdenis aanneemt, zo is bij Newman overal de
bekommernis om ons te voeren tot God. Hij is het Midden, zelf in rust, dat alle
beweging bindt en draagt, zonder welke alle orde chaos, alle leven dood zou zijn.
De mens zal zijn oog niet openen tenzij in dit Licht, zijn geest zal niet spreken tenzij
in dezen Geest.
Newman denkt niet in abstracto, hij is bezig met den existerenden mens. Het
individu, de persoonlijkheid is en denkt en handelt, dit persoonlijke leven moet
Newman voeren tot zijn Oorsprong: God. Daarom waardeert hij nauwelijks het
abstracte denken, daarom kent hij niet altijd de ware betekenis van het abstracte,
universele begrip. Wij moeten echter Newman niet zien, in wat hij niet was, maar
in het grote en schone dat hij gebracht heeft.
Als we willen weten, hoe Newman werkte, dan moeten wij zijn preken lezen, die
hij als Vicar of Sint-Mary hield in Sint-Mary the Virgin te Oxford. Daar won Newman
de leidende positie over alle studenten. Vrij zelden spreekt hij daarin over omstreden
onderwerpen als de apostolische opvolging in de Kerk van Engeland, de rechten van
de Kerk tegenover den Staat, de leer der eerste Vaders over de Sacramenten. Hij
verklaart de H. Schrift over verschillende onderwerpen dogmatisch en zedekundig,
maar de kracht die er vanuit gaat rust op zijn diep godsdienstige overtuiging, op die
onuitsprekelijke aanwezigheid der onzichtbare wereld, waar hij zijn hoorder
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in verplaatst. Nog heden zal hij zijn lezer God doen vinden op verdiepte wijze en
daardoor een groter verlangen wekken naar heiliging. Dit juist verlangt hij: den mens
als denkend, handelend wezen beinvloeden, oriënteren naar God. Voor de omstreden
kwesties zet Newman op de série Tracts for the times, waarin iedere auteur schreef
naar zijn eigen aard met persoonlijke opvattingen en verantwoordelijkheid. Bij zijn
werk voor de vernieuwing der Engelse Kerk had hij contact gevonden met een aantal
vooraanstaande professoren, die echter tegen deze individuele wijze van optreden
waren. Hun ideaal was een commissie van betrouwbare intelligente mannen, en dan
vergaderingen, besprekingen, metings enz. Newman houdt vast aan 'the principle of
personality': 'Individuen, die een scherp inzicht hebben, kunnen zich in bepaalde
gevallen vergissen in toon of taal, maar zij werken sterk in. - Zelfs de fouten van een
individu trekken de aandacht; hij gaat ten onder, maar zijn zaak, als zij goed is in
zich en door een groten geest bezield, overwint - wij bevorderen de waarheid door
onszelf op te ofteren' (Apologia, p. 42). Daarom was het verwijt van Whately, toen
Newman hem verliet, dat hij zelf leider van een partij wenste te zijn, even klein als
onwerkelijk (Apologia, p. 15).
Nooit heeft Newman de Oxford-beweging gezien als een partij in den eigenlijken
zin, evenmin als een coalitie van partijen, die zich op enkele programmapunten
verbinden, omdat een grotere eenheid niet mogelijk is; het was een eenheid van geest,
des te sterker, naarmate deze geest meer één was en tegelijk onderscheiden aspecten
in iedere persoonlijkheid toeliet. Newman geloofde in den geest van een beweging,
deze geest was voor hem een realiteit, een realiteit die bestond in hem, in zijn geest,
en buiten hem, in den geest der leden. Deze geest is méér dan de leden, gelijk het
geheel méér is dan de loutere som der samenstellende delen; de leden worden er in
opgenomen, er door geleid en geïnspireerd. Niemand heeft dezen geest geheel in
zichzelf verwerkelijkt, maar hij heeft er deel aan, verhoogt de werking daarvan en
geeft hem groter invloed en gebied. Newman wilde, dat ieder dezen geest in zich
bezat naar eigen aard en aanleg, er gestalte aan gaf in zijn leven, zodat de samenleving
der mensen zou zijn als de gevarieerde tooi, waarin één gedachte leeft. De sterkste
persoonlijkheid was Newman zelf. Principal Shairp schrijft over hem: 'Waar was ml
het middenpunt en de ziel van welke een zo machtige invloed uitging? Die lag - en
had reeds jaren lang gelegen - alleen in énen man, een man die in menig opzicht de
merkwaardigste mens is, dien Engeland in deze eeuw aanschouwd heeft, misschien
wel den allermerkwaardigsten dien de Engelse Kerk in enige eeuw heeft voortgebracht
- John Henry Newman'.
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De kerk in Centraal-Europa
door M. Dierickx S.J.
De bedoeling der volgende bladzijden is een objectief relaas te geven van de
godsdienstige toestanden in Centraal-Europa: meer bizonder in Zuid-Slavië, de enige
Balkan-staat die talrijke katholieken telt, het overwegend katholieke Hongarije, dat
met de as-mogendheden tegen Rusland vocht, Ruthenië dat en bloc van Rome
gescheiden werd, het katholieke Polen en tenslotte Silezië dat op Russisch bevel door
de Duitsers geëvacueerd werd. Wellicht gelukt het ons daaruit de diepere
beweegredenen af te leiden die den - voor ons onbegrijpelijken en tenminste door
ons onbegrepen - Rus in zijn verdrukking van het katholicisme bezielen.

1. De toestand der kerk
1. Zuid-Slavië
Het huidige Zuid-Slavië, met zijn 248.000 vierkante kilometer en 14 millioen
inwoners, vervalt in twee delen: ten Oosten van de Drina en van Belgrado wonen 8
millioen Serben, meest allen orthodoxen; ten Westen, in de kleinere helft hebben 6
millioen Kroaten, grotendeels katholieken, hun vaderland. Deze Kroaten zijn in den
Balkan de enige christenen, die niet naar de orthodoxe Kerk zijn overgegaan, maar
ten koste van bloedige offers steeds hun aanhankelijkheid aan Rome hebben
gehandhaafd. Na den wereldoorlog werd Zuid-Slavië van het oude
Oostenrijk-Hongarijë losgemaakt en tot een afzonderlijk koninkrijk verheven onder
een autochtone monarchic Daar de Russische orthodoxe Kepk door de bolsjevisten
werd verdrukt, Bulgarijë verslagen was en Albanië van zijn dynastie beroofd, nam
de koning van Zuid-Slavië den titel 'verdediger van het H. Graf', en Belgrado werd
het 'Vatikaan van de orthodoxie', waar ook Russische orthodoxen een toevlucht
zochten en vonden. Het is dan ook niet te verwunderen, dat de katholieke Kroaten
erg verdrukt werden en de orthodoxe Kerk alle voordelen genoot. Zo kreeg in 1921
de orthodoxe Kerk een staatssteun van 141.246.436 kronen, de katholieke echter
10.903.993 kronen, terwijl toch de orthodoxen 46,6% der bevolking en de katholieken
39,3% uitmaakten. In 1932 waren er onder de hoge staatsambtenaren 236
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katholieken en 1957 orthodoxen. Ook, toen op 6 April 1941 de troepen der 'As'
Zuid-Slavië binnenvielen, riepen de Kroaten, nog voor het einde van den korten
oorlog, een zelfstandigen staat uit, dien zij volledig katholiek organiseerden.
Nu ontstond tussen de twee volkeren van Zuid-Slavië een barbaarse strijd, waarin
het nationale en het godsdienstig element volledig naast en door elkaar liepen. Na
een zekeren tijd kwam dan het communistisch leger van Tito zowel de katholieken
als de orthodoxen vervolgen. Tienduizenden Kroaten, honderden priesters en
kloosterlingen werden door de 'Cetnici' (Serbische nationalisten) of door de
communistische partizanen gedood. Het land werd door de heen en weer trekkende
legers en door de luchtbombardementen der Angelsaksers verwoest, zoals wellicht
geen ander land in Europa. In Mei 1945, toen de Russische legers op komst waren,
vluchtten ongeveer een half millioen Kroaten naar de grenzen van Oostenrijk, maar
zij werden weldra onverbiddelijk door de Engelsen teruggedreven: men schat op
100.000 het aantal die het op die reis bestierven van honger en dorst, ofwel werden
gedood.
Welk is de huidige toestand van de Kerk in Zuid-Slavië onder het bewind van den
communist Tito?
In een gezamenlijken herderlijken brief van 20 September 1945 schreven de
katholieke bisschoppen: 'Volgens vaste gegevens werden 243 priesters gedood, 169
zijn in concentratiekampen, en 89 vermist; een totaal van 491 slachtoffers. Van de
243 vermoorden werden velen door de Cetnici, de meesten door de communisten
gedood. Voor het gerecht gebracht wisten zij meestal niet wat hun ten laste werd
gelegd; alle verdediging werd hun ontzegd. 'Het treurigste is nog, zo schrijven de
bisschoppen, dat aan deze priesters, zoals aan honderden en duizenden anderen, de
troostmiddelen van onzen godsdienst in de laatste ogenblikken werden geweigerd.'
Deze priesteimoord op grote schaal heeft de rangen van den clerus zeer gedund.
De priesters worden voortdurend in, de kranten aange-vallen, en kunnen zich niet
verdedigen, bij ontstentenis van een katholieke pers. Van de honderd bladen van
vóór den oorlog verschijnt er heden geen enkel meer. De kleine en grote seminaries
zijn gedeeltelijk bezet; de Kerk is van een groot deel van haar bezittingen beroofd,
zodat zij haar scholen niet kan onderhouden; het godsdienstonderricht is facultatief
in het lager onderwijs en volledig afgeschaft in het middelbaar. Men belet de
katholieken hun Zondagplicht te vervullen en men tracht de christelijke zeden te
bederven. 'De huidige toestand van de katholieke Kerk in Zuid-Slavië, zo besluiten
de bisschoppen, verschilt naar onze mening, slechts in naam van een openlijke
kerkvervolging.' Toch moet aangestipt worden, dat juist al deze beproevingen den
christelijken geest van vele gelovigen hebben vernieuwd. Vooral de
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Maria-heiligdommen zijn getuige van indrukwekkende bedevaarten en uitingen van
diepe godsvrucht, zoals men nooit te voren had gezien.
Tito schijnt het wel bizonder gemunt te hebben op de katholieke Kroaten, waarvan
honderdduizenden in concentratiekampen zitten, maar vervolgt eveneens de Serbische
Kerk. De patriarch van Belgrado, Gavrilo, kan na zijn bevrijding tut het kamp van
Dachau niet naar Zuid-Slavië terugkeren; zijn plaatsvervanger, de metropoliet Josip,
werd door Tito's Gestapo gevangen gezet, omdat hij gezegd had in een interview:
'Het bewind van maarschalk Tito is op terreur gebouwd en bizonder gericht tegen
de Serbische orthodoxe Kerk. Hij arresteert en vervolgt de priesters, verbiedt het
godsdienstonderwijs in de scholen, neemt de eigendommen van kerken en kloosters
in beslag zonder enige schadevergoeding, sluit kerken en kloosters om ze als
vergaderzalen te gebruiken en heft het kerkelijk huwelijk op.' Zijn tijdelijke
plaatsvervanger, Mgr Denis, heeft op zijn beurt in een open brief van 12 October
1945 aan den patriarch van Moskou, Alexej, zowel het terroristisch bewind van Tito
aangeklaagd, als de onduldbare inmenging van het patriarchaat van Moskou in de
innerlijke aangelegenheden van de Serbische orthodoxe Kerk.
Of het atheistisch communisme van Tito bij dit diep-christelijk volk van
Zuid-Slavië, dat met hart en gemoed aan zijn godsdienst gehecht is, grote successen
zal boeken, is erg te betwijfelen. Men voelt echter, hoe achter zijn actie Moskou
staat, zowel het bolsjevisme als de Russische orthodoxe Kerk.

2. Hongarijë
Hongarijë heeft een oppervlakte van drie maal België, en leeft vooral van landbouw;
zijn bevolking, die iets groter is dan de Belgische, bestaat voor 70% uit katholieken,
en 30% calvinisten, Protestanten en orthodoxen. Daar Hongarijë met de
As-mogendheden had meegevochten, verwachtte het zich wel niet aan een
schappelijke bezetting door de Russen; dat het echter zo verschrikkelijk zou zijn,
heeft niemand zich kunnen indenken. De nog half-primitieve Russische soldaten
vielen het land als een wingewest binnen: vrije plundering werd officieel toegestaan
gedurende twee, drie dagen, in Boedapest zelfs veertien dagen lang. De
bombardementen en kanonnaden hadden reeds veel verwoest. Nu werden uit de
fabrieken de machines weggehaald, de banken en de brandkasten werden geplunderd,
te lande werden de koeien en paarden meegenomen, zodat vele boeren met spade en
houweel het land moesten bewerken. Tenslotte had Rusland het recht tot zich
getrokken, te Moskou bankbiljetten te drukken; het gevolg was een geweidige inflatie:
in April 1946 betaalde men voor

Streven. Jaargang 14

213
een tramkaaxtje 100 milliard Pengoe. Onlangs hebben de Amerikanen den
goudvoorraad van Hongarijë, welke Duitsland had weggehaald, teruggegeven, en
men heeft een nieuwe munt, de forint opgericht. Maar intussen zijn de meeste
Hongaren totaal gerumeerd, hun huizen zijn verwoest of geplunderd, en hun geld is
waardeloos papier geworden. De eerste maand na de Russische invasie was geen
vrouw veilig op straat. Moreel en materieel heeft dit katholiek land veel geleden.
Van af het eerste ogenblik hebben de communisten, toen een zeer kleine
minderheid, overal de sleutelposities in handen genomen. Zij hebben 80 auto's en
steeds benzine, terwijl de 25 auto's van de regering soms 10 à 12 dagen zonder
benzine zijn. Zij bewerken het publiek met hun kranten en affiches, met allerlei
propagandamateriaal; daartoe genieten zij een rijken steun van Rusland. Op 14
September 1945 stonden te Boedapest op het plein Boraros verscheidene wagons
aardappelen; maar alleen zij die een kaart van lidmaatschap van de communistische
partij hadden, konden aankopen doen; de president van de tramway in Boedapest,
Alexander Milok, hield in September 1945 tot den staf en het personeel der
maatschappij een rede, waarin hij de ambtenaren die nog geen deel uitmaakten van
de communistische of socialistische partij, dreigde met ontslag. Men schat op 500.000
het aantal Hongaren, die reeds om een of andere reden werden gedeporteerd.
Niettegenstaande alle propaganda behaalden de communisten in de verkiezingen van
Januari 1946 slechts 20% der stemmen, de sociaal-democraten 17 en de
kleine-boerenpartij 59%. De president der regering, Nagy, is de leider der
kleine-boerenpartij, maar practisch hebben de communisten 80% der belangrijke
posten in handen, en nog steeds willen zij meer.
Maar welke is de houding van de communisten tegenover den godsdienst? In
Hongarijë beschikte de Katholieke Kerk, tot onderhoud van haar scholen, inrichtingen
van allen aard en hospitalen, over 877.294 acres grond; bijna alles is aangeslagen
door den Staat, zodat de Kerk geen inkomsten meer heeft. De antigodsdienstige
propaganda wordt aangemoedigd, en de katholieke pers beschikt slechts over twee
kranten; de personen die op Zon- of feestdagen, uit de kerken komen, worden lastig
gevallen; veel kerken zijn geplunderd; aldus in het bisdom Veszprem 172 op de 304.
Zelfs heeft men op bepaalde plaatsen de liturgische plechtigheden met de kerkelijke
gewaden geparodieerd. En toch mag men niet spreken van een echte kerkvervolging.
De priestertoog wordt geëerbiedigd, zozeer zelfs, dat ook de protestantse dominé's
er een dragen. Op sommige plaatsen waar de protestantse dominé gevlucht was,
hebben de Russen onmiddellijk een andere doen komen. In Miskole heeft de Russische
commandant met zijn omgeving op Kerstmis de middernachtmis bijgewoond;
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voor het altaar stond een eregarde. Men vraagt zich echter af, in hoever deze uiterlijke
hoogachting oprecht is?
Voor de kerkelijke gezagdragers is het moeilijk in die omstandigheden een duidelijk
afgetekende gedragslijn te volgen. Onder de katholieke groeperingen is de 'Kalot'
veruit de voornaamste. De 'Kalot' groepeert de katholieke boeren en de boerenjeugd
en telde 1 millioen leden in 4500 dorpen. Vóór de invasie had zij 192 agenten en
beschikte over een immens kapitaal; zij richtte avondleergangen in voor de
boerenjongens, 20 'hogere volksscholen', verscheidene andere kultuurinstituten, een
modelhoeve en acht modeltuinen, enz. Het mag een groot geluk heten, dat de 'Kalot'
sinds 10 jaar zo gewerkt heeft voor een sociale hervorming op de basis van Rerum
Novarum. Immers in Hongarijë was het merendeel der gronden nog in handen van
ongeveer 500 magnaten met alle nadelen daaraan verbonden. Nu treedt de Kerk op
als verdediger van sociale rechtvaardigheid. De 'Kalot' is de ziel der reactie tegen
het communisme, en zo machtig, dat men nog niet is durven optreden tegen haar.
De godsdienstige moeilijkheden hebben een sterker beleving van den godsdienst
uitgelokt; bij het grootste deel van den clerus is er een echte martelaarsgeest: zij zijn
tot alles bereid. Monniken die vroeger op hun uitgestrekte domeinen rijk leefden,
bewerken nu zelf den grond naast de arme boeren, en delen het weinige dat zij hebben.
Onlangs zwoeren 500 leiders van de Maria-congregaties op een recollectie verenigd,
trouw aan de Kerk tot den dood; ook de scouts verdienen een speciale vermelding;
de kajotters, ofschoon weinig talrijk, hebben den Cardijn-geest en de talrijke
boerenjeugd is onder de leiding van de 'Kalot' bereid te strijden 'voor outer en heerd'.
Terwijl katholieken van de oudere generaties nog zweren bij den toestand van vroeger,
en hopen op een bevrijding door de Angelsaksers, zei een vooraanstaande katholieke
personaliteit: 'Wij katholieken hebben slechts een kans op succes, als wij definitief
met de middeleeuwse verhoudingen breken, en beslist den weg van de sociale
hervormingen opgaan'.

3. De Rutheense Kerk
Op 23 December 1595 legden twee Rutheense bisschoppen, in naam van de hele
Rutheense Kerk, in het Vatikaan de plechtige professie van het katholiek geloof af,
en verenigden aldus hun Kerk, die den metropoliet van Kiev destijds in het schisma
was gevolgd, weer met de oude moederkerk Rome. Juist voor den oorlog waren er
in Ruthenië 3.576.237 gelovigen, en tot de Rutheense Kerk met haar eigen ritus,
behoorden in de hele wereld 5.140.000 christenen. Er waren 2275 priesters en talrijke
religieuzen, waaronder 600 Basiliaanse monniken.
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Op 1 November 1944 stierf de metropoliet, graaf Andreas Sheptytskyj, een eminente
persoonlijkheid van de Oosterse Kerken, en met zo'n groot gezag, dat noch de Sovjet's,
noch de nazi's een vinger naar hem durfden uitsteken.
Toen de Russen in 1939 het land binnenvielen, zetten zij een gewelddadige
vervolging van den godsdienst in: de kerkelijke goederen werden grotendeels
aangeslagen, kloosters geplunderd, seminaries gesloten, zusters uit hun kloosters
verdreven, de kruisbeelden uit de scholen weggenomen, en een actieve propaganda
tegen de Kerk ving aan. De Russen werden echter verdreven en toen zij in 1944 weer
Galicië naderden, kondigde radio Moskou aan: 'Weerstaat! Wij brengen u het
vaderland en het geloof uwer vaderen terug!' Het 'geloof der vaderen' was natuurlijk
het orthodoxe geloof. De houding der Sovjets in 1944 was totaal verschillend van
die in 1939. Men betoonde eerbied aan de Kerk; Soldaten en ook officieren volgden
de godsdienstige plechtigheden, de kruisbeelden bleven in de scholen, de
antigodsdienstige propaganda was bijna niet te merken. De kerken bleven open, op
Zon- en feestdagen waren de liturgische plechtigheden toegelaten; zelfs, om de
Paasvreugde te vergroten werd die dagen de prijs van den brandewijn op het platteland
verlaagd. Priesters en seminarie-studenten waren ontslagen van krijgs- en werkdienst.
Alle godsdienstige publicaties waren echter verboden. Men vroeg aan de kerkelijke
overheden, publiek eerbied aan den Sovjetstaat en zijn hoofd, Stalin, te betuigen, en
gebeden voor te schrijven voor de over-winning der rode légers. Stilaan werd hun
doel duidelijk: zij wilden van de Rutheense Kerk een willig werktuig maken, zoals
zij hadden gedaan gekregen van de Russische orthodoxe Kerk. De patriarch van
Moskou gaf een hevig protest uit tegen den Paus en riep de Rutheense katholieken
op om zich aan zijn zijde te scharen: 'Bevrijdt u; breekt de banden die u met het
Vatikaan verbinden', zo eindigde de oproep. Op 11 April 1945 werden alle
bisschoppen en vele priesters gearresteerd; later werden enigen weer losgelaten. Op
28 Mei daarop vaardigden enige orthodox-gezinde Rutheense priesters, waaronder
Dr Gavril Kostelnik, een manifest uit: De Polen hebben ons met Rome verenigd om
ons onze nationaliteit te ontnemen, en ons te kunnen opslorpen. Nu zijn wij bevrijd
door de Russen. Wij moeten de unie met Rome verbreken. Zij brachten echter geen
enkel religieus motief aan. Op 18 Juni 1945 erkende Moskou een voorlopig Comité
van de bevrijde Rutheense Kerk: maar slechts 42 op een totaal van 2700 priesters
volgde in het schisma. Daarentegen richtten 300 priesters van het geünieerd bisdom
Leopoli op 1 Juli 1945 een protestbrief aan den Commissaris van Buitenlandse Zaken
Molotov: zij betreurden de aanhouding van het ganse episcopaat, verklaarden zich
trouwe
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onderdanen van den Sovjet-Staat en beloofden hun plicht stipt te zullen doen; maar
zij weigerden kategoriek het Comité van Kostelnik te erkennen en hun geloof af te
zweren; en vroegen tenslotte, de vrijlating van hun bisschoppen. Zij eindigden: 'In
naam van de rechtvaardigheid en van de roemrijke overwinning van de U.R.S.S.,
vragen wij voor ons en voor ons volk van Noord-Oekraïne, de vrijheid van kerkelijk
bestuur waaraan wij deze laatste eeuwen gewoon waren, en waarop wij volgens de
Sovjet-wetten recht hebben'. Die petitie had natuurlijk niet het minste succes, maar
bracht de meeste ondertekenaars in de gevangenis. In Leopoli werd intussen een
orthodoxe bisschop geïnstalleerd, met den titel van metropoliet.
Op 8 Maart 1946 kwamen te Lvov 216 priesters samen, waaronder waarschijnlijk
ook niet-katholieken waren, en beslisten de Rutheense Kerk van Rome af te scheuren
en met de Russische orthodoxe Kerk te verenigen. De Congregatie voor de Oosterse
Kerken te Rome, aan wier hoofd Kard. Tisserant staat, heeft er op gewezen, dat deze
beslissing van alle rechtsmacht ontbloot is, daar zij slechts uitgaat van enige afvallige
priesters, en geen enkele bisschop de synode van Lvov bijwoonde. De twee Rutheense
bisschoppen van Noord-Amerika, Mgr Constantijn Bohatsjevsky en Mgr Ambrosius
Senysjyn, hebben dan ook in een herderlijken brief plechtig protest aangetekend
tegen dit nieuwe schisma. In zijn encycliek 'Orientales omnes', waarin hij de
drie-honderd-vijftigste verjaring van de opname der Rutheense Kerk in de Roomse
Kerk herdacht, heeft Zijne Heiligheid de Paus de aandacht van de hele katholieke
wereld gevestigd op den tragischen toestand van onze katholieke Rutheense broeders.

4. Polen
De politieke toestand van Polen is voldoende gekend om er hier niet te moeten over
uitweiden. De communistische partij, die in het katholieke Polen een kleine
minderheid is, maar gesteund wordt door Moskou, tracht alle leidende posities te
bezetten. Lang heeft M. Mikolajczyk, de leider der grote populistische partij,
geaarzeld, voor hij aan de huidige regering van Lublin zijn medewerking toezegde.
Terwijl hij in het begin over een zekeren invloed beschikte, wordt deze hem
gaandeweg ontnomen, zodat hij weldra zal te beslissen hebben, of hij de vriendschap
van de communisten verkiest boven de sympathie die hij tot nog toe in brede lagen
van de bevolking genoot. Het orgaan van zijn partij te Warschau kreeg in April 1946
nog slechts het vierde van zijn contingent papier, zodat M. Mikolajczyk zich
gedwongen zag zijn orgaan van Londen 'Jutro Polski' in Polen te importeren. Het
pikante van de zaak is, dat dit weekblad tot enige weken vroeger het gouver-
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nement van Londen en de 'kliek uitwijkelingen' aanviel, terwijl het nu een duidelijk
vijandige stelling tegenover het regime van Warschau heeft ingenomen. In zijn
nummer van 24 Maart 1946 lezen wij 'dat de toestand in Polen meer en meer
gespannen wordt, dat men systematisch de populistische politici aanvalt, dat men
dikwijls aanhoudingen doet, en zich hiertoe van beledigingen, bedreigingen, en valse
beschuldigingen bedient; men valt de pers van de partij aan, door haar het contingent
papier te ontnemen terwijl deze slechts over vijf organen beschikt, terwijl de
communistische arbeiderspartij er verscheidene tientallen heeft'.
Reeds in het begin van 1945 hebben de veiligheidsgroepen van Minsk en Siedlce
van het Centraal Comité der Poolse communistische partij bevel ontvangen, alle
pastoors en grondeigenaars, die het binnenlands leger fmancieel hadden gesteund
aan te houden. Men heeft de geestelijken en zelfs de bisschoppen gedwongen,
schriftelijk hun loyalisme tegenover de regering van Lublin te betuigen; maar 99%
van den clerus weigert samen te werken met de regering. Dit is des te gevaarlijker
voor het huidig bewind, daar de Katholieke Kerk in Polen een grote autoriteit geniet.
Het is dan ook een der leidende principes van de regering, den argwaan van den
clerus en de kloosterlingen niet op te wekken. Zelfs organiseert men officiële
religieuze plechtigheden, waarbij de president Bierut met andere ministers en hoge
functionarissen tegenwoordig is. Anderzijds worden de priesters die tegen het regime
durven te prediken, onmeedogend aangehouden; vooral in de Oostelijke provincies
in Lvov en Wilno zijn er massadeportaties geweest.
Tot in den loop van 1946 was de enige tussenkomst van den Staat in religieuze
zaken, die nopens het burgerlijk huwelijk. Krachtens het konkordaat met den H. Stael
van twintig jaar geleden gold in het katholieke Polen het kerkelijk huwelijk als geldig
voor den Staat. Wij, uit het gelaïciseerde Westen, die sinds jaren gewoon zijn aan
het burgerlijk huwelijk waarop het kerkelijk volgt, realiseren niet meer, wat een
grondige reactie dit laïciseren van het kerkelijk huwelijk bij een diep-christelijke
bevolking moet oproepen: de Poolse katholieken begrijpen heel goed, dat voortaan
het echte huwelijk, tot een ritus van bijkomstig belang wordt verlaagd. Ook in Italië
is men getuige van dien principiëlen weerstand tegen het burgerlijk huwelijk. De
Poolse regering van Lublin heeft dus eenzijdig het konkordaat opgezegd en het
burgerlijk huwelijk ingevoerd.
Meer en meer valt de Poolse pers de Katholieke Kerk aan. De socialistische krant
'Robotnik' (De Werkman) onderlijnt in zijn nummer van 7 Januari 1946, dat het
Vatikaan en de internationale reactie één gedragslijn volgen, en herinnert er aan, dat
het Vatikaan in de kritische
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jaren 1939-45 geen correcte houding heeft aangenomen in het conflict van de
beschaving met de barbaarsheid. 'Odrodzenis' (De Renaissance) weekblad van de
communistische werkliedenpartij, bevestigt in zijn nummer 51 van 1945, kategoriek,
dat er geen verzoening mogelijk is tussen het marxisme en het katholicisme: 'wie het
marxisme gekozen heeft, moet het katholicisme verwerpen'. De 'Dziennik Polski'
van Krakau publiceerde in zijn nummer van 26 November 1945 een artikel, Het
Vatikaan wist niet, waarin het constateert, dat het Vatikaan de stem van de priesters,
kinderen en vrouwen, welke door de Duitsers om het leven gebracht werden, niet
heeft gehoord. De werking tegen de Kerk wordt uit Moskou ondersteund door Alexej,
den nieuwen patriarch van de orthodoxe Kerk. De christenen van Oostersen ritus
worden met geweld bij de Russische Kerk ingelijfd en onlangs heeft de Poolse
regering ook een zg. 'Nationale Poolse Katholieke Kerk', die los van Rome staat,
erkend.
De methodes van de communistische regering mogen blijken uit het volgende
voorbeeld. In October 1945 hielden de Poolse onderwijzers een congres. De regering
droeg een lijst voor van de communistische kandidaten voor het Uitvoerend Comité
van de Unie der Onderwijzers, maar slechts 40 op de 600 afgevaardigden steunden
deze lijst, zodat enkel leden der populistische partij en der christelijke Unie der
Onderwijzers gekozen werden. Daarop volgde de aanhouding van meer dan 2000
'reactionnaire' onderwijzers, waarover men alle nieuws aan de families weigert. Gans
het intellectueel leven in Polen - onderwijs van laag tot hoog, letterkunde, pers en
theater - ondervindt voort-durend den druk van de regering. Een katholieke pers
bestaat bijna niet.
Anderzijds zijn gedurende den Winter 1945-46 overal volksmissies gehouden met
volledig succes: 90 soms 100% der bevolking volgden die met diepe godsvrucht.
Hier weer moeten wij besluiten: er is in Polen geen bloedige kerkvervolging, maar
men tracht er het katholieke leven een zachten dood te doen sterven, door het binnen
de kerkmuren op te sluiten.

5. Defortaties van Duitsers
De invasie der Russen in Oost-Duitsland ging gepaard met dezelfde zedelijke miseries
als elders.
Het ergste stond echter de Oost-Duitsers nog te wachten. Krachtens een
overeenkomst tussen de 'Drie Groten' moet gans Silezië tot aan de Neisse, en gans
Noord-Oost-Duitsland door de Duitsers geëvacueerd worden; ook alle
Sudeten-Duitsers en alle Duitsers die in Slavische landen wonen, moeten de plaats
ruimen. Aldus worden volgens de declaratie van 2 Augustus 1945, 3.205.900
katholieke en 7.162.100

Streven. Jaargang 14

219
andere Oost-Duitsers niet hun heimat verbannen; daarbij komen dan nog ongeveer
3.500.000 Sudeten-Duitsers en alle Duitsers van Centraal-Europa. Men moet de
verslagen van dezen exodus gelezen hebben om een beeld te krijgen van een
ongeëvenaarde eilende. Hitler had gezegd: 'Wij moeten een politiek van systematische
ontvolking doorvoeren. Wanneer men mij vraagt, wat ik onder ontvolking versta,
dan moet ik antwoorden, dat ik daarmee de volledige verwijdering van ganse rassen
meen, en dat is mijn bedoeling. Natuurlijk is dat wreed. Dan moeten wij wreed zijn'.
Dit onheil is in zijn volle grauwheid op het Duitse volk zelf neergekomen. Meestal
trekken die mensen de baan op, met een stootkar waarop zij het weinige vervoeren,
dat de plunderaars hun hebben gelaten. In den ijzigen Winter 1945-46 zijn duizenden
en tienduizenden van honger en koude omgekomen, en het aantal zelfmoorden is
schrikwekkend hoog. Soms worden zij in lange treinen, in goederenwagens
opeengeperst en verstuurd. Een ooggetuige schrijft: 'Begin October 1945 ging ik
langs het vormingsstation te Görlitz, en hoorde het geween van vrouwen en
waanzinnige kreten. Een spoorbediende raadde mij verder te gaan, want ik zou hier
dingen zien, die ik nooit meer zou kunnen vergeten. Toch vroeg ik naar de oorzaak
en vernam, dat het ging om Sileziërs, die door de Polen waren verbannen en in
goederenwagens werden verstuurd. Die mensen, mannen, vrouwen en kinderen door
elkaar, waren in wagons dicht op elkaar gepakt, en de wagons waren van buiten
gesloten. Het vervoer duurde dagen lang, en te Görlitz werden de wagons voor het
eerst geopend. Ik heb met mijn eigen ogen gezien, hoe men alleen uit één wagon tien
doden haalde en in gereedgemaakte kisten legde. Ik stelde verder vast, dat in dezen
wagon verscheidenen waanzinnig waren geworden. De mensen stonden zo dicht op
elkaar gedrongen, dat zij zelfs niet meer op een bizondere plaats hun behoefte konden
doen. De trein der eilende is in Görlitz geledigd. De nog levenden werden in andere
treinen overgebracht, en naar Noord-Duitsland doorgestuurd'. Hoe die 14 à 15 millioen
Oost-Duitsers in de rest van het vreselijk gebombardeerde en geplunderde Duitsland
moeten ondergebracht en gevoed worden, is natuurlijk een onoplosbaar probleem.
Duitsland heeft een tragische geschiedenis, maar dit is wel zijn grootste tragedie.
In Silezië is de toestand des te weerzinwekkender, daar hier katholieke Duitsers
door katholieke Polen onmenselijk worden behandeld. De aartsbisschop van Freiburg
schreef in een herderlijke brief van einde 1945: 'Ik heb deze dagen volstrekt
betrouwbare berichten uit Silezië aangekregen, berichten vele bladzijden lang, die
mij deden sidderen over de wreedheid en hardheid, die zich de laatste weken en
maanden in het Noordoosten openbaren. In het gevallen systeem waren het goddeloze
misdadigers, die met mensen omgingen als slachters
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met gekochte of buitgemaakte dieren. Hier zijn het dikwijls christenen, ja katholieken,
ja zelfs priesters, die niet alleen het grote gebod van ons geloof, maar ook de hoofdwet
van alle menselijkheid verloochenen...'. In zijn Vastenbrief 1946 zegde dezelfde
aartsbisschop nochtans: 'Wij klagen het gezamenlijke Poolse volk niet aan, want wij
weten, dat de rustig denkende christelijke Pool verantwoordelijkheidsgevoel heeft
en geen rover of moordenaar wil zijn'.
De bloeiende Silezische Kerk met zijn drie millioen katholieken wordt gans
vernietigd. Noodgedwongen heeft de H. Vader ter vervanging van den overleden
kardinaal Bertrams, aartsbisschop van Breslau, twee Poolse apostolische vicarissen
benoemd, wat de katholieke Silezische Duitsers pijnlijk heeft getroffen. De vicaris
van het Domkapittel, gelast met de machtsoverdracht, schrijft op 18 December 1945,
o.a.: 'Dit jaar zijn er reeds 113 priesters van het bisdom gestorven, waarvan 50 een
gewelddadigen dood. Anders waren er gemiddeld 40 sterfgevallen. Ongeveer 240
priesters zijn buiten het bisdom, minstens 80 daarvan in Beieren. In Breslau is de
meerderheid der bevolking nog Duits, maar het uitzicht der stad in totaal Pools, 's
Zondags wordt er hier en daar nog in het Duits gepreekt. In Februari 1946 had reeds
de helft der Sileziërs het land hunner vaderen verlaten in de grootste eilende.'
De haat tussen Duitsers en Polen die hier opgehoopt wordt, kan in geen honderd
jaar worden weggenomen. Is dat misschien de bedoeling van de Russen?

II. De Russische sphinx
Eisenhower zei het vorige jaar aan een Belgische delegatie te Frankfurt: 'De Russen
bedoelen het goed, maar zij hebben een zo totaal verschillende opvatting van
democratie, een zo gans andere mentaliteit, dat wij ze niet begrijpen'. En Attlee,
begin Juni 1946: 'Het probleem van de betrekkingen tussen West-Europa en Rusland
is meer een psychologisch probleem van het Russisch onbegrip van de politieke
vrijheid en van hun wantrouwen om historische motieven. Wij moeten zoeken de
Russische mentaliteit, de Russische geschiedenis te realiseren, en de redenen van
hun gedragslijn zoeken te achterhalen'.
Het is ons uiterst moeilijk, wellicht onmogelijk den Rus te doorzien. Telkens weer
treft het, wanneer men enigen tijd bij een ander volk verblijft, hoe dat volk tenslotte
'anders' is dan men het in het eigen land doet voorkomen. Men kan niet zeggen: die
karaktertrek werd overdreven, dat streven onderschat, dat element over het hoofd
gezien; men moet besluiten; dit volk is 'anders', totaal 'anders' dan men
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het voorstelt. Er zijn van die 'imponderabilia', van die kleine karaktertrekken,
neigingen en strevingen, er is het klimaat, het landschap, het milieu, de geschiedenis,
die tenslotte een volk maken tot dàt volk. Slechts wie met volle sympathie, als het
ware van binnen uit, zich tracht in te leven in de mentaliteit van een vreemd volk,
heeft een kans om het naar zijn echte waarde te schatten, en geen ergerlijke
vergissingen te begaan. Dat geldt voor elk volk, maar in de hoogste mate voor het
Russische volk. Alleen wie jaren met Russen in Rusland heeft omgegaan zal ze
misschien begrijpen. Voor ons, West-Europeërs, is de Rus een raadsel, een sphinx.
Toch willen wij hier enkele elementen aanhalen, die wellicht iets bijbrengen om in
de wondere Aziatische psyche van den Rus door te dringen.

1. De eeuwige Rus
West-Europa heeft zich sinds nagenoeg twintig eeuwen normaal kunnen ontwikkelen,
zonder grote storingen, behalve de Germaanse invasies, zonder grondige afwijkingen
van den eenmaal ingeslagen weg; de klassieke beschaving van de Grieken en
Romeinen, de christelijke godsdienst hebben die volkeren een diepe kultuur en een
zin voor evenwicht gegeven. Rusland integendeel is het land van de grondige
proefnemingen: als men zijn geschiedenis doorloopt dan constateert men, dat het
alle twee, drie eeuwen in een anderen koers werd gedreven. In de Vroege
Middeleeuwen is het een barbaarse anarchie, een strijd op leven en dood van stam
tegen stam, tot het Christendom uit Byzantium, zijn minst zuiver centrum, de Russen
tot halve Grieken maakt. Twee honderd jaar later overrompelen de Mongolen de
Russische steppen, en pas in de vijftiende eeuw kunnen de Russen het zware juk van
de Aziatische tartaren afschudden, maar reeds de volgende eeuw maakt de tsaar Boris
Goudonov de moejiks tot lijfeigenen, gebonden aan den grond. Dan komt in de
achttiende eeuw Peter de Grote, die geniale barbaar, om de afgesloten Euraziaten de
poorten van Europa te ontsluiten: op enkele jaren wil hij een achterstal van vele
eeuwen inlopen, wat natuurlijk met een fiasco moet eindigen. De revolutie van 1917
breekt met het autocratisch tsarendom en begint een sociale hervorming van zulke
draagwijdte, dat slechts een onmetelijk land met een onontwikkelde bevolking
daarvoor vatbaar kon zijn. De Russen die nu nog geen volle eeuw van de
lijfeigenschap zijn bevrijd, hebben een massamentaliteit, een instinct om in de
gemeenschap onder te gaan, een natuurlijke aanleg als het ware om door het
gelijkschakelend marxisme te worden overheerst.
De Rus is een primitief; de Rus is een kind. Om een horloge of een gouden ring
te bemachtigen zal hij alles doen; als hij eens, voor het

Streven. Jaargang 14

222
eerst in zijn leven, een fiets in handen krijgt, zal hij een godgansen dag erop rijden,
ei acrobatische toeren mee uithalen, tot net speelding uit elkaar valt. Een Rus zal een
buitgemaakte wekker bij den horlogemaker dragen om er liever drie zakhorloges uit
te maken, daar het ding te groot is om op zak te steken. Een Hongaai vertelde mij
het volgende staaltje: Een Rus dringt woest een huis binnen en wil de vrouw grijpen;
deze vlucht weg in een zijkamer, en verbergt zich, ten einde raad, achter haar drie
kleine kindeien. De soldaat achtervolgt haar, kijkt naar die drie verschiikte
kindergezichtjes, begint den krullebol van het jongetje te strelen, en staart in de
blauwe kijkers van het meisje; dan keert hij zich langzaam om... en gaat heen.
Allen die in Duitse concentratiekampen met Russen hebben samengeleefd, spreken
ook van hun physische kracht en sterken lichaamsbouw; zij hebben een
uithoudingsvermogen zoals niemand. Veel zin voor techniek en lichamelijke
prestaties, weinig of geen intellectueel interesse. Zeker, men moet niet alle Russen
over één kam scheren; die uit de steden, uit de streek van Moskou, uit Wit-Rusland
staan merkbaar op een hoger kultureel peil; maar dat is dan toch een kleine minderheid
in den gigantischen Staat die zich van de Japanse tot de Baltische Zee uitstrekt.
Van nature heeft de eeuwige Rus een meer uitgesproken religieuze psyche dan de
rationalistische West-Europeër. Dostojevsky heeft meer dan wie ook het heilig
Rusland verheerlijkt en de zekerheid van zijn godsdienstige zending in de wereld
uitgeroepen. En is die andere schrijver, met Dostojevsky de grootste van allen, Leo
Tolstoi, niet naar de moejiks gegaan om hun het Evangelie te leren, de liefde tot den
naaste en het berusten in het kwaad; in dit laatste vinden wij het Aziatische nirvana,
de diepe onderstroom van nihilisme welke in elke Russische ziel ligt, weer. Die grote
godsdienstige behoefte heeft het communisme niet kunnen uitroeien, zoals wij verder
zullen zien, en nog steeds stelt zich de vraag of het Russische volk geen religieuze
zending in de wereld te vervullen heeft.
'Men begrijpt Rusland niet met de rede, men kan slechts geloven in Rusland' zo
dichtte Tutchov.
Sinds bijna dertig jaar echter is het communistisch regime in Rusland gevestigd,
en dat dit vooral in de steden een zeer groten invloed heeft uitgeoefend valt niet te
ontkennen. Welke evolutie het marxisme ook möge doormaken, steeds zal het
gebouwd blijven op een materialistische levensopvatting. Met dit leven is alles uit!
Laten wij daarom een paradijs op aarde stichten en genieten van het leven en van de
goederen der aarde. 'Godsdienst is opium voor het volk', wij moeten den strijd
aanbinden tegen de Kerk, tegen allen die het volk met mooie woorden over een
toekomstig leven en over de waarde van het lijden,
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tot deemoed en onderwerping willen, overhalen. De actie der Goddelozen heeft in
Rusland lange jaren een harde vervolging ingespannen tegen de Orthodoxe Kerk en
alle kerkgemeenschappen.
Men heeft sinds jaar en dag voortdurend de jonge Russen ingeprent, dat zij alleen
vrij waren, vrij van de heerschappij der geldmagnaten, zodat zij met een supeiieure
minachting op de kapitalistische staten neerblikken. Het besef van die 'vrijheid', nog
versterkt door de industriële prestaties en door den heldhaftigen weerstand tegen het
machtige Duitse leger, hebben de Russen een ongelooflijk superioriteits-complex
gegeven. Het bewustzijn een zending in de wereld te moeten vervullen, heeft zich
nu voor velen omgezet in den waarlijk grootsen droom, alle volkeren der aarde de
weldaden van het communistisch regime te brengen.

2. De Sovjets en de Kerk
Van af zijn vestiging einde 1917 heeft het Sovjet-regime een vijandelijke houding
tegenover de Russisch-orthodoxe Kerk aangenomen; in 1922-23, in 1929-30 en in
1937-39 heeft het een bloedige vervolging ingezet, maar dan telkens, wegens de
binnenlandse of buitenlandse moeilijkheden, de vervolging weer geschorst. Al moet
men toegeven, dat de atheistische propaganda onder de jeugd geweidige
verwoestingen heeft aangericht, toch is het typisch, dat slechts 2% van de Russische
bevolking van den Bond der Goddelozen deel uitmaakt, terwijl zich bij de volkstelling
van 6 Januari 1937, 40% als gelovig opgaf. Toen de oorlog tegen den machtigen
Duitser begon, zwenkte dan ook de godsdienstige politiek van het Sovjet-regime
voor den zoveelsten keer en in 1942-43 werd de 'vrijheid' van godsdienst uitgeroepen.
Dit bundelde de krachten van alle Russen samen in den strijd om het leven tegen den
toen overmachtigen Hitler, en het bezorgde veel sympathiën in de democratische
landen. Er is en blijft echter het onoverkomelijk antagonisme tussen het communisme
en het geloof; de gevangen bisschoppen op het eiland Solovkij verklaarden duidelijk
in hun omzendbrief van 1926: 'De Kerk verlangt den bloei van het geloof, het
communisme wenst zijn ondergang. Een verzoening is onmogelijk omdat het
communisme de ziel zelf van de Kerk, haar basis van bestaan, kategorisch negeert'.
De gewijzigde houding slaat dan ook meer op de methode, dan op het nagestreefde
doel. De Russische communisten hebben begrepen, dat zij de diep-gelovige Russen
nooit met geweld van hun geloof zullen afbrengen; nu nemen zij de tsaren-traditie
op; het is zoveel gemakkelijker en doeltreffender zich de hoofden van de Kerk
dienstbaar te maken, maar dit is voor de Kerk zelf des te gevaarlijker. Naast den
patriarch van Moskou staat een hoger Sovjet-officier
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als 'raadgever', zo ook bij de bisschoppen. Dat in zijn mooi uitgegeven en op de
staatspersen gedrukt maandblad de patriarch niet meer de liefde tot den vijand predikt
maar den haat, zich inlaat met politieke propaganda en over religieuze, apologetische,
theologische en morele Problemen zwijgt, zal dan ook niemand verwonderen1..
In de Slavische landen zetten de Sovjets een dergelijke godsdienstpolitiek door.
Alle Orthodoxe Kerken moeten afhankelijk zijn van den patriarch van Moskou: dit
verklaart de vervolging van de bloeiende en levenskrachtige Serbisch-orthodoxe
Kerk, die haar onafhankelijkheid wil handhaven; dit verklaart ook waarom de
katholieken van Oostersen ritus van West-Oekraïne met geweld van Rome werden
losgescheurd, om aan patriarch Alexei onderworpen te worden. Al wat Oostersen
ritus heeft, staat onder den 'paus' van Moskou, zelf een willig werktuig van Stalin.
Ook tegenover de katholieken hebben de Sovjets hun houding radikaal gewijzigd.
Zij willen het niet meer halen, zoals destijds in Rusland, Mexico en Spanje, met
kerkbranden en massamoorden van priesters. Was ook het slagwoord van de nazi's
niet: 'Vor allem keine Märtyrer!'? Integendeel de Kerk geniet een betrekkelijke
vrijheid binnen de kerkmuren; daar kan de clerus liturgische plechtigheden in al hun
luister vieren; daar zijn preken en zelfs voiksmissies toegelaten, op voorwaarde
natuurlijk, dat men het regime niet aanvalt. Bevoegde kerkelijke personaliteiten
zeggen, dat de Kerk onder het Sovjet-bestuur merkelijk vrijer is, dan onder het
nazi-regime. Anderzijds mag de geestelijkheid en de godsdienst niet den minsten
invloed uitoefenen op het publieke leven: alle onderwijs, alle caritatieve werken
worden de Kerk ontnomen, de pers nagenoeg totaal ontzegd.
Wanneer telkens weer geruchten worden verspreid, dat Stalin een konkordaat met
den Paus van Rome zou willen aangaan, dan kan men enigszins aanvoelen, gezien
zijn bepaalde mentaliteit, en zijn opvatting van het wezen en de zending van den
godsdienst, dat hij het wellicht ernstig bedoelt. De Katholieke Kerk echter begrijpt
heel goed, dat zo iets een langzaam doodbloeden en uitsterven zou betekenen.
***

In de onder Russische controle staande zone van Midden-Europa woedt er dus geen
openlijke, maar wel een onderduimse kerkvervolging, die met lengte van jaren
verderfelijk moet worden. Toch merken wij overal een opbloei van verjongd christelijk
leven en van echt christelijken geest en heldenmoed. De communisten boeken slechts
bepaalde

1.

Zie in het volgend nummer van Streven het artikel 'Godsdienstvrijheid in Rusland?' door Dr
W. DE VRIES S.J., professor aan het Russisch College te Rome.
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successen bij de werklui, omdat zij verregaande sociale wantoestanden wegnemen.
Op 1 Juni 1946, bij gelegenheid van zijn naamfeest, hield Zijne Heiligheid de Paus
een radiorede, waarin hij zijn blikken liet gaan over onze grondig verdeelde wereld
en over de Kerk. Nederig, maar dankbaar en fier getuigde de H. Vader: 'Wij hebben
de verslagen onder ogen, die ons van de hele wereld toekomen, en niettegenstaande
alle tegenkantingen en alle tekorten, mogen wij getuigen: De Kerk in haar geheel
staat verenigd en veilig, zo innerlijk als uiterlijk. Ook waar zij beroofd is geweest
van elken zichtbaren steun of van haar rechtmatige goederen, hebben de gelovigen
zich sterker aaneengesloten, en een steeds vuriger ijver getoond. En, zo niet overal
dan toch in de meeste gevallen, is zij uit den storm gekomen met de kracht van een
vernieuwde jeugd. Men zou zeggen, dat de kinderen der Kerk als het ware voelbaar
de waarheid van hun geloof en de waarde van de christelijke gedachte hebben
ondervonden. Wat de caritatieve werking, den moed en de heldhaftigheid tot den
dood toe, aangaat, aarzelen wij niet te verklaren, dat de Kerk van nu, de vergelijking
met het verleden kan doorstaan. En daarom - een punt van kapitaal belang -, dat de
katholieken, en allen die een persoonlijken God aanbidden en de tien geboden
onderhouden, zich geen schrik laten aanjagen, maar bewust wezen van eigen kracht'.
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G.B. Shaw
Spotter en predikant
door A. Deblaere S.J.
Shaw is negentig jaar. Engeland heeft hem gevierd als een reeds legendarische figuur.
Shaw zelf viert evenmin zijn decennia als zijn verjaardagen, om de eenvoudige reden,
dat hij meent persoonlijk weinig te hebben bijgedragen tot zijn komst op deze wereld.
Zeer lang heeft Engeland die onverschilligheid voor zijn levensdata met hem gedeeld,
tot ergernis van al zijn bewonderaars en vereerders. Engeland heeft getracht, Shaw
dood te zwijgen of weg te critiseren. Maar daardoor bevestigde het de jonge
revolutionnair in zijn opstandigheid. Shaw heeft de Engelsen gegispt en gehekeld,
bespot en beledigd; toen het onmogelijk werd, hem langer te negéren, hebben zij,
met het zekere instinct van hun meerderheidsbewustzijn, de profeet onschadelijk
gemaakt door hem met succes te omringen, en hem een plaats te geven in de galerij
van hun afgoden.
Toen hij als jonge socialist in Hyde Park zijn longen stuk schreeuwde, en als
jeugdig schrijver voor zijn nieuwe soort literatuur een plaatsje in de letterwereld wou
veroveren, stootte hij op onverschilligheid en minachting; - meer dan vijftigmaal
werd hem het manuscript van zijn eerste novellen door de uitgevers teruggestuurd.
Maar evenals de Eenzame uit Rilke's Malte Laurids Brigge, groeide Shaw in zijn
onver-biddelijkheid naarmate hij zich meer miskend gevoelde. Toen greep zijn
omgeving naar het andere, uiterste middel om zich van de lastige prediker te bevrijden:
hij werd op een podium geplaatst, toegejuicht, met eretekenen overladen. En evenals
de meesten, bezweek Shaw voor deze demonstraties, en liet hij zich verschalken.
Hij wil een hervormer zijn, die door zijn ideeën het aanschijn van de wereld
wijzigt,... en men huldigt hem als de grootste toneelschrijver van zijn eeuw. Niet
alleen laat hij zich een Nobelprijs welgevallen, - hij is er immers zelf van overtuigd
dat zijn kunst een stap vooruit betekent op die van Shakespeare, - maar hij voelt er
zich ook gelukkig mee. Hij wil op onbarmhartige wijze de schijnheiligheid van de
Engelse burgerij brandmerken en doodverven; maar diezelfde burgerij gaat uitbundig
lachen om elk van zijn zetten en uitvallen, om zijn 'kostelijke ironie' en 'goddelijk
sarcasme'.• Zij heeft hem wijsgemaakt, dat hij de grootste humorist is van Engeland,
zij laat zijn hatelijkheden
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circuleren als bons mots en paradoxen; en Shaw voelt, dat hij zijn faam moet
hooghouden: men verwacht nu eenmaal van hem, dat hij iets onverwachts zal zeggen,
en hij doet het dan ook.
Hij wou een profeet zijn en een prediker van algehele oprechtheid en
levensechtheid; hij berust er in, gevierd te worden als een geniale spotter en hekelaar,
als een groot schrijver, en een 'scherpe geest'.
***

Toen Shaw in 1876 te Londen arriveerde, had niemand kunnen voorzien, dat deze
verbitterde atheïst ooit met de Engelse maatschappij een compromis zou sluiten, dat
de heftige aanklager van hypocrisie en sociale wantoestanden als mild en humoristisch
oud heer het enfant terrible en als het ware de geestelijke nar van deze maatschappij
zou worden.
Als men Shaw's jeugd kent, begrijpt men het negativisme van zijn vroegste
wereldbeschouwing. Het leven, dat hij had doorstaan, was te zwaar voor een eenzame,
fijne en gevoelige jongensziel, dan dat hij gezond had kunnen blijven zonder zich in
een irreële ideeënwereld te verschansen. Zijn vader, eerst beambte aan het
Justitiepaleis te Dublin, daarna ongelukkig graanhandelaar, bezat adelijke pretenties,
en dwong zijn gezin tot het ophouden van een sociale gentleman-standing, die hun
krachten en middelen te boven ging. De kinderen leerden leven in een voortdurende
leugen; ze werden grootgebracht in een onmogelijk streng puritanisme, zorgvuldig
afgesloten van alle omgang met kinderen van kleine burgerlui, opgevoed naar
'fatsoenlijke' principes, waarvan zij in hun eigen woning de gehuichelde toepassing
aanschouwden. Vader bedronk zich; hij verborg min of meer zijn degeneratie, maar
zijn gezin had er genoeg onder te lijden. Tot luid getwist kwam het nooit uit vrees
voor de buren, doch de gehele familie leefde in een latente spanning van wederzijdse
afkeer onder een schijn van aanhankelijkheid.
Shaw's eerste filosofie zal dan ook geboren worden uit ressentiment, het
ressentiment van een hoogbegaafde, veeleisende, en in de grond edelmoedige
jongensziel. Hij behoedde zich voor innerlijke ontreddering door te vluchten in een
gewild egoistische levenshouding.
Reeds was zijn moeder hem naar Londen vooruitgereisd, om het gezin door muzieken zanglessen uit de fmantiële nood te helpen. Shaw, toen bijna twintig, bleef nog
negen jaar op moeders kosten leven, terwijl hij alleen aan zijn eigen ontwikkeling
arbeidde, bibliotheken, leeszalen en voordrachten afliep, en er de overvloedige maar
ongedisciplineerde wetenschap van de autodidakt veroverde. Ook later zal hij zich
over zijn gedrag van deze jaren niet schamen, doch het met een pasklaar verheven
motief rechtvaardigen: hij zal spreken over de
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heldhaftigheid van degenen, die zich in de absolute dienst stellen van een ideaal,
zoals de artist die jaren lang liever op anderen parasiteert, dan door arbeid zijn brood
te verdienen en aldus zijn 'roeping' te verraden. In het opbouwen van een sublieme
wereldbeschouwing, die zijn eigen persoon het best past, zal Shaw steeds even Engels
zijn als de door hem zo gelaakte Engelsen: 'Zij houden er de hoogste morele principes
op na, die hen per slot van rekening toch altijd juist datgene doen verrichten, waar
zij zelf zin in hebben.'
De jonge Shaw heeft de familiebanden gekend als de meest hatelijke van alle
slavernijen. Hij valt het stabiele familie- en huwelijksleven aan als een onnatuurlijke
samenleving, gevolgd op een natuurgebeuren, dat helemaal de personen niet aan
elkaar hoeft te binden, zoals de conventies het nu eenmaal eisen.
Hij verlaat Ierland met vreugde, en leert als armoelijder te Londen Engeland niet
liefhebben. Vaderlandsliefde lijkt hem dan ook een vals en kunstmatig gevoel,
waarmee vreedzame volkeren tegen elkaar in 't harnas worden gejaagd.
Met zijn gewone taaie hardnekkigheid, had de jongen zichzelf vrij vlot piano leren
speien. Regelmatig werd hij op de West End-avondpartijen als pianist gevraagd. Hij
leerde er de aristocratie en hogere burgerij observeren, zoals zij zich verborg achter
een schijn van fatsoen, dat alleen moest dienen, om zich intussen alles te veroorloven.
Hij leerde er het genieten en verspillen van onverdiende rijkdom veroordelen als een
sociale onrechtvaardigheid.
Zijn bitter sarcasme was gegrond genoeg; maar hij zou het weer verheffen tot een
algemene waarheid: alle onrecht op de wereld werd gepleegd in naam van Religie,
Patriotisme, Rechtvaardigheid, Plicht, - even zoveel voorwendsels door de mensen
uitgedacht om voor elkander ongestraft hatelijk en wreed te zijn, om moord en
wandaden goed te praten. Nu is het gevaarlijke van paradoxen precies, dat zij steeds
een gedeeltelijke waarheid bevatten; van Shaw's bewering heeft de hedendaagse
geschiedenis de meest verscheidene toepassingen gezien. Doch het misbruik van een
waarde vernietigt deze daarom nog niet. De jonge profeet vergiste zich wel niet,
maar hij zag niet alles. Beperktheid is het lot van ieder individu, hoe begaafd ook.
Shaw was echter soepel en gaaf genoeg, om zich niet vast te graven en te verstarren
in een eenmaal verworven inzicht. Hij maakte net de omgekeerde evolutie door van
de meeste mensen. Hij begon met alles te negéren, om stilaan tot het aanvaarden van
heel wat traditionele waarden terug te keren. Zoals Chesterton het uitdrukte, - hij
maakte de meest verrassende van alle reizen: de reis van het graf naar de wieg, in
plaats van omgekeerd. En inderdaad, de negentigjarige Shaw beweert dat hij zich
met de dag jonger voelt worden, en dàt na een
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leven van ononderbroken, koortsige activiteit. Dit neemt niet weg, dat zijn reis toch
een gevaarlijke reis was. Zonder zijn humor en - waarom het niet erkennen in weerwil
van Shaw zelf? - zonder zijn goed hart, had hij best nimmer kunnen worden wat hij
nu geworden is, de gemoedelijke, wijze oude heer, naar de beschrijving die hij destijds
zelf in Tanner's Revolutionnair-Handboek gaf. 'Waardevolle mensen worden nog
meer revolutionnair wanneer ze ouder worden, al gaat men ze gewoonlijk voor
conservatiever houden, omdat ze het geloof verloren hebben in conventionele
hervormingsmethodes.'
***

Shaw's grote bekering was zijn bekering tot het socialisme. Echter niet tot het
Socialisme als de tyrannie van het plebs, dat hij nuchter de swinish multitude durft
noemen, nog minder tot een democratie die hij als 'de laatste toevlucht van een
goedkoop wanbestuur' betitelt, maar eerder tot een socialisme met een intellectuele
aristocratie. Hij sloot aan bij de Fabian-Society, een groep ontwikkelde,
vooruitstrevende idealisten, die eindeloos over socialisme debateerden, maar tenslotte
hun ideeën ook heel veel ingang deden vinden. Shaw, vurig apostel geworden, stelde
al zijn tijd, kracht en talent in hun dienst, en werd dan ook spoedig één van de leidende
figuren van de beweging. Wel ontbrak het hem aan de nodige zelfkritiek om, evenals
Iwan Karamazow, te bemerken dat zijn nieuwe naastenliefde voor de mensen in
omgekeerde verhouding stond tot de nabijheid, waarin hij met hen moest leven, zodat
zijn familie allerminst van zijn sociale genegenheid profiteerde. Maar het socialisme
gaf een doel aan zijn leven. Hij ontwikkelde tot een scherpzinnig debater, wat hij
zijn gehele leven blijven zou, zowel in zijn toneelwerk als in zijn essay's, in zijn
muziek- en toneelcritieken (na zijn zware dagtaak liep hij 's avonds de Londense
concertzalen en schouwburgen af, en was jarenlang criticus voor verscheidene kranten)
als in de uitgebreide 'Inleidingen', die hij zelf op zijn toneelstukken schreef. Want
hij wou het 'oneerlijke' en overigens nutteloze gebruik om inleidingen, en dus reclame,
door anderen te laten maken, liever voor eigen rekening nemen: 'Ik kan zelf het beste
duidelijk maken, wat ik met mijn stukken bedoel, beweert Shaw, en ik ben verstandig
genoeg, om voor de nodige publiciteit te zorgen.'
Alles wat hij schrijft heeft een practisch doel. L'Art four l'art kan wel een aardig
tijdverdrijf worden maar brengt niets groots voort. Kunst moet dienen. Shaw's toneel
is didactisch; hij schrijft toneel, omdat het hem de beste vorm lijkt om de mensen
iets aan het verstand
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te brengen. Wel moest hij de juiste toon weten te vinden, want zijn eerste stukken
waren te ernstig aanklagend, heftig, zedeprekend. Hij kwam diep onder de invloed
van Ibsen, en zijn personen wonnen er door aan tragiek. Maar wat hij zelf op Ibsen
vóór had, was zijn superieure humor en sprankelende vlugheid van geest, waardoor
langzaamaan de bittere klank uit zijn stukken week.
In de Four Pleasant Plays trof hij de juiste toon, en met het grappige Arms and
the Man, doch vooral met het diep-ernstige Candida (1894) veroverde hij definitief
het toneel. Dit laatste is wellicht het edelste en menselijkste stuk, dat hij geschreven
heeft, en in 1937 nog werd het te Parijs door Engeland als zijn meest representatief
modem toneelstuk opgevoerd.
Candida behandelt het echt Ibseniaanse thema van de beruchte
driehoeksverhouding. De jonge adelijke dichter Marchbanks, door zijn familie
verstoten, gaat inwonen bij zijn vriend, Dominee Morell. Natuurlijk wordt hij verliefd
op Morell's vrouw, Candida. Gooit de sterke Morell hem de straat op, dan zal
Candida's sympathie naar de mishandelde uitgaan. Daarom bedwingt hij zich, maar
aan het conflict moet een oplossing komen: naast de vrouw is geen plaats voor twee
mannen. Candida moet kiezen, en evenals bij Ibsen, gaan de spelers even rustig over
de toestand zitten praten. 'Wat hebben jullie mij aan te bieden?' vraagt Candida.
Morell schenkt haar zijn loopbaan, zijn talent, fortuin en eigen haard; Marchbanks
zijn liefde en nood. Morell begrijpt eindelijk, dat al de door hem opgesomde voordelen
voor het echt vrouwelijke in Candida niets betekenen; hij voelt zijn mannelijke
zekerheid ineenstorten, en kan enkel nog uit de grond van zijn gefolterd hart haar
naam roepen: 'Candida!' - 'Ik geef mezelf aan de zwakste van de twee' beslist Candida,
en zij wendt zich tot haar man.
De critiek, die Shaw maar al te vaak verwijt, geheel en al verstand te zijn en geen
hart, zou met dit éne stuk, waaruit zoveel ontroerende menselijkheid spreekt, reeds
afdoende weerlegd zijn. Maar Shaw's behoefte, om zich over al de pakkende en
aangrijpende problemen van het mensenleven inzicht en klaarheid te veroveren, had
de critiek voldoende moeten doen inzien, dat de schrijver door al deze problemen te
diep bewogen werd om er zich, evenals de meesten zijner medemensen, met een
traditionele verklaring rustig over heen te zetten. Tous nos actes, zegt Blondel, sont
mlêlés d'idéologie passionnée. Ook sluit scherp verstand een rijk gemoed niet uit.
Niet alleen de verstandelijke wijze, waarop Shaw alle vragen behandelt, de
schijnbaar louter intellectuele personages die hij laat optreden, ook de afwezigheid
van de gewone sentimentele liefdeverheerlijking in zijn toneel kon de critiek op een
dwaalspoor brengen.
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Vóór Ibsen in Engeland gespeeld werd, was de goedkope romanliefde het enige
thema, dat alle klassen en Individuen van het disparate Londense Schouwburgpubliek
kon interesseren, en dan ook alleen werd uitgebuit in de toneelliteratuur. Shaw walgde
van deze Ersatzkunst. Zijn Three Plays for Puritans, drie van zijn meesterlijkste
creaties, zijn er het antwoord op. Dick Dudgeon in The Devil's Disciple, Caesar in
Caesar and Cleopatra, Lady Cicely in Captain Brassbound's Conversion zijn geen
romantische idealisten, maar superieure realisten, bezield met een groter en sterker
liefde dan sentimentele of sexuele attractie: zij weten zich in dienst van een grootse
taak, en de affectieve aanleg van hun voornaamste tegenspelers, - resp. Judith
Anderson, Cleopatra, en Capt. Brassbound, ideale hoofdrollen voor het klassiek
sentimentele drama, - verschijnen naast hen in al de erbarmelijke kleinheid van hun
persoonlijke gevoelentjes. Op de liefdesverklaring van de sympathieke vrijbuiter
Brassbound antwoordt Lady Cicely: 'Ik was nooit verliefd op een werkelijk levend
mens, en ik zal het nooit zijn. Hoe zou ik goed met de mensen kunnen omgaan, als
er nog zo'n restje waanzinnige zelfzucht in mij overbleef? Dit is mijn geheim.'
Shaw's toneel klinkt verrassend nieuw en oorspronkelijk. 'Niets daarvan', retorqueert
hij natuurlijk, 'ik gebruik alle oude motieven, oude trucs en oude thema's'. En
inderdaad, bij nader toezien moet men hem gelijk geven. Neem bv. The Devil's
Disciple, een incarnatie van Shaw zelf: men vindt er het oeroude geliefde thema van
de man, die zich in de plaats van een ander laat gevangen nemen, bijna terechtgesteld
wordt, maar op het laatste ogenblik door de werkelijk veroordeelde wordt verlost.
Toch blijft het stuk uiterst origineel, want het nieuwe steekt hierin, dat Shaw alle
gebruikelijke conventies omkeert.
Dick, als het zwarte schaap uit de familie Dudgeon gestoten om zijn schandelijke
opstandigheid tegen religie en moraal, is in de grond de enig religieuze natuur van
de clan. Want de puriteinse Dudgeon's maken God tot de dienaar van hun hardheid,
wreedheid, en schraapzucht. Dick wil de Duivel ook een kans geven: hij noemt zich
's Duivels leerling, maar zijn verzet tegen God richt zich eigenlijk tegen het tyrannieke
waanbeeld dat men van Hem heeft gemaakt. Waar hij meent de Duivel te zoeken,
zoekt hij dan ook niemand anders dan de ware God. Wanneer hij, op een critiek
ogenblik, de dominee van het schavot redt, door zich in zijn plaats te laten
gevangennemen, bekomt hij niet van zijn verbazing. Hoe kwam hij er toe? Geen
sentimentele liefde, zoals de 'deugdzame', klein-egocentrische domineesvrouw het
dadelijk meent, doch zijn hooggestemde ethische bezieling dreef hem tot deze daad.
'Ik begrijp niet, hoe ik er toe kwam, mijn eigen hals in de strop te steken, net toen ik
er een ander in kon duwen... Als 's Duivels leerling heb ik altijd leren handelen naar
de wet van mijn eigen natuur.

Streven. Jaargang 14

232
Maar toen het er op aankwam, kon ik heus niet anders... ik zou het gedaan hebben
voor iedere man en voor ieder man z'n vrouw in de stad.'
***

Shaw maakte echter een meer bepaald 'religieuse' bekering door in zijn bekering tot
het vitalisme van Samuel Butler, dat hij tot een soort ethische wijsbegeerte uitbouwde;
want evenals bij alle Engelse denkers, is zijn bezorgdheid meer ethisch gericht dan
metaphysisch. Samuel Butler, op het vasteland minder bekend, reageerde tegen het
Darwinisme, of liever tegen de mechanisch-deterministische wijsbegeerte, die men
op het Darwinisme ging bouwen. 'La fonction crée l'organe' zei Lamarck reeds, en
Butler beweerde, dat de Wil het organisme tot onbeperkte ontwikkeling kan opdrijven.
Shaw werkte dit vitalisme verder uit tot de Godsdienst van de Life-Force. Deze
Levenskracht dringt de schepping vöorwaarts, zoekt zich steeds in volmaakter vormen
te verwezenlijken, zich -verder te vergeestelijken, en van de dwang der stof te
bevrijden. In de mens vond zij haar hoogste uiting: maar ook de mens moet zich in
haar dienst stellen, en naar een meer spirituele zelfstandigheid, een intenser
bewustwording, een rijker vervolmaking van zijn wezen streven. Alle kleinheid, alle
persoonlijke belangen, moeten verdwijnen in het veroveren en ontplooien van dit
hoger Leven, in het scheppen van de Superman. De Superman heeft iets van
Nietzsche's Uebermensch en iets van Bergson's held. De heiligen en profeten,
kunstenaars en mystici zijn degenen, die zich de stuwing van deze Levenskracht
bewust worden, en haar roep volgen, desnoods tegen de verstarring in van alle
opvattingen en instellingen; en al moeten zij vaak persoonlijk aan het conflict met
de bestaande, bevooroordeelde maatschappij ten onder gaan, de Levenskracht overwint
tenslotte door hen.
Dadelijk herkent men de verwantschap tussen Shaw's Life-Force en Bergson's
élan vital; toch blijft Shaw ver beneden de wijsgerige diepte en het begrijpend inzicht
van deze laatste. Hij vereenzelvigt de Life-Force met de godheid, en zo hij had willen
doordenken, was hij op al de contradicties van een evolutionistisch panthïisme
vastgelopen, terwijl Bergson zich eerst in een voorzichtig agnosticisme terugtrok,
om later zijn élan vital als de geschapen manifestatie van een persoonlijke God te
erkennen. Shaw beweert, - en wij zien niet in, waarom wij hem niet zouden geloven,
- dat Bergson's leer hem niet beïnvloedde: hij wil geheel en uitsluitend de volgeling
en apostel van Samuel Butler zijn.
Benevens een groeiende diepte aan problematiek, een sterker wegvallen van de
intrigue voor scherper dialectiek, zullen zijn toneelstukken
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thans ook zijn credo van de levenskracht verkondigen. Man and Superman leverde
de eerste, duidelijke systematische uiteenzetting er van. Maar slechts in zijn Joan of
Arc (1924) bereikte Shaw een nieuw hoogtepunt van zijn kunst, een poëtische zowel
als dramatische gaafheid, die vóór als na onovertroffen bleef, Schiller ver in de
schaduw stelde, en de beste historische drama's van Shakespeare minstens evenaarde.
De dichterlijke vrijheid, die de schrijver zich met de historie veroorloven mag,
gebruikt Shaw niet, om, evenals Claudel, Johanna's rechters tot onmensen te maken.
Hij legde detragiek juist hierin, dat Johanna èn haar rechters, ethisch hoogstaande
mensen, alleen handelden naar hun plicht en geweten, en dat het oprecht volgen
ervan tot het tragische conflict moest leiden, waaraan één van beide partijen physisch
ten onder zou gaan. Hierdoor voerde hij het conflict op tot zijn ontologisch plan, tot
het pijnlijke proces van alle wording en groei, dat zich uit in de spanning tussen
bestaande gemeenschap en bezield individu, tussen gezag en hervormingswil, tussen
oud en nieuw. En wij moeten de juistheid van Shaw's inzicht erkennen, wanneer hij
beweert dat Jezus, evenals de profeten, gevallen is als slachtoffer van de religieuse
gezagsdragers. Deze gezagsdragers moesten hun bestaande instellingen verdedigen
tegen de Hervormer, omdat zij zich er van bewust waren, dat zij dit gezag zowel als
die instellingen onveranderlijk van God hadden ontvangen.
Hier, zoals in al zijn rijpere stukken, raakt Shaw een zeer diep probleem aan,
waarvan de oplossing zo maar niet voor de hand ligt. En evenzeer als hij ons verbaast
door de scherpte van zijn inzicht, ontgoochelt hij ons vaak een ogenblik later door
de lichtzinnigheid van zijn oplossingen en conclusies. Een degelijk criticus is zelf
niet altijd een goed kunstenaar. En Shaw's schrandere, maar veel te ongeduldige
geest kan zelden een goede oplossing vinden voor vragen, waarover de
hoogstbegaafden onder de mensen sedert eeuwen hebben nagedacht.
***

Men zegt wel eens, dat Shaw alles aanvalt, alles afbreekt, niets eerbiedigt. Met een
dergelijk verwijt is Shaw ongetwijfeld ten zeerste ingenomen, maar wellicht doen
wij hem te veel eer aan, wanneer wij hem voor zoveel ernstiger nemen dan hij
werkelijk is, - al blijft de lectuur van de meeste zijner werken voorbehouden voor
lezers met een ontwikkeld critisch oordeel.
Hij wou Engeland wakker schudden, en hij heeft het gedaan. Hij wou het
beschaamd maken over zijn schijn-christendom; en zo de
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onzachte ontwaking veel kwaad bracht, zij bracht ook veel goed. Hij was niet tevreden
met de wereld zoals zij bestond; daarom zette hij ze op haar kop, om te kijken hoe
alles er dan uitzag, en waar hij de zaken niet kon omdraaien, ging hij zelf op zijn kop
staan als Pluizer. Evenals velen onder ons, was hij van oordeel, dat er iets hapert aan
ons wereld-speelgoed, en als een ondernemende jongen nam hij de stukken uit elkaar,
- of hij misschien vinden kon wat eraan mankeerde. Maar daarna kon hij die stukken
niet goed meer in elkaar zetten, want de mensen hadden er soms heel wat eeuwen
aan gewerkt om ze zo goed en zo kwaad als het ging in elkaar te krijgen. Men zou
wel kunnen glimlachen of huilen om enkele van zijn geestessprongen: de oordelen
van een autodidact die veel weet, maar weinig grondig heeft doorgewerkt, de
vonnissen of al te gemakkelijke nieuwe voorstellen van een geest die niet eens het
gecompliceerde van de gestelde vragen bevroedt.
Hij ziet in, dat het huwelijk iets meer is dan een straffeloos Alsatia, waarin twee
mensen hun zingenot en liefdebehoefte voldoen kunnen: hier staan man en vrouw
in dienst van een Kracht, die hun eigen leventje vèr overstijgt, die in niets mag
afhangen van hun grillen, wispelturigheid, en gevoeligheid. - 'Mooi zo, Shaw', denkt
de lezer, 'daar benader je aardig de christelijke opvatting over het huwelijk: de mens,
deelnemend aan Gods scheppingswerk, aan een zo verheven taak, moet zijn gehele
gevoelswereld, zijn persoonlijke grilligheid, weten te overwinnen, te besturen en in
dienst te stellen van deze roeping'. Maar juist wanneer men verwacht, dat Shaw van
de verhevenheid en heiligheid van het huwelijk naar zijn eenheid en
onverbreekbaarheid logisch zal overgaan, wendt hij het stuur om: hij maakt het hele
psychologische en morele leven los van de 'Dienst van de Levenskracht', daar die
toch zo ver er boven staat. De overige menselijke Vermogens hebben er niets mee
te maken, en de mens mag er rustig op los leven. En Shaw schijnt niet te merken,
dat de arme Life-Force er vrij berooid afkomt, waar zij geen beroep meer mag doen
op trouw, zedelijke beteugeling, psychologische zelfbeheersing, liefde en toewijding,
voor het voortbrengen en opvoeden van de 'Nieuwe Mens'.
Bij alle verrassende oorspronkelijkheid, stoten wij op dezelfde inconsequenties in
de gedachtengang, telkens als Shaw het over het Christendom heeft.
'Na tweeduizend jaar trouw aan de oude kreet: “Niet deze man doch Barabbas”,
ziet het er naar uit, of Barabbas toch eigenlijk een mislukking is, trots zijn
overwinningen, zijn koninkrijken, zijn millioenen-fortuinen... ®Deze man” werd
totnogtoe geen mislukking, want nog nooit heeft de wereld eens ernstig zijn methode
beproefd.' Zo begint Shaw zijn essay over Christianity dat Androcles and the Lion
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inleidt. Weer denken we: we krijgen een onvooringenomen uiteenzetting over het
Christendom. Maar even later vernemen wij, dat Jezus niemand anders is dan een
Shaw-avant la lettre, dat hij er erg Shaviaanse opinies op nahield over moraal,
wijsbegeerte godsdienst...
Toch heeft Shaw, die levende contradictio-in-terminis, met zijn gewone
onverbiddelijkheid, heel wat vooroordelen van de Engelsen tegen het Katholicisme
stuk gespot en -geredeneerd.
Zal Shaw's gedachte nog verder evolueren? Helaas, wij vrezen dat het succes ook
hem tot een soort stilstand en geestelijke stagnatie bracht: zijn faam eist nu eenmaal
een zekere 'trouw' aan de principes die hij zolang verheerlijkte. Toch wensen wij de
man, die zo oprecht, zo onvermoeid en absoluut in dienst stond van zijn Ideaal, hoe
gebrekkig dat Ideaal ook was, een weinig van het volle Licht en van de volmaakte
Humor, waarin geen bitterheid en geen sarcasme meer overblijven.
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Oud en nieuw
De Engelse paradox
door V. de Meyer
Engeland is een wonder land. Een land dat bij geen ander land kan vergeleken worden.
Wie van het vasteland naar Engeland gaat, komt in een andere wereld. Een wereld
waar sommige dingen be ter zijn dan elders en sommige minder goed: doch waar
alles anders is. En juist omdat alles zo 'anders' is, omdat er geen gemeenschappelijke
maatstaf voor vergelijking is, vallen de meeste vergelijkingen verkeerd uit.
Het feit van zo op en top 'anders' te zijn, heeft Engeland in laatste instantie te
danken - of te wijten - aan twee grote factoren: een strook water en een boek. Het
Kanaal en de Bijbel. De meest ver-bijsterende theorieën werden uiteengezet nopens
den invloed van de geographische ligging (en daaruitvolgend klimaat) op het karakter
en de kultuurgeschiedenis van een volk. Hier mögen wij echter, zonder een zweem
van overdrijving, verklaren dat, zonder het Kanaal, Engeland niet zou zijn wat het
is. Die smalle strook water is, ten • goede of ten kwade, een onwrikbare dam geweest
waartegen, in den loop der geschiedenis, aile invloeden van het vasteland, even vaak
als vruchteloos, hun geweld kwamen botvieren. Sedert de instorting van het Romeinse
Keizerrijk zijn alle landgrenzen op het Europese vasteland een -perpetuum mobile
geweest. De watergrenzen van Groot-Brittannië hebben echter onwrikbaar stand
gehouden. Sedert Hastings is Engeland een eiland gebleven. Hoezeer hebben de
Duitsers zich hierover in 1939 vergist toen zij, in het vuur van hun verlangen, hun
waanzinnigen Führer nariepen: 'Er zijn geen eilanden meer...'.
Wat in 1940 gebeurd is, het breken van den Duitsen springvloed, was maar een
culminatie van veel eeuwen geschiedenis. Een culminatie en een symbool: buitenlands
geweld of vreemde invloeden kunnen in geen stormloop slagen tegen dit eiland,
verschanst achter zijn natuurlijke borstwering.
De laatste invasie van Engeland greep plaats... negen eeuwen geleden. De betekenis
van dit feit is niet doorgedrongen tot de massa van het Engelse volk. Sedert negen
eeuwen heeft geen vreemde over-rompelaar het land verwoest, zijn steden platgelegd,
zijn bevolking ontvoerd. Een vreemdeling die met het land vertrouwd is en het
doorreist, is getroffen door de kalme rust die over alles gespreid ligt. Een rust van
vele eeuwen, spijt een vaak uiterst beroerde inwendige
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geschiedenis. Vele dorpjes liggen steeds te dromen in den grijzen mist of zich te
warmen in de zomerzon zoals honderden jaren geleden. Dââr zijn geen overwinnende
legers voorbijgetrokken...
De eeuwen door hebben de Engelsen hun grondwet kunnen volmaken, zonder
overhaasting en met rijp overleg. Zij hebben voldoende tijd gehad om te snoeien,
aan te passen, te verbeteren. Zij hebben vooral tijd genoeg gehad om op hun eigen
werk terug te blikken en het te toetsen aan de werkelijkheden van den dag. En vaak
zijn zij, nu nog, tevreden met hun werk. Ietwat gelijk de Schepper in het Paradijs die
'zag dat zijn werk goed was'. Vidit quod esset bonum...
Het gevolg van dezen benijdenswaardigen toestand is dat Engeland, meer dan
gelijk welk ander volk van Europa, zich in zijn eigen richting ontwikkeld heeft. Zijn
cultuur en instellingen zijn niet in den vollen zin van het woord vruchten van een
Europees gewas. Zij zijn vruchten van een anderen boom, die alleen in de Britse
flora yoorkomt. De meest kenmerkende eigenschappen der Europese beschaving
worden vanzelfsprekend in Groot-Brittannië teruggevonden, doch zij zijn
gedifferentiëerd. Zij zijn typisch en uitsluitend Engels. In de handboeken voor
Apologetica zegt men dat de Engelse Kerk autokephaal is. Het is echter niet alleen
de Engelse Kerk die zo kan gekenmerkt worden. Gans de Engelse cultuur is
autokephaal. Niet meer dan vreemde légers hebben vreemde gedachtenstromingen
het eiland overrompeld. Hoogstens hebben zij in dit eiland kunnen doorzijpelen.
Doch osmose is uiteraard een trage verrichting. Vreemde invloed wordt echter in
Engeland niet altijd als schadelijk aanzien en wordt dan ook in beperkte mate geduld.
Ook vergif, wanneer het in kleine dosis gebruikt wordt, wekt het organisme op.
***

De Engelse insulariteit, samen met de trage doorzijpeling van vreemde gedachten,
geeft ons den sleutel van vele paradoxen die anders helemaal onverklaarbaar blijven.
Nova et vetera, 'Wat het ons moeilijk maakt om den kern en het rhythme der
Engelse maatschappij te begrijpen en er terzelfder tijd een verklaring voor geeft, is
de paradox van een uitwendig conservatisme met een blijvende capaciteit voor
inwendige verandering en ontwikkeling.' (A.L. Rowse: The Rhythm of English
History.) Er is een volksspreuk die zegt: 'Gij moogt in Engeland veranderen alles
wat gij wilt, als gij het uiterlijke maar niet verandert'. Daarin ligt veel waarheid. Men
mag zich in Engeland niet laten misleiden door sommige instellingen of gewoonten
die uit een anderen tijd schijnen: House of Lords, Engelse Kerk, tradities in school-,
gerechts-
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en openbaar leven. Al die zaken schijnen wel dezelfde te zijn als honderden jaren
geleden, doch het is slechts schijn. Een mooie Gothische of Renaissance façade, van
binnen versterkt met gewapend beton... De functie van die instellingen heeft meestal
haar karakter oorspronkelijk verloren en de gewoonten hun betekenis.
Ook in het dagelijks leven kan men dikwijls den vinger leggen op dit paradox van
oud en nieuw, van statiek en dynamiek. Wie Oxford of Cambridge bezoekt, is
aanstonds getroffen door het schouwspel der mannelijke en vrouwelijke studenten
in hun onafscheidbare 'gown' (academisch kleed). Deze zwarte, soms onooglijke,
gown die los boven de gewone kleren aangetrokken wordt is een overblijfsel van
den toog (soutaan) welke geestelijke studenten droegen toen de Universiteit feitelijk
een hogeschool voor Godgeleerdheid was en alle studenten ook geestelijken waren.
Een groot aantal studenten aan bovengenoemde Universiteiten leven in de zg.
'colleges'. Deze 'colleges' zijn als het ware zelfstandige onderdelen der universiteit
die één of meerdere faculteiten bevatten. Zij zijn ondergebracht in eerbiedwaardige
gebouwen waarvan de meeste dagtekenen uit de 16e en 17e eeuw. Het mobilier en
de inrichting der eetzalen b.v. zijn nog dezelfde als ten tijde van Hendrik VIII of
koningin Elisabeth. Aan atmosfeer mangelt het zeker niet in de 'colleges'. ... Wanneer
de Studenten, gezeten op de oude eiken banken, hun roast lamb and mint sauce
verorberen, kunnen zij mijmeren over hun voorzaten die aan dezelfde tafels dezelfde
spijzen genoten, vier eeuwen geleden. Doch na het ontbijt begeven diezelfde
studenten-met-de-gown zich naar hun laboratorium voor natuurkunde dat een van
de meest moderne in de wereld is. Men vergete niet b.v. dat de eerste beslissende
proefnemingen omtrent de splitsing van het atoom vol-trokken werden met het
cyclotron van een der universiteitslaboratoria te Cambridge.
Als tweede voorbeeld möge het volstaan de Engelse Kerk aan te halen. Deze is
destijds een zeer levend organisme geweest. Zij had op betrekkelijk korten tijd de
massa van het Engelse volk tot haar zienswijze gewonnen of gedwongen. Op even
korten tijd echter verloor zij haar eerste dynamisme: amper meer dan een eeuw na
de definitieve vestiging van haar macht was reeds de reactie van John Wesley nodig
om ze uit haar lusteloosheid te schudden. Globaal beschouwd mag men echter zeggen
dat de Engelse Kerk een zeer diepgaanden invloed op de bevolking heeft uitgeoefend.
Thans is echter die invloed geweldig geslonken. De Church of England is een zeer
eerbiedwaardig monument geworden dat hoegenaamd de zending niet meer vervult
welke zij zich had opgelegd. Zij is een hol skelet dat nog met pezen aaneenhoudt
doch helemaal ontspierd is. En hoe kan het ook anders als dit
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lichaam destijds zelf al de vitale slagaders overgesneden heeft. Dit alles spijt veel
ernstig pogen en veel verlangen naar hoger en beter in individuele gevallen.
Ook de Engelse Kerk is een sprekend (en pijnlijk) voorbeeld van 'oud en nieuw'.
De godsdienstige façade werd bewaard, doch een merkelijk deel van de gemeenschap
is aangetast, en dodelijk aangetast, door de nieuwe ziekte van rationalisme en
modernisme. De besmetting is meestal van boven gekomen: in meer dan één prachtige
oude kerk wordt geofficiëerd door geestelijken (vooral van de zg. Broad Church)
die zelfs de meest fundamentele waarheden van het Christendom loochenen. De oude
gewaden, de oude ceremoniën en oude formules worden steeds gebruikt, doch werden
van hun primitieve betekenis afgewend. De woorden zijn dezelfde, doch alle beduiden
iets anders dan vroeger. Hierop maakt de High Church uitzondering, doch haar
invloed op de massa van de bevolking is onbeduidend.
***

Deze toestand, evenals vele andere eigenaardigheden, kan men niet begijpen indien
men het belang van den tweeden groten factor in de vorming van den Engelsen
volksaard onderschat. Met de Reformatie werd ook de Engelse Bijbel over de Britse
Eilanden verspreid.
Waar de Bijbel vroeger weinig of niet, tenzij in het Latijn, door leken gelezen
werd, drong hij nu binnen in de nederigste woningen en hutten. Als literair werk is
de Authorized Version die in 1611 verscheen en de vrucht is van den arbeid van
verscheidene generaties vertalers, zonder weerga in de Engelse taal. Geen ander werk
heeft zo'n invloed gehad op de taal en de zeden van het volk. De taal was toen nog
kneedbaar en mals als was: de vertaling van den Bijbel heeft er een onuitwisbaren
Stempel op gelegd.
Niet alleen de Bijbel, doch vooral de vrije interpretatie ervan heeft het karakter
van het Engelse volk gewijzigd en gans zijn cultuur beïnvloed. In die vrijheid van
interpretatie heeft de Engelsman een voorwerp en een voedsel gevonden voor zijn
drift naar vrijheid tout court. 'De studie van de Schrift, verlicht of verduisterd door
private interpretatie, leidde rechtstreeks tot elken vorm van republikeins enthousiasme
en speelde de hoofdrol in onzen Burgeroorlog, onze proef van een autoritairen staat
en zijn instorting. Van op een afstand gezien mogen wij zeggen dat zij er grotelijks
toe bijgedragen heeft om ons de politieke vrijheid te doen bemachtigen waarin wij
ons thans Verheugen.' (Earl Baldwin: The Englishman.)
Er zou een lijvig boek te schrijven zijn over den invloed - ten kwade en ten goede
- van het vrij onderzoek op het privaat en open-
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baar leven in Engeland en op den Engelsen volksaard. Het is overbekend hoe de
ongelooflijke versnippering en verbrokkeling van het godsdienstig leven van dit land
hieraan te wijten zijn. Het is eenvoudigweg verstummend tot welke uitersten sommige
godsdienstige genootschappen op dit punt gedreven werden. In een van de- grote
straten te Londen is vóór een kerk een ruim aanplakbord aangebracht waarop in grote
letters geschilderd staat: Come and worship here, no creed compulsory. ('Kom hier
uw godsdienstplichten vervullen, geen geloofspunt wordt U opgelegd.')
Het kan niet ontkend worden dat het vrij onderzoek in het volk een groten geest
van onafhankelijkheid ontwikkeld heeft die ook goede kanten heeft.
Die onafhankelijkheidszin is er buitenmate diep ingegroeid... Wanneer een
Engelsman in den loop van een discussie over politieke of andere aangelegenheden
in het nauw wordt gebracht, is zijn laatste argument altijd: This is a free country, is
n't it? 'Dit is een vrij land, is 't niet?' Daarmee is voor hem het laatste woord gezegd.
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Een intermezzo uit de mierenwereld
door Prof. Dr Alb. Raignier S.J.
We staan op een smal bospaadje in een eenzame omgeving van 5-6 meter hoge
eikenstruiken met hier en daar een forse eik ertussen of een slanke lariks. Links van
ons op 15 meter afstand ligt een res-pectabele koepel van de rode Bosmier. Over het
paadje lopen ze in dichte rijen van en naar het nest, zwenken vier meter rechts van
het wegje af, het eikenbosje in. De hele dag is het warm geweest: voile zon met nu
en dan een zwafe witte wölk ervoor. Het ideële weer voor onze bosmieren. Door de
struiken heen sijpelt een zilvergouden zon en hoort men het ruisen van de duizenden
mierenpootjes op de dorre blaren. Bij pozen is het alsof het regent. Het zijn mieren
die van de takken vallen, verbolgen en boos om onze ongewenste aanwezigheid. We
staan inderdaad midden in het jachtgebied van een reuzenkolonie. De straat links en
rechts van ons is één van de 15 grote heirbanen die van het nest uitstralen naar alle
richtingen, honderd, honderd-vijftig meter ver; het nest van ongeveer een meter hoog
is er slechts één van de honderd die onze kolonie samenstellen. Met meer dan 10
Km. mierenstraten bestrijken zij een terrein van ongeveer dertig Hektaar.
Deze heirbanen lopen zeer dikwijls dood op een eik, een den, een lariks of een
berk, waar zij eindigen bij enkele jonge twijgjes in een groepje bladluizen. Het valt
onmiddellijk op dat de mieren daar iets heel speciaals aan de hand hebben. Zij
verkeren in een uiterst prikkelbaren toestand, en een lichte beweging van uw hand,
uw schaduw zelfs is al genoeg om een hevige aandoening te weeg te brengen en onze
mieren in de nijdigste gevechtspositie te plaatsen. Zo driftig gaan ze te werk dat ze
niet zelden met pak en zak van den tak aftui-melen en beneden op de koude
humusgrond wel van hun opwinding bekomen.
***

We hebben hier met een zeer mooi geval van symbiose, van samen-leven tussen
mieren en bladluizen te doen, dat in de myrmekologie de naam heeft gekregen van
'Trophobiosis', hetgeen zeggen wil:
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samenleving op grond van voedselverschaffing. De wijze waarop de betrekkingen
tussen beide partners verlopen heeft het beeld ingegeven dat sinds de ontdekking
door HUBER in 1810 algemeen in de wetenschap is overgegaan. Hij noemde de
bladluizen het 'melkvee' van de mieren. 'C'est leur bétail, ce sont leurs vaches et leurs
chèvres: on n'eût pas deviné que les fourmis fussent des peuples pasteurs'.
Alvorens dit uiterst interessante herdersbedrijf van ons miereavolkje te beschrijven,
wil ik eerst iets meer over de zo wondere en raadselachtige biologie van de koetjes
zelf vertellen. Ofschoon iedereen ze kent, die vieze luizen, die onze rozenperkjes
schenden, onze bloemen bevuilen, fruitbomen aantasten en zelfs de witte tuinbank
onder een linde of ahorn door hun kleverige, glimmende uitwerpselen onbruikbaar
maken, ofschoon iedereen ze kent en nog meer verafschuwt, vormen zij biologisch
toch een van de geheimzinnigste groepen van het dierenrijk. Dit is vooral te wijten
aan de zeer gecompliceerde levencyclussen van deze tere insecten. Zij kunnen zich
nl. onder de meest verschillende en onverwachte vormen voordoen. De ene generatie
is gevleugeld, de andere niet, de ene plant zich geslachtelijk voort, de andere
ongeslachtelijk of parthenogenetisch, de ene is groen-zwart van kleur de andere
bladgeel enz. Het mysterie van aanpassing, levenswijze en vorm komt in de
voortplantingsbiologie van deze diertjes op aangrijpende wijze tot uiting. Ofschoon
slechts in één generatie per jaar voorkomend - er zijn er gewoonlijk meer dan tien is de geslachtelijke voortplanting door samenwerking van mannetje en wijfje, hier
zoals bij alle dieren overigens, als de normale en primitieve te beschouwen. Dat nu
het grootste aantal generaties op een andere, veel vlugger functionnerende wijze,
zich vermenigvuldigt, heeft men aangezien als een uiting van de drang om zoveel
mogelijk planten te bezetten op zo kort mogelijke tijd, tevens in de hand gewerkt
door de scheikundige samenstelling of de hoeveelheid van het voorhanden zijnde
voedsel. Men kan bij sommige soorten het verschijnen van geslachtsdieren jarenlang
verhinderen door het kunstmatig onderhouden van een bepaalde voedselbron. Het
is dus aan te nemen, dat op een of andere wijze, waar we trouwens nog niets van af
weten, het afnemen van de voedingswaarde of voedselkwantiteit van het plantensap
aanleiding of oorzaak is voor een uiterst diepgaande reactie vanwege het organisme
van de bladluizen. Deze geslachtsdieren, die uit gevleugelde mannetjes en
ongevleugelde wijfjes bestaan, brengen het, na paring, tot het leggen van enkele
eieren die beter dan de tere volwassenen voorzien zijn voor den strijd om het bestaan
in de gure wintermaanden. Als typisch voorbeeld van een ontwikkelingscyclus zullen
we die van de zeer algemene bonenluis nemen. Dit is maar één geval onder die velen.
De overwinterende eieren worden gelegd in de knopoksels
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van het Kardinaalsmutsje, van de Boerenjasmijn, de Sneeuwbal of van een
Deutziastruik. In het voorjaar komt uit elk ei een larve die in enkele dagen tijds na
vijf of zes vervellingen een volwassen wijfje wordt. Deze wijfjes, die ongevleugeld
zijn en de naam van stammoeder of 'fundatrix' dragen, hebben zo'n haast om haar
kroost ter wereld te brengen dat zij het doen zonder bevruchting en de jonge eitjes
reeds in het lichaam van de moeder ontluiken en als kleine, maar volledig gevormde
luisjes geboren worden. Reeds bij deze eerste nakomelingen zijn er met vleugels en
andere zonder vleugels. De gevleugelden vliegen van de moederplant weg en vestigen
zich elders, waar zij na twee of drie dagen op dezelfde wijze jongen ter wereld
brengen, steeds met een groter percentage gevleugelden eronder.
Uit de naaste omgeving worden nu de bonenplanten, rapen, kollebloemen,
ganzevoet, wilde chrysanten, distels en netels als nodige levensruimte in bezit
genomen. En zo gaat dan het spelletje ononderbroken voort tot in den herfst. Men
kan zich indenken wat zo'n voortplantingstempo als resultaat zou hebben als het
ongestoord zijn gang kon gaan. Volgens een berekening van PARKER ZOU een
fundatrix van de hopluis na de vijfde generatie zich al over het verheugend aantal
van 4.068.989.826 spruiten mogen verblijden... En BRUCKTON schat de totale
nakomelingschap van zo'n gelukkige stammoeder in den loop van 300 dagen op het
niet minder dan onuitsprekelijk getal van
17.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 hetgeen onze hele aardoppervlakte
enkele keren in het rond met een laag van meer dan één kilometer dik opeengestapelde
bladluizen zou bedekken. Dit getal is zo ongelooflijk groot dat we tot een kunstgreep
onze toevlucht moeten nemen om het voorstelbaar te maken. Denkt U zich in dat al
deze bladluizen zouden opgesteld zijn zij aan zij, flink tegen elkander aangedrukt
zodat er honderd per vierkante centimeter zouden staan, en dat zij een band zouden
bedekken van 170 Km breed, en dat deze band aan U voorbij zou rollen met een
snelheid van 170 Km per uur... dan zou U om het gehele kroost van één enkele
stammoeder in 300 dagen te zien voorbijsnellen, anderhalf jaar geduld moeten hebben.
Wat zou er van ons arme domperds geworden als dit theoretisch getal met de
werkelijkheid overeenstemde? De plagen van Egypte zouden niets zijn daarbij
vergeleken. Gelukkig is het in de werkelijkheid niet zo en hangen de levenskansen
van een bladluizenbroed niet af van het gecijfer van een geleerde achter zijn
schrijftafel en zijn er in de natuur zeer vele factoren die het evenwicht herstellen.
Parasieten, sluipwespen, sluipvliegen, larven van O.L. Heersbeestjes, spinnen, mijten,
wantsen, vliegenlarven, wormpjes, kortom een heel leger staat klaar om duizenden
en duizenden jonge bladluisjes naar een 'betere bestemming' te brengen.
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Tegen het eind van den zomer nu slaat het voortplantingsprocédé ineens om.
Gedurende een of twee generaties worden, steeds levend, ter wereld gebracht twee
soorten van individuën, de ene mannetjes, de andere merkwaardigerwijze niet de
daaraan beantwoordende vertegenwoordigers van het andere geslacht, maar nog
parthenogenetische wijfjes. Uit deze laatste zullen tenslotte op haar beurt de echte
wijfjes geboren worden. Een dag reeds na de bevruchting leggen deze haar eieren.
Zij worden opnieuw aan de winterplant afgezet en in het voorjaar begint alles opnieuw.
***

De snavel waarmede onze bladluizen de planten aanboren is een allerfijnst instrument.
Al de typische onderdelen van een insecten-mond zijn erin vertegenwoordigd, maar
zij zijn uitermate sterk gespecialiseerd tot een alleraardigst zuig- en pomptoestel. De
bovenlip is tot een lange ronde étui uitgegroeid die we gemakkelijk met het blote
oog kunnen zien: de eigenlijke snavel. Daarin zitten twee paar lange, dunne
steekpriemen: de omgevormde bovenkaken en onderkaken (mandibula en maxilla).
De twee maxillaire steekpriemen zijn hol; door de ene gaat het speeksel van het dier
naar de aangeboorde plaats, door de andere wordt het sap van de plant naar het
darmkanaal opgezogen. De vier chitineboortjes van den snavel zijn bij de bladluizen
aan den top versmolten zodat ze daar niet afzonderlijk tegenover elkander kunnen
bewegen; over de rest van hun lengte zijn ze los van elkander en dragen afzonderlijke
spiertjes. Dit heeft mechanisch het zeer belangrijke gevolg dat door het min of meer
optrekken van een der afzonderlijke priemen aan hun boveneind, de top beneden
naar een willekeurige richting gebogen kan worden, en de boorpijp in de plant door
het zuigende dier bestuurd kan worden. Daarenboven schijnt de slurf met een zeer
fijn waarnemingsvermogen uitgerust te zijn. Terwijl de Labium-koker teleskoopachtig
ineen schuift - hij blijft op het plantenweefsel rusten en dringt niet mede naar binnen
- boren de fljne spitsen van boven- en onderkaak diep door blad of stengel. Stoten
zij op harde celgroepen, dan trekken zij zich terug, buigen af naar rechts of naar links,
en zoeken letterlijk de omgeving af binnen in het bladweefsel tot zij de geschikte
plaats hebben ontdekt. Sinds de onderzoekingen van ZWEIGELT weet men dit met
zekerheid. Hierbij kan met zo'n geweld gearbeid worden en de snavel zo diep gestoken
dat de hele bladluis bijna op haar kop komt te staan. Bladluizen schijnen verder met
voorliefde naar de zeefvaten van de plant te zoeken die in het phloëem gelegen zijn.
Wat zij daaruit opzuigen is niet het zetmeel. Daarvoor is de opening van de afvoerbuis
van snavel
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naar slokdarm te gering. Zij meet slechts 0,0007 mm. terwijl de kleinste zetmeelkorrel
toch allicht een paar micron dik is. Het speeksel dat door de tweede afvoerbuis naar
beneden gaat verricht het onmisbare voorwerk door het voedsel reeds buiten het
lichaam aan een eerste scheikundige afbraak te onderwerpen door middel van
fermenten die de celbestanddelen oplossen en deze zo door de fijne maxillaire zuigpijp
doen passeren. Dit speeksel zou zelfs volgens sommigen de inhoud van de cellen
plasmolyseren, d.w.z. door het opwekken van een osmotisch drukverschil de inhoud
van de cellen door de celwand doen komen zodat hij kan opgezogen worden zonder
dat daarvoor de celwand doorboord hoeft te worden.
***

Ook over het verband tussen het opzoeken van de zeefvaten, het overvloedig suiker
afscheiden in de uitwerpselen van de bladluizen en het bezoek vanwege de mieren,
zijn door recente onderzoekingen buitengewoon interessante feiten aan het licht
gekomen. Wat zoeken de bladluizen bij voorkeur in de zeefvaten? Het plantensap
dat zich in deze vaten bevindt en rechtstreeks van de assimilerende bladeren komt
schijnt grote hoeveelheden verschillende suikersoorten te bevatten, en slechts
betrekkelijk weinig eiwit. De stoffen in dit sap bevat zouden daar ook reeds voor een
deel door de plantenfermenten zelf opgelost zijn, hetgeen de arbeid van het
speekselapparaat van de bladluis aanzienlijk vermindert. Welnu de soorten die het
liefst naar de zeefvaten boren, zijn ook de soorten die het ijverigst door de mieren
bezocht worden. Het mierenbezoek wordt uitsluitend door het suikergehalte van de
uitwerpselen geregeld, dit laatste echter weer door het overwicht van suikers op
eiwitten in de plantensappen zelf, zodat de bladluizen, om aan het vereiste kwantum
eiwitten te komen, een groot overschot van suiker moeten absorberen, overschot dat
door het spijsverteringsorgaan gewoonweg onverbruikt wordt afgegeven en voor de
mieren een paradijselijke uitkomst vertegenwoordigt.
Normaal ontdoen de bladluizen zich van hun suikerhoudende excrementen door
deze met een ruk van zich weg te slingeren. Vandaar de glimmende kleverige laag
die 's zomers op lindebomen, ahornen, rozenstruiken enz. te zien is en die bekend
staat onder den nogal verzoenenden naam van 'honigdauw'. Vroeger meende men
dat deze honigdauw door de syphons of achterlijfhoorntjes van de bladluizen
afgescheiden werd. Het is wellicht jammer voor poëtische zielen, maar die dichterlijke
honingdauw heeft een minder dichterlijke oorsprong. Nu weet men sinds lang dat
die hoorntjes slechts een
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wasachtig product afscheiden waarmede de luizen eventueel een vijand kunnen
besmeren en beplakken ter verdediging.
Is het U nog nooit overkomen op een zwoelen zomerdag onder een linde de indruk
te krijgen dat het bij volle zon waarachtig aan het regenen was? En jawel, er vielen
werkelijk druppeltjes uit de lucht, maar het was geen regenen. Het waren niets anders
dan van de blaren weggeslingerde excrementen van onze gulzige zuigers. RÉAUMUR
was de eerste die in 1737 de 'bladluiselijke' oorsprong van de honigdauw herkende.
Ontzaglijke massa's suikervocht kunnen zo worden afgescheiden. GONDOT kon bij
een siccadensoort van Madagascar met de uitwerpselen van 60 insecten op een half
uur tijds een hele fles vullen. Ook de zo overvloedige mannakorrels van de Tamarisken
uit het Sinaï-gebergte zijn niets anders dan het uitgedroogde overschot van de
uitwerpselen van de schildluis Eriococcus mannifer.
***

Niet bij alle mierensoorten is de trophobiosis even sterk ontwikkeld. Kleinere
Myrmicienen als de Slankmier (Leptothorax) komen slechts in het voorbijgaan even
likken aan het glimmend beslag op een luizenplant. Knoopmieren en Grauwzwarten
leggen al veel dikwijler bezoekjes af. De Bosmier haalt 43% van haar voedsel uit de
bladluizenteelt. Eindelijk zijn het de soorten van het geslacht Lasius die bij ons het
meest op bladluizenbezoek aangewezen zijn. De gele weidemier leeft, naar de mening
van de meeste onderzoekers zo goed als uitsluitend op de kosten van wortelluizen.
De Bruine Wegmier en vooral de Glanzende Houtmier hebben als enige bron van
inkomsten de zoete uitwerpselen van bladluizen ergens boven in een verre boom.
Zij zijn dan ook dag en nacht in de weer met hun kostbaar vee. Onafgebroken gaat
een deel van de bevolking op en neer naar de kudden. Dat de mieren daar groot
voordeel halen, hoef ik na al wat voorafgaat niet meer te zeggen. Wie van waarnemen
in de natuur houdt, zal er ontegensprekelijk veel genoegen aan beleven om met een
eenvoudige loep een half uurtje te besteden aan het gadeslaan van zo'n melkpartij.
Het liefst bij een bosmiernest op zij van een straat ergens op manshoogte in een
eikebosje, waar de grote, zwart-bruine luizen in kleine groepjes bijeen zitten met een
jaloerse en nijdige zorg bewaakt door een of twee bosmieren. Volg een drukke
zorgster die langs de stam naar boven rent, alsof ze over hete kolen liep, zonder
aarzelen, zonder ommekijken, in de gauwte met driftige sprietslagen een neerdalende
zus verwelkomend die met gezwollen achterlijf al even druk huiswaarts keert. Met
tientallen zitten de luizen daar bijeen, grote, dikke, kleine en jonge, met hier en daar
een gevleugelde majesteit
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ertussen die traag en plechtig heen en weer beweegt. De rest steekt met de snavel
diep in de schors, zo diep dat de achterste poten geen grond meer raken, geheel
opgeslorpt in hun gewichtig werk. Van kleverige, blinkende, zoete uitwerpselen is
hier echter geen spoor te bekennen. Dat komt omdat onze luizen onder de specialisten
behoren die hun uitwerpselen niet meer roekeloos over blad en stengel verspreiden,
maar deze alleen op verzoek van hun gastheren te voorschijn laten treden. Zij doen
dat op commando. Zie onze bosmier bij zo'n bladluis bezig. Zij wordt opeens nog
opgewondener dan ooit. Bliksemsnel roffelen de spriettoppen over het achterlijf van
de luis, ja alsof dat nog niet snel en hevig genoeg was, de voorpoten trommelen ook
al mee, er schijnt ontzaglijke haast mee gemoeid te zijn; of heeft onze mier zo'n
honger, zo'n onweerstaanbare lust? Alleen de bladluis blijft kalm doorzuigen, heft
eens een poot in de hoogte, zwaait eens met een spriet, maar de snuit blijft rustig in
de schors steken, als vastgeschroefd. Nu lijkt het alsof onze mier aandachtig
toeluistert. Zij houdt een ogenblikje op met trommelen, als om te speuren of er nog
niets komt, en begint dan weer opnieuw haar stomme smeking. En waarachtig, daar
heft de bladluis eventjes het lichaam op, en een fijn geel doorschijnend druppeltje
parelt aan het achtereind. Met zachte streelslagen nu en naar achter neergelegde
sprietschaften, stil en teer de uiterste spriettopjes bewegend likt de mier, in verrukking
om de zoetigheid, het lekkere druppeltje naar binnen. Zij voert dezelfde manoeuvers
uit bij een paar andere bladluizen, en keert dan met dik buikje en gespannen achterlijf
in dolle vaart naar het nest terug. Ondertussen heeft zij bij het heengaan als bij het
komen de bladluizenwachter ontmoet, even paspoort laten zien en nu loopt ze recht
de tak af, de stam langs naar beneden.
***

Deze bladluizenwachters zijn uiterst prikkelbare sujetten. Bij het minste wat verroert
stormen ze erop af en spuiten zuur. Overigens zijn zij erg trouwe dienaars. Ze waken,
naar de waarnemingen van EIDMANN, dag en nacht bij hun kudde, en is het 's nachts
te koud om buiten te blijven, dan komen ze, dagen achtereen steeds dezelfde wachter,
elke morgen op hun post terug. Melken doen zij niet tenzij voor eigen gebruik. Ieder
z'n werk. Zij waken. Ze weren vreemde mieren, houden vijanden ver en helpen nu
en dan een dikke luis haar slurf uit het weefsel te trekken. Komt de zon al te sterk
op de kudde te schijnen, dan wordt deze tot verhuizen aangepord en daarbij geholpen.
De melkende mieren daarentegen schijnen zich bitter weinig om het lot van haar
koetjes te bekreunen. Ze stromen in dichte drom-
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men toe, hoe later in de avond hoe talrijker, om tegen den morgen sterk te
verminderen. Zij vullen zich gulzig tot barstens toe zou men zeggen, en keren tot
vier of vijfmaal per werkdag terug na eerst in het nest haar voorraad te hebben
afgegeven. Door EIDMANN werd de ingehaalde honigdauw in een zomer van 100
dagen voor een Bruine Wegmier-kolonie met 3500 werksters op 1 liter geschat. Grote
nesten als die van de Bosmier halen natuurlijk nog veel meer binnen. Volgens
OKLAND ZOU in eenzelfde tijdsduur een bosmiernest van 100.000 inwoners niet
minder dan 10 Kg. droge honig verzamelen, hetgeen het jaarlijks verbruik van een
kolonie die uit meerdere nesten bestaat op verschillende tientallen Kilo's brengt.
Hieruit zal men dan ook onmiddellijk inzien hoe schadelijk voor land- en tuinbouw
de bladluiskwekende mieren kunnen worden, wanneer zij niet, zoals de Bosmier,
door het verdelgen van een nog grotere hoeveelheid schadelijke insecten hun kwaad
door een groter goed vergelden.
Het melken van bladluizen is niet het werk van alle nestbewoners te gelijk. Slechts
heel bepaalde individuen vervullen deze taak gedurende een kortere of langere
periode. Zij zijn de ravitailleurs van de thuisblijvende werksters en broedzorgers.
Wanneer zij met een gezwollen achterlijf naar het nest spoeden brengen zij de
overgrote meerderheid van het opgeslorpte vocht niet voor zich zelf, maar voor de
anderen naar huis. Want een mier heeft eigenlijk twee magen, een voor haar zelf, en
een voor de gemeenschap. In het achterlijf ligt, juist voor de maag waarvan hij door
een zuigpompje gescheiden is, de z.g. krop of voormaag, een zeer rekbaar zakje
waarin de ingezamelde honig wordt bewaard. Komt een 'melkboertje' met goed
voorziene kropmaag van de luizenstallen thuis, dan gaat hij van mier tot mier een
druppeltje lekker vocht aanbieden onder drukke sprietbewegingen; van mond tot
mond gaat hij uit zijn voorraad meedelen. Met trillende sprieten wordt geklopt,
gebedeld en aangeboden.
Bij de meksikaanse honigmieren kan deze 'sociale maag' zo gespecialiseerd zijn
dat bij sommige individuen het gevulde achterlijf de omvang van een vingertop krijgt.
Deze levende honigpotten die niet meer gaan of staan kunnen worden aan de zoldering
van het nest opgehangen, en voortdurend gaat een stoet van hongerige werksters aan
hen voorbij om een druppeltje suikervocht te vragen.
***

Een heel speciaal geval is dat van de honigklieren van sommige rupsen uit het geslacht
Lycaena. Het meest typische is de rups van het blauwe vlindertje Lycaena arion. Dat
rupsen om het aangename vocht dat ze uit sommige lichaamsklieren afscheiden door
mieren
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belikt worden is niets ongewoons; dat zij daarvoor zoals de bladluizen enige
bescherming zouden genieten, bij gevaar in veiligheid gebracht worden en tegen
sluipwespen of andere rovers verdedigd, dat alles heeft niets onwaarschijnlijks als
we de gedragingen van de mieren tegenover de bladluizen kennen. We zouden dan
ook de blauwtjesrupsen in de categorie van de trophobionten kunnen plaatsen. Maar
er is meer en eigenaardigers aan deze wondere rupsjes. Want zie, dat een rups, opeens,
na de derde vervelling van vegetariër vleeseter wordt is al niet meer zo heel gewoon.
En dat is toch het geval met de larve van Lycaena arion. Tot aan de derde vervelling
leeft dit zonderling dier op thijmkruid. Nu gebeurt daar blijkbaar plotseling een zo
radicale verandering in de stofwisseling van ons rupsje, dat het met zijn vroeger diëet
niet meer voort kan, en zijn voedsterplant verlaat, de wijde wereld in. Zolang zwerft
het over de aarde rond tot het ergens een spoor van een knoopmier kruist: een Myrmica
scabrinodis, laevinodis enz. Daar blijft onze pelgrim zitten tot een mier opdaågt. Een
eerste gaat voorbij zonder iets te merken, en hetzelfde kan met een tweede, een derde
gebeuren. Maar de rups laat daarom de moed niet zinken. De aanhouder wint, en
tenslotte is er toch een of andere werkster die de zoete druppeltjes op de klierspleten
van het middellijf heeft ontdekt en daaraan snoeperig aan het likken gaat. Maar dat
is slechts een begin, een list, een praeludium van hetgeen geschieden moet. Want
het is de blinde levenswil van onze rups dat zij in het knoopmiernest terecht kome.
Nu neemt plotseling de rups een vreemde houding aan. Ze doet de lichaamsringen
achter den kop flink aanzwellen zodat deze zich tot een bochel opzetten. En waarachtig
de mier - heeft zij ooit van haar leven zoiets meegemaakt? - begrijpt die wonderlijke
pantomime volkomen. Ze pakt de rups beet achter de bochel en draagt haar mee naar
het nest. Daar schijnen de bewoners in het geheel geen aandacht aan haar te schenken,
tenzij om nu en dan eens aan het vocht van de klierspleten te gaan likken. Maar des
te gretiger vergrijpt onze rups zich aan de larven en het broed van haar argeloze
gastvrouwen, dat nu voortaan haar uitsluitend voedsel wezen zal.
***

Hoe dat alles is gegroeid en in zijn historische ontwikkeling is tot stand gekomen
weten wij niet. Een voorbarige neiging tot synthese spreekt hier gemakkelijk van
'aanpassing', van 'specialisatie' in verband met levenswijze en omgeving. Maar buiten
de zuivere descriptieve waarde van dergelijke uitdrukkingen leveren zij ons niet veel
houvast. De moderne biologie is veel omzichtiger geworden. Wel blijft zij zich, en
met recht, als uiteindelijke taak stellen al deze natuur-

Streven. Jaargang 14

250
verschijnselen tot een causale eenheid te herleiden, maar zij erkent met evenveel
nuchterheid dat zolang het experiment niet proefondervindelijk de draden van een
ingewikkeld vlechtwerk als dat van de throphobiose heeft kunnen blootleggen, zij
het laatste woord over haar verklaring, wording en groei niet spreken kan. De
menselijke geest blijft voor deze verschijnselen perplex staan, vol bewondering.
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Letterkundige kroniek
In memoriam Arthur van Schendel
door Drs R. Pulinckx.
Mortuus adhuc loquitur.
De 'Prins der Nederlandse letteren' is overleden en in Noord noch Zuid werd ooit
een verlies zo scherp aangevoeld als dit heengaan. De waarde van het prinselijk
erfdeel dat Arthur Van Schendel ons heeft nagelaten beseffen wij misschien nog niet
zo duidelijk.
We waren immers zo verwend geworden door zijn vorstelijke vrijgevigheid dat
we bijna geloofden dat hij onsterfelijk was. Wij konden ons nooit indenken dat hij
een oud man was, omdat hij geen verdorde en afgeleefde grijsaard was die teerde op
vroegere grote verdiensten, omdat hij nooit hoefde te veinzen dat de krachten die
zijn jeugd hem in weelderige overvloed geschonken had nog levend waren. Ieder
boek bracht ons een nieuwe schoonheid en een frisse bekoring waarvan de diepste
bronnen aan de ziel van den dichter ontsprongen. Steeds was er diezelfde, diepe
ondertoon die zo intiem en vertrouwelijk uit al zijn woorden opklonk, die van hart
tot hart sprak en ieder van ons deed geloven dat Van Schendel voor hem alleen
schreef in intieme direktheid. Het geheim van die immerjonge bekoring, die alles
doordrong wat onder steeds nieuwe, vrij van alle invloeden van buiten-uit ontstane
gestalte, geschapen werd, was: Van Schendel's eeuwige jeugd. Zij was het die altijd
één en onveranderd bleef door alle ontwikkeling en rijping heen. Herleest men nu
'Een Zwerver verliefd' dan voelt men het even 'nabij' als 'Een Spel der Natuur' dat
enkele jaren geleden verscheen. De frisse, prille verbeelding waaruit eens de schoonste
bloesems van zijn jeugdwerk ontbloeiden heeft Arthur Van Schendel tot op het laatste
ogenblik behouden.
De jeugd is de tijd van het verlangen, van de levensdroom die in de ziel begint te
bloeien, een droom die, onbepaald en wazig-ver nog, hunkert naar schoonheid en
goedheid en liefde, die alles wat nog in het beloftenvolle kornende verborgen ligt
met de gulden draden der ontwakende verbeelding omweeft en zich in mjn eigen
prille schoonheid vermeit.
Dit tere weefsel wordt bij de meesten onder ons weldra stuk gereten door de ruwe
werkelijkheid des levens. Alleen de begenadigden, de dichters is het gegeven eeuwig
kind te blijven, eeuwig de droom van schoonheid en geluk in het hart te dragen.
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Die jeugd-droom heeft Van Schendel heel zijn leven door met steeds; dieper, subtieler,
bezonkener schoonheid gekristaliseerd in een poëtische uitbeelding van het verlangen
naar de hoogste schoonheid, naar het mooiste dat men denken kan, het verlangen dat
de aarde ontvlucht omdat het té subtiel is om zich door aardse gedaanten te laten
insluiten.
Zo gaat de dichter Tamalone (Een Zwerver verliefd) op zoek naar het
'allerschoonste' tot zijn aardse liefde voor een onbereikbare vrouw zich sublimeert
tot een droom van onaards geluk. Van Schendel's mensen-ver-beeldingen zoeken
soms een hele mensenleven lang naar wat zij het mooiste dachten, maar de
werkelijkheid waar het heil gezocht werd, brengt doem en noodlot. Het besef van
het broze van het verlangen, het kennen der aanwezigheid van de noodlottige realiteit
die de droom der ziel elk ogenblik kan belagen, is nooit afwezig. In elk boek zien
we de door verlangen gedreven mens achtervolgd door het noodlot dat onvermijdelijk
is omdat het uit de onvoldoendheid der realiteit stamt. Dit dubbele gevoel, Verlangen
en Noodlotsbesef, heeft Van Schendel in talrijke gestalten levend doen worden. Nu
eens is het verlangen overheersend, dan weer wordt het tijdelijk verstomd door het
noodlot dat de dromen tot onheil maakt. Uiteindelijk zullen ze samenvloeien in een
edele berusting die niet bekomen wordt door een verzaken maar door een dieper
beleven van eigen, schone innerlijkheid.
De werken van Van Schendel's 'Italiaanse' periode, vertolken een liefde-verlangen,
een schoonheids- en goedheidsdroom die heel het leven vervult en waarin de geliefde
slechts een aardse verbeelding is van een bovenaards begeren. Merona's verlangen,
(Merona, een Edelman -1927) is niet langer een ietwat ijle schoonheids-droom; zijn
liefde voor een vrouw is tevens symbool van zijn edel streven naar waarachtig
edeldom. Nauwer omschreven, duidelijker materieel belichaamd wordt het verlangen,
het spitst zich toe op het meer nabije, het meer substantiële. Jacob Brouwer's liefde
voor de Johanna-Maria (Het Fregatschip Johanna-Maria - 1930) blijft een
droom-verlangen maar ditmaal gesymboliseerd in een materieel iets: een schip. Dit
stuk realiteit is in werkelijkheid symbool van al het goede en schone dat Brouwer in
zijn jeugd ontzegd was en dat hij zijn hele leven door bleef najagen. Deze toenadering
tot het reële, omschrijf bare - materiële als men wil - betekent tevens een naderkomen
van die onbegrijpelijke macht die de realiteit regeert: het bittere noodlot.
Van Schendel's taal ondergaat ook de invloed van die innerlijke kentering: een
duidelijke verstrakking en besnoeiing. Zoals de tere kleuren van het zuiders landschap
en de eeuwige straling van Italië's hemel verdwijnen voor Holland's grauwe luchten
en grijzë Noordzee-golven, verzwindt al het ijle, luchtige, wazige, dromerige uit Van
Schendel's taal. Zijn stijl verstrakt en versobert en concentreert zich op evenwicht
en harmonie, op subtiele, volmaakte gebalanceerdheid die men terecht 'klassiek' heeft
genoemd. Deze eigenschappen krijgen hun volmaaktste vorm in de roman-trits die
men de Noodlotromans zou kunnen noemen1..

1.

De Waterman (1934), Een Hollandsch drama (1935), De rijke Man (1936), De grauwe Vogels
(1936).
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Het 'raadsel des ongeluks' dat het verlangen tot onheil maakte wortelt nu niet meer
in de onvervulbaarheid van een liefde-droom maar in de botsing tussen een
scherp-bewuste levenshouding van ethische aard - nauw verbonden met religieuze
en morele vraagstukken van specifiek Hollandse aard - en de macht van een
verpersoonlijkt onverbiddelijk toeslaand noodlot. Tussen de uitbeeldingen van deze
aangrijpende worstelingen heen publiceerde Van Schendel een aantal bundels korte
verhalen waarin onder meer een charmerend nieuw aspekt van zijn kunstenaarschap
zijn bewonderaars kwam verblijden: zijn fijne, subtiele, half-verholen humor. Het
probleem van het noodlot blijft onopgelost in zijn latere romans1.. Maar het
eng-Hollands milieu wordt gebroken en een hele mensenwereld, ja zelfs onze moderne
samenleving, wordt betrokken in de tragedie van enkelen 'met wie het lot bijzondere
dingen voorheeft'. Van Schendel's fijne, spottende observatie-geest en subtiele humor
temperen hier de beklemming van de steeds dreigende onafwendbaarheid van het
fatum dat de mens enkel berustend kan aanvaarden zonder te willen begrijpen. De
bekroning en de synthese van Van Schendel's kunst, en tevens het meesterlijk
bewijsstuk van zijn eeuwig-jongblijven, is 'Een Spel der Natuur' (1942). Aristus
Elisan, de dichter, de wonderdoener, de kunstenaar, de hervormer, de minnaar, die
de bitterheden der aarde door schoonheid en goedheid en liefde wilde doen vergeten,
is de dichter zelf. Het woord dat zijn vriend Fabel over hem spreekt mag voor Van
Schendel gelden: 'Wat... kan het geluk meer vergrooten dan de behoefte er van mede
te deelen? Mijn vriend Aristus wist dat zooals gij het weet, en daarom was zijn
stelregel: geven. Geven, alles wat genoegen meebrengt, behagen, verzadiging, geluk,
alles wat gewenscht kan worden. Er is gevraagd, waarmee betaalde hij dit alles? Het
antwoord is eenvoudig, hij betaalde alles met zichzelf.'
In deze sprookjes-roman is de weemoedige ernst van de immer-jonge dromer, het
schoonheidsverlangen dat bij Tamalone geboren werd en in Aristus gerijpt was tot
een alles-omvattende, heel-het-leven doorstralende onstoffelijke rijkdom, verzoend
met de tragiek der onvervuldheid, in een begrijpende berusting die alle smart overwint
voor wie geleerd heeft de schoonheid in zijn eigen ziel te zoeken en te ontdekken.
Over Van Schendel's taal werd reeds heel wat geschreven. Het weze hier voldoende
te zeggen dat hij schreef 'uit het hart', in een proza dat de zuivere, onvertroebelde
weerspiegeling was van zijn ziel en tevens een hoogtepunt in het moderne
taal-scheppen. Hij schreef on-romantisch evenwichtig, sober, harmonisch en vloeiend,
en hij bereikte een heldere, klare taalschoonheid, die in haar volmaakte afgerondheid
en harmonisch evenwicht, haar opvallende statigheid en rijkdom, haar
indrukwekkende kracht en vlotte soepelheid, waarachtig klassiek mag genoemd
worden.
Men heeft Arthur Van Schendel verweten dat hij geen volmaakt roman-

1.

De Wereld een Dansfeest (1938), De zeven Tuinen (1939), Mijnheer Oberon en Mevrouw
(1940), De Menschenhater (1941).
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cier was. En inderdaad, er zijn romans geschreven (onder meer door de Tachtigers
waarmee men Van Schendel vaak - ten zijnen gunste - vergelijkt) die als roman beter
geslaagd zijn. Men wijst in zijn werk op gebrek aan handeling, beperktheid in
menselijke uitbeelding, eentonigheid in de constructie, vaagheid en beperktheid
binnen het enge kader van een vooropgesteld concept. Het is wel waar dat Van
Schendel's vormkracht en taalschoonheid en de bekoorlijkheid van zijn edele gestalten
niet voldoende zijn om een volledige uitbeelding van vol-menselijkheid, een
herschepping van het avontuur des levens te geven. Wat hij ons geschonken heeft
was een innerlijk avontuur, bepaald en beperkt weliswaar tot één mensensoort, maar
met volmaakt meesterschap uitgebeeld. Het wonder van Van Schendel's scheppingen
was dat hij onder steeds volmaakte, steeds verscheiden, steeds geniale,
zuiver-volmaakte vorm, één-zelfde grond-idee vertolkte en daarbij immer nieuw,
immer origineel, immer fris en bekoorlijk kon blijven. Maar het was ook zijn
zwakheid, omdat zijn wereldvisie beperkt bleef tot één conceptie: die van het noodlot,
dat dan nog, ook voor hem zelf, een vaag-omschreven raadsel bleef. Ontbraken hem
epische grootheid, of diepte van volledig levens-inzicht, dan heeft hij ons toch werken
van sublieme schoonheid en zuiver dichterschap geschonken in het edelste proza dat
in onze taal bestaat. Opperste droom-schoonheid en aangrijpende, zwarte tragiek
heeft hij in onvergetelijke meesterwerken verenigd, zoals hij de eeuwig-bloeiende
verbeeldingskracht van zijn jeugd met de goedmoedige levenswijsheid van de
ouderdom harmonieus wist te verbinden.
De aristocratische, beminnelijke gestalte van de grootmeester van het moderne
proza zal eeuwig blijven, omdat zijn jeugd eeuwig was.
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Sociologische kroniek
Loon en maatschap
door H. van Overbeke
proost van het Algemeen Christelijk Verbond van Werkgevers.
Wanneer wij loon en maatschap hier naast elkaar stellen dan bedoelen wij beide
begrippen te beschonwen in verband met een vorm van vergoeding voor den arbeid
verricht onder leiding van een ander: de ondernemer.
Loon in dit verband is de forfaitaire vergoeding waarover de ondernemer met zijn
medearbeiders overeenkomt, om den arbeid dien zij onder zijn leiding verrichten.
We menen dat het niet nodig is er op te wijzen dat 'loon' niet alleen de vaste som
geld omvat die per uur, per dag, per maand of per jaar wordt uitbetaald - doch daarbij
nog alle vergoedingen in natura, kost, kleding, onderhoud, woning, ontspanning
alsook bepaalde rechten zoals recht op pensioen, recht op kindervergoeding,
vergoeding bij ziekte, invaliditeit, verlof enz., en bovendien zelfs de voordelen die
in de algemene arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld. Dit alles te zamen immers
is te beschouwen als de tegenwaarde voor den gepresteerden arbeid.
Maatschap in den vollen zin van het woord stelt de 'maten' op gelijken voet naast
elkander in de gemeenschap, en waar het een onderneming geldt, zouden zij
gezamenlijk recht hebben op het gezag en het beheer, gezamenlijk instaan voor de
te dragen risico's en gezamenlijk het eventueel verlies dragen of de eventuele winst
genieten. Aangezien wij echter maatschap hier beschouwen in verband met de
vergoeding voor den arbeid, waarvan het loon de basis vormt, zullen wij hier
maatschap niet in die volle betekenis kunnen nemen doch in zijn breder betekenis,
nl. iedere ook onvolmaakte vorm van mede-ondernemen, mede-deelname aan gezag
en beheer, mede-dragen van verantwoordelijkheid met evenredig deelnemen in de
vrucht der onderneming: de ondernemingswinst. De encycliek Quadragesimo Anno
noemt het: 'elementen uit het maatschapscontract waardoor de werklieden en het
overige personeel aandeel krijgen in den eigendom of het beheer, of enigermate delen
in de behaalde winst'.

Het zuiver looncontract is rechtvaardig
Een eerste stelling die wij in heel deze kwestie niet mogen uit het oog verliezen is
dat het loonstelsel, d.i. de forfaitaire vergoeding voor den arbeid, in zichzelf niet
onrechtvaardig is.
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De mens is meester van zichzelf en van zijn arbeid. Hij heeft het recht te arbeiden
alleen voor zichzelf of te zamen met een ander. Hij heeft het recht te zamen met een
ander voor eigen rekening de risico's te aanvaarden die met dien arbeid verbonden
zijn, en te delen in de eventuele vruchtbaarheid of onvruchtbaarheid van zijn arbeid,
doch heeft even goed het recht die risico's aan dien ander over te laten mits een vaste
forfaitaire vergoeding die men loon noemt. Dat is de grondslag van het loonstelsel
en het bevat dus in zichzelf niets dat onrechtvaardig is.
Dit werd ten andere steeds bevestigd in de sociale leer der H. Kerk, en in het
bijzonder door de Encyclieken Rerum Novarum van Paus Leo XIII en Quadragesimo
Anno van Pius XI. Samenvattend schrijft Quadragesimo Anno uitdrukkelijk:
'Vooreerst dan is het zeker een dwaasheid te beweren, dat de arbeidsovereenkomst
in zich reeds onrechtvaardig is, en dat het 'contract van maatschap' daarvoor moet
in de plaats komen. Wie dat beweren, doen Onzen Voorganger schandelijk onrecht
aan, daar Zijn Encycliek het loonstelsel niet alleen aanvaardt, maar ook uitvoerig
handelt over het regelen van dit systeem, overeenkomstig de eisen der
rechtvaardigheid'. Hieruit mogen wij besluiten: het is een dwaasheid te beweren dat
het 'contract van maatschap' moet in de plaats komen van het loonstelsel, omdat dit
niet aan de vereisten der rechtvaardigheid zou kunnen voldoen.

Oorzaken van gebeurlijke onrechtvaardigheid in het looncontract
Een forfaitaire vergoeding zonder meer kan dus rechtvaardig zijn - doch evenais alle
andere vormen van contract kan zij op velerlei wijzen tot onrechtvaardigheden
aanleiding geven.
Evenzo is het verkopen en aankopen van brood en vlees niet onrechtvaardig, doch
men kan misschien gebruik maken van den nood waarin iemand zich bevindt om
prijzen te bedingen die niet met de rechtvaardigheid stroken. Dat zulks veelvuldig
gebeurde b.v. gedurende den oorlog is geen reden om het koop- en verkoopcontract
in zichzelf als onrechtvaardig te veroordelen.
Nochtans moeten wij goed inzien dat inzake het looncontract de
rechtvaardigheidsverhoudingen van veel gevoeliger aard zijn, daar arbeid niet als
een gewone koopwaar mag beschouwd worden. Die teergevoeligheid zal dan ook
slaan niet alleen op de betrekkingen der strikte ruilrechtvaardigheid, doch in 't bizonder
ook op het gebied der sociale rechtvaardigheid.

Beperking van het aantal ondernemers door concentratie
Er zijn bovendien omstandigheden waardoor die teergevoeligheid nog verhoogd
wordt. De juiste rechtvaardigheidsverhouding zal gemakkelijker bewaard worden
indien de arbeider even goed gelegenheid en keus heeft voor zichzelf te arbeiden, of
te arbeiden in dienst van een ander. Dan kan
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hij kiezen of hij zelf het risico van zijn arbeid zal dragen of dat risico zal overlaten
aan den ondernemer mits een eventuele forfaitaire vergoeding, waardoor hij ook aan
den ondernemer alle verdere aanspraak op het product overlaat. Doch dat is nu juist
niet meer het geval in den graad van ontwikkeling die onze economie heeft bereikt.
De productie vooral is van dien aard geworden dat zo grote kapitalen nodig zijn
dat zij niet in het bezit van iedereen zijn, en daardoor alleen wordt het ondernemen
reeds een privilege dat aan een betrekkelijk klein aantal burgers wordt voorbehouden,
terwijl een steeds groter percent in feite tot arbeid in dienstbaarheid worden
gedwongen.
Die beperking van het aantal ondernemers brengt ook de ondernemerswinst in de
handen van weinigen - en die winsten groeien natuurlijk naarmate de onderneming
uitgebreider is, waardoor een onevenwich-tigheid tot stand komt tussen de klas van
hen die kunnen ondernemen en van hen die forfaitair vergoed worden. Onder dezen
zijn er vele bekwamen die betreuren ook niet de gelegenheid te krijgen hun
bekwaamheid en initiatief aan te wenden tot het overwinnen van risico's, en aldus te
ondernemen - anderen en vooral de minder bekwamen zien hoofdzakelijk hoe een
klein aantal in buitengewone maat profiteert van den gemeenschappelijken arbeid
en verlangt mede te profiteren onder vorm van deelzaamheid in de winst.
De moeilijkheid is niet gemakkelijk op te lossen, en toch menen wij dat een gezonde
sociale politiek veel zou kunnen verhelpen, zo niet onmid-dellijk, dan toch door een
gestadige en vaste evolutie.

Decentralisatie der ondernemingen, als sociale politiek
Die sociale politiek begint niet eerst bij de arbeiders, doch wel hoger: door beslist
het economisch leven te dwingen dienstbaar te zijn aan de gemeenschap: dat is meer
dan een kwestie van lonen.
Men heeft b.v. in de laatste decenniën een concentratie gezien van kapitalen, en
van economische bedrijvigheid. Voor sommige ondernemingen is zulks een absolute
noodzakelijkheid, doch wij menen dat de politiek die de decentralisatie der
ondernemingen bevoordeligt van groot sociaal belang zou zijn.
Laten wij door een voorbeeld deze gedachte klaar maken. In de textielnijverheid
is er een streving tot concentratie en rationalisatie. Men brengt in een onderneming
te zamen een spinnerij, een weverij, opdoen en verwerij, confectie, en zelfs de
organisatie van den kleinhandel. Dergelijke concentratie heeft als zodanig zeker
voordelen, doch wordt bovendien bevoordeligd, b.v. door de mogelijkheid aldus
sommige overdrachttaksen te ontgaan.
En nochtans hoeveel sociaal-gezonder, sociaal-rijker zou een gemeente zijn, waar
200 zelfstandige kleine ondernemingen dienzelfden arbeid verdelen, ieder met vijf
tot vijftig arbeiders - boven diezelfde gemeente waar alles in één financiële
onderneming met drie tot vierduizend arbeiders wordt ondergebracht.
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Sociaal gezonder omdat aan meer medeburgers gelegenheid tot onder-nemen wordt
geboden, - omdat alles met persoonlijk kapitaal in plaats van met naamloos kapitaal
gebeurt, - omdat de bedrijfswinst over een groter aantal, normaler en matiger verdeeld
wordt, - omdat kapitaal en leiding en patroonschap in één hand gebracht worden,
waardoor de verhoudingen met de arbeiders een meer menselijken kant krijgen, omdat het ook aan een gewonen arbeider die bekwaamheid heeft meer gelegenheid
biedt om ook eens zelfstandig ondernemer te worden.
Er moet bijgevolg o.i. betracht worden in die bedrijven waar zulks mogelijk is de
concentratie tegen te gaan en de verdeling der specialiteiten aan te moedigen en te
bevoordeligen.

Drang tot maatschap bij de arbeiders
De drang om als mede-ondernemer te genieten van de schommelende
ondernemers-winst of -verlies is in hoofdzaak niet gericht tegen de persoonlijke
middelgrote of kleinere ondernemingen doch eerst en vooral tegen de eigenlijke
financiële ondernemingen. In de eerste erkent de arbeider de patroon die medewerkt
en leidt, in de tweede ziet hij geen patroon doch alleen een 'profiterende' beheerraad,
en een massa 'koeponknippers' die het groot aandeel krijgen in de vrucht van zijn
arbeid.
Daar voelt de arbeider zijn eigen verdienste als medewerker opwegen tegen de
verdienste van sommige beheerders en aandeelhouders - en daar voelt hij ook beter
aan de onmogelijkheid zijn eigen initiatief, bekwaamheid en groter inspanning beter
te laten vergoeden.
Bij den kleinen ondernemer, en voornamelijk in het ambachtswezen is dat niet zo.
Wanneer een meester-tirnmerman, of meester-kleermaker. of meester-smid, enz. met
een tiental arbeiders werkt, daar kent hij de waarde van ieder van hen. Hij kan en zal
op een of andere wijze diegenen belonen die blijk geven van een geest van maatschap,
die zichzelf mede-ondernemer tonen door bizondere zorg voor hun werk, - die evenals
de patroon bekommerd zijn om de kliënten te voldoen, - met één woord die werken
alsof het voor hen zelf was. Een patroon zal niet licht zo een arbeider laten schieten
doch zal hem gemakkelijker een hoger loon, of bijvergoeding betalen, of gunsten
toestaan, die hij aan andere arbeiders niet geven zal.

Geest van maatschap tegenover geest van zuiver looncontract
Wij menen hiermede aan een kernpunt gekomen te zijn in de kwestie van maatschap,
namelijk tot den geest van maatschap waarin de arbeiders zouden dienen opgevoed
te worden om te kunnen aanspraak maken op de rechten van maatschap.
Het gewoon arbeidscontract eist niet van den arbeider dat hij volledig zou werken
alsof het voor zichzelf was. Het vraagt alleen normaal werk, een normale
krachtinspanning, een normale zorg: dat alles gewoonlijk goed omschreven in
welbepaalde reglementen. Voor die normale arbeid
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en zorg wordt hij normaal vergoed. Indien hij echter meer bekwaam is, of vlijtiger
dan de algemeenheid, of al eens uit eigen initiatief wat vroeger zou komen, of wat
langer zou werken - of uit eigen initiatief de mindere bekwaamheid van een ander
zou trachten aan te vullen buiten zijn reglementaire verplichtingen om - dat alles
wordt niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van zijn loon: dat wordt van
hem niet geëist, en hij wordt alleen vergoed voor de normale reglementaire zorg en
inspanning en arbeid. De strikte ruilrechtvaardigheid eist niets meer van beide kanten.
Wij bemerken dat er aldus een marge ligt tussen den gewonen loonarbeid en den
arbeid in geest van maatschap. Het lijdt geen twijfel dat de vertrouwensknecht van
den timmerman meer menselijke voldoening vindt in zijn arbeid in geest van
maatschap dan de normale correcte loonarbeider, vooral wanneer dat maatschap door
een speciale bijvergoeding wordt beloond. Het lijdt geen twijfel ook dat de patroon
met dergelijke medewerkers in aangenamer betrekking zal leven, en daarenboven
beter zaken zal doen. Om het in meer wetenschappelijke termen te zeggen: de geest
van maatschap verbetert de sociale verhoudingen en tevens het economisch rendement.

Moeilijkheden voor den geest van maatschap in grotere ondernemingen
Doch waar een kleiner ondernemer gemakkelijker de graad van maatschap bij zijn
medearbeiders kan onderscheiden, en eventueel vergoeden naar verdienste, daar zal
dit niet zo gemakkelijk zijn in de grote kapitalistische onderneming.
En daar is het nochtans dat de arbeider van onzen tijd het meest de behoefte aan
voelt, zoals wij boven opmerkten, deels wegens de vergelijking van zijn
arbeidsbijdrage tegen den inbreng van het kapitaal dat alleen op ondernemersrecht
en ondernemerswinst aanspraak maakt - deels ook uit dien natuurlijken drang bij de
algemeenheid der bekwame arbeiders, om eigen initiatief te ontwikkelen boven
normalen arbeid en het ook vrucht te zien dragen door een overeenkomstige
ondernemerswinst.
Is dit niet de ondergrond van dien veel aangehaalden passus uit Quadragesimo
Anno: 'Toch menen Wij, dat het beter overeenkomt met den tegenwoordigen toestand
van de maatschappij, het looncontract zover dat mogelijk is, enigszins te temperen
door het contract van maatschap...'.
Het looncontract blijft de normale vergoeding regelen voor een normalen arbeid.
Doch de tegenwoordige toestand van de maatschappij heeft aan het kapitaal een
bevoorrechte positie verzekerd in zake ondernemersrecht en ondernemerswinst - en
biedt aan de grote massa arbeiders geen gelegenheid tot eigen initiatieven boven het
normale - en heeft aldus een algemenen en toch misschien onbewusten drang doen
ontstaan om het evenwicht ten gunste der menselijke waarden te herstellen.
Quadragesimo Anno zonder den gebiedenden vorm 'het moet' te ge-
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bruiken die nochtans zeer veelvuldig voorkomt, meent heel voorzichtig dat die
betrachting misschien zou kunnen voldaan worden door het looncontract - voor zover
dat mogelijk is - enigszins te temperen - door elementen ontleend aan het contract
van maatschap.
Al wie de voorzichtige formulering van dezen passus vat zal zich zeker onthouden
van voortvarende oplossingen, die misschien heel de economie zouden overhoop
gooien zonder de gewenste oplossing te geven. Die voorzichtigheid wijst op een
vraagstuk dat door voortdurende studie en welwillende proefnemingen langzamerhand
tot volle rijpheid moet gedijen.
De moeilijkheid van het vraagstuk ligt hierin dat de arbeiders terzelfder tijd een
vaste forfaitaire vergoeding voor hun arbeid wensen en evenzo een aandeel als
mede-ondernemer. De vaste forfaitaire vergoeding beantwoordt aan normale arbeid
- doch maatschap veronderstelt deelname in de ondernemersverantwoordelijkheid
en aanvaarden van risico in de ondernemerswinst.

Ondernemingsraden
Alhoewel een formule die volledige voldoening zou schenken nog niet gevonden
werd, toch hebben vele werkgevers reeds op een of andere manier getracht het
vraagstuk op te lossen, en het loonstelsel te milderen door elementen van maatschap.
De betrachting hierbij was de arbeiders meer en meer het bewustzijn te geven dat
ook zij bij den goeden gang der onderneming betrokken zijn, en mede genieten van
de vruchten die zij oplevert, zodat zij ook met overtuiging kunnen spreken van 'onze
onderneming', 'onze fabriek'.
De instelling van ondernemingsraden, zelfs waar hun rol zuiver raadgevend is en
beperkt blijft tot sociale aangelegenheden, geeft toch hierin zekere voldoening omdat
de arbeiders hun menselijke waardigheid hierdoor kunnen beveiligen tegen de
mogelijke aanmatiging van het ondernemersrecht van het dood kapitaal; doch wij
laten ze buiten onze bespreking omdat zij niet zozeer op het economisch terrein
treden.

Sociale werken en sociale dienst
In vele werkhuizen heeft men door allerlei middelen gepoogd een goede atmosfeer
te scheppen, waardoor de arbeiders geleidelijk meer van hun fabriek zouden gaan
houden. Men liet de arbeiders aanvoelen dat zij in feite mede-genot hadden van de
winsten die de onderneming maakte, door het inrichten van allerlei sociale werken
mildelijk door de onderneming gesteund.
Wanneer een onderneming zorgt voor luchtige en gezonde werkplaatsen, voor
gemakkelijk vervoer der arbeiders, voor een goedkope kantien met eetzaal, voor een
patrimonium waaruit kan geleend worden tegen lagen intrest bij huwelijk of bij het
bouwen van een eigen woning, wanneer een eigen sociale dienst met passende
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wanneer allerlei gelegenheden tot goed gebruik van den vrijen tijd worden geschapen
of gesteund door sportverenigingen, bibliotheek, zang en muziek en toneel misschien,
en nog door veel andere dingen meer, dan zijn dat zovele middelen waarlangs het
bestuur aan de arbeiders wil laten aanvoelen hoe zij, deelgenoten in den arbeid, ook
gemeenschappelijk delen in de vruchten van den goeden gang der onderneming.
Deze Sociale Werken en Sociale Dienst beantwoorden niet aan het begrip
'maatschap' dat recht geeft op een aandeel in de vrucht van den gemeenschappelijken
arbeid, doch het is enigszins een maatschap in feite, dat zonder van recht te spreken,
de arbeiders concreet laat aanvoelen dat zij medegenieten van den
gemeenschappelijken arbeid. Dergelijk feitelijk maatschap kan er toe bijdragen om
dien gewensten geest van maatschap: het bewustzijn van samenwerking tot een
gemeenschappelijk doel, voor te bereiden of te versterken.
Te gemakkelijk wordt hier in ongunstigen zin het woord paternalisme gebruikt
om alles dood te verven wat de goede betrekkingen tussen ondernemer en arbeiders
kan verbeteren, terwijl het alleen zou dienen afgekeurd te worden waar de bedoeling
der werkgevers is van deze toenadering misbruik te maken om htm onderhorigen tot
ongunstige arbeidsvoorwaarden te verplichten. De toenadering op zichzelf is een
goed dat eerder dient te worden nagestreefd, en noodzakelijk met den geest en de
daad van maatschap verbonden is.

Speciale vormen van deelname in de winst
Er zijn wel andere pogingen gedaan die meer uitdrukkelijk het maatschap richten
naar een deelname in de ondernemerswinst.
De zuivere vorm: deelname in de winst, waarbij een zeker procent van de winst,
of een hoeveelheid door den beheerraad bepaald, onder de arbeiders wordt verdeeld,
kan medehelpen tot het scheppen van een goede atmosfeer zolang het een vrij initiatief
blijft en niet een recht wordt. Arbeiders staan steeds gunstig gestemd tegenover een
vrij initiatief dat nieuw is, en niet algemeen - doch wanneer het een gevestigd recht
wordt, dan vergaat ook de gunstige gesteltenis. Dat aandeel in de winst heeft
daarenboven het nadeel, niet voldoende in rechtstreeks verband te staan met de
prestatie, daar het slechts op verren afstand bij het afsluiten van het boekjaar wordt
vastgesteld. Daarbij wordt er totnogtoe geen rekening mee gehouden door de
syndicaten die liever een hogere, vaste forfaitaire vergoeding afdwingen.
Wanneer echter deelname in de winst een wettelijke vorm van
maat-schaps-vergoeding wordt, dan kan het allerlei moeilijkheden medebrengen voor
de leiding, want recht op winstaandeel, betekent controle over de winst - vandaar
controle over inkomsten en uitgaven - vandaar onderzoek, discussie en knibbeling
over sommige posten van inkomsten en uitgaven die moeten leiden, vooral in jaren
van tegenspoed, hetzij van heel het bedrijf, hetzij van die bepaalde onderneming, tot
een toestand die het los en vrij beleid van eep onderneming onmogelijk maakt.
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Copartnership. - Een bepaalde vorm die hierbij aansluit is het Copartnership, dat
vooral in de Angelsaksische landen werd toegepast, en waarbij een deel van de
bedrijfswinst werd omgezet in aandelen van de onderneming ten voordele van de
arbeiders. Toen de crisis kwam in 1929 en de arbeiders eerst de opbrengst en daarna
de waarde zelf van hun aandelen zagen vergaan, verdween ook alle belangstelling
voor dien vorm van mede-eigendom.
Aandeel in natura. - Interessant is een vorm van maatschap die nog bestaat bij de
visvangst en in het landbouwbedrijf, waar de vergoeding geheel of gedeeltelijk 'in
natura' geschiedt, door een vast aandeel in de vangst of in de opbrengst van het
product, doch deze vorm van maatschap moet noodzakelijk beperkt zijn tot enkele
bepaalde ondernemingen.
Stukloon. - Men heeft gepoogd den arbeider meer te interesseren aan zijn productie,
door hem te vergoeden volgens de hoeveelheid werk die hij verricht had, hetzij per
gewicht hetzij per stuk. Alhoewel het soms individueel voldoening geeft, toch is het
niet een oplossing voor het vraagstuk van maatschap. Nadelen hierbij zijn dat de
basis van het loon per stuk gewoonlijk reeds berekend wordt volgens een grote
voortbrengst, dat het de arbeiders ieder persoonlijk en individueel interesseert, dat
er vele categorieën arbeiders noodzakelijk buiten vallen, nl. alle die niet rechtstreeks
bij de voortbrengst betrokken zijn - en alzo den gemeenschapsgeest van de
onderneming eerder nadeel doet.
Productieloon. - Doch dit systeem gaf misschien aanleiding tot een meer
verdienstelijke poging nl. het productieloon. Het productieloor, werd het eerst door
een Frans nijveraar E. Schueller toegepast en gepropageerd. Wij willen hier alleen
aanhalen wat voor ons onderwerp te pas komt. Hij neemt een referentie-tijdperk, zo
normaal als het kan, en onderzoekt hoeveel% loon begrepen is in het zakencijfer.
Die verhouding verschilt van nijverheid tot nijverheid.
Veronderstel dat in een bepaalde onderneming wordt vastgesteld dat het loon
regelmatig ongeveer 20% uitmaakt van het zakencijfer. De ondernemer komt met
zijn personeel overeen in volgenden zin:
1o hij waarborgt hun vooraf het loon door de paritaire commissie van het bedrijf
vastgesteld;
2o hij waarborgt ook dat indien het zakencijfer stijgt door hun zorg en medewerking,
hij toch in het geheel 20% van dat zakencijfer, aan lonen zal uitbetalen.
Wanneer b.v. het maandelijks zakencijfer normaal 1.000.000 fr. was, werd 20%
maandelijks (dat is 200.000 fr.) aan Ionen uitbetaald.
Stijgt het zakencijfer tot 1.500.000 fr. dan zal 20% daarop, dat is 300.000 fr. aan
Ionen worden uitbetaald. Wat overschiet na de uitbetaling der basis-lonen, wordt
bijloon genoemd, en verdeeld volgens een regeling die door den ondernemingsraad
bepaald wordt. Maand na maand wordt het zakencijfer vastgesteld evenals de daarop
berekende Ionen, en verdeeld volgens overeenkomst. In bijna al de ondernemingen
die dit stelsel toepassen, stelde men als eerste uitwerksel vast dat het zakencijfer
aangroeide
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en meteen de Ionen, terwijl het arbeidstempo niet zo een gejaagd uitzicht heeft als
bij stukloon.
Een onderzoek naar de oorzaken van die meeropbrengst laat vooral uitkomen dat
die arbeiders meer het gevoelen hebben voor zichzelf te werken en gezamenlijk voor
zichzelf te werken. Het is niet alleen de individuele krachtinspanning zoals bij
stukloon, doch vooral de gemeenschappelijke inspanning, waarbij ieder, zorgend
voor zichzelf en ook voor zijn medearbeiders, door woord en voorbeeld tot vlijt en
zorg aanzet, of traagheid en verspilling afkeurt - waar ieder bekommerd is om den
goeden geest, den goeden gang en het goede resultaat, zowel de arbeider als de
ondernemer. Hierbij schijnt dus werkelijk een geest van maatschap de gehele
onderneming te bezielen, en patroon en arbeiders aan elkander te verbinden door
rechtstreeks aangevoelde gemeenschapsbelangen.

Vergoeding per afdeling
Een vorm van maatschap die veel gelijkenis hiermede biedt is de vergoeding per
afdeling, ook soms BATA-stelsel genoemd, daar het in gebruik is bij de firma BATA.
Iedere afdeling koopt haar grondstof aan een onderstaande afdeling aan een vaste
prijs, en verkoopt haar gedeeltelijk product aan een afdeling die een nieuwe bewerking
moet toepassen. ledere afdeling heeft er dus belang bij haar producten zoveel en zo
goed mogelijk af te werken. Dit stelsel heeft den goeden kant de voordelen van het
productieloon te bewaren bij toepassing aan ondernemingen van groteren omvang.
Het schijnt immers van belang dat de 'medewerkende' arbeiders het
gemeenschappelijk arbeidsplan kunnen overzien, om hun persoonlijke bijdrage tot
een beter resultaat voldoende te leren schatten. Wanneer de onderneming te groten
omvang heeft, dan is de arbeid en evenzo de bizondere zorg, en het eigen initiatief
van ieder arbeider afzonderlijk, een verloren druppel in de zee. Dit maakt dat hij niet
zo goed den invloed ziet van zijn bizondere krachtinspanning, en dat daardoor het
bewustzijn van zijn eigen maatschap als mede-ondernemer minder kan aangevoeld
worden.
Het is ons inziens verkeerd bij deze nieuwe richting die de arbeidsvergoeding
inslaat, het gehele maatschap vooral te verleggen naar een deelgenootschap in de
winst der onderneming, zonder te wijzen op den GEEST van maatschap en de DAAD
van maatschap, die ten gronde moet liggen aan die deelname in de winst.
Dat is ook ons oordeel over het Franse experiment dat aan de ondernemingsraden
in het beheer der ondernemingen een macht toekent die er politiek functionarisme
moet binnen brengen om er de plaats te nemen van het patronaal gezag.
In hoever zulks het algemeen welzijn ten goede komt kan men enigszins beoordelen
naar het Russische voorbeeld.
In onze Belgische wetsvoorstellen over deze zelfde aangelegenheid, zijn er ook
wel enige elementen die gevaarlijk zijn in die richting.
Ons oordeel blijft: maatschap is goed, doch niet zonder den geest
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van maatschap die het patronaal gezag als ordenend element blijft eerbiedigen met
de noodzakelijke vrijheid van beweging zonder welke geen verantwoordelijkheid
kan worden genomen.
Indien het er alleen moet toe leiden de patroon van thans te vervangen door een
of meer functionarissen die er langs een demagogische politiek gekomen zijn, een
verantwoordelijkheid op zich te nemen in den zin van die onzer verantwoordelijke
ministers, dan zullen de arbeiders noch de gemeenschap niet veel bijgewonnen hebben
bij deze verwisseling.

Uitspraken van het kerkelijk gezag
Wanneer wij na deze studie alles willen samenvatten, zullen wij terugkomen eerst
en vooral naar den passus van Quadragesima Anno waarvan wij nu de voorzichtigheid
in de formulering beter zullen begrijpen: 'Wij menen dat het beter overeenkomt met
den tegenwoordigen toestand van de maatschappij, het looncontract, zover dat
mogelijk is, enigszins te temperen door het contract van maatschap...'.
Wij zullen dan ook de betekenis begrijpen van het herderlijk schrijven van
Kardinaal Suhard, Primaat van Frankrijk, in het voorjaar 1945. Laten wij echter
opmerken, dat dit schrijven bedoeld is voor Frankrijk waar de tegenwoordige 'toestand
van de maatschappij' waarover Quadragesimo Anno spreekt werkelijk, verder
geëvolueerd is dan bij ons (wij willen er niet over oordelen, of die evolutie beter is).
'L'inconvénient (de traiter un ouvrier comme une personne) est d'autant plus marqué,
que l'entreprise est plus considérable. C'est pourquoi Pie XII reprend en l'accentuant,
une suggestion de Pie XI. Il demande que, là où l'on ne peut obtenir avec de petites
ou de moyennes exploitations réunies en coopératives, les mêmes avantages qu'avec
la grande exploitation, on trouve le moyen de tempérer le contract de travail par un
contract de société.'
Men trachte bijgevolg vooreerst door kleine, en middelgrote ondernemingen de
deproletarisatie tegen te houden - en waar zulks niet mogelijk is, en toch grote
kapitalistische ondernemingen noodzakelijk zijn, een verzachting te zoeken van het
loon-contract, door het contract van maatschap.
'Il faut permettre à l'ouvrier d'apporter quelque chose de personnel au bien commun
de l'entreprise et au bien général et faire en sorte qu'il ait conscience de son apport.'
Is dit niet in overeenstemming met den geest van maatschap dien wij in den loop
dezer bijdrage hebben ontleed, en die verder ligt dan de grens van de normale
inspanning waarvoor normaal loon wordt betaald?
'Cela peut revenir à organiser de quelque manière, la participation du travail aux
profits et mlême à la gestion et à la propriété de l'entreprise. Que

Streven. Jaargang 14

265
la chose soit possible sans compromettre ni le principe de la propriété privée de
l'entreprise, ni l'autorité du chef de l'entreprise, autorité indispensable à la bonne
marche des affaires, le “Plan Commun” que nous citions tout à l'heure pense bien
le montrer.'
Hier worden de grenzen vastgesteld die niet mogen worden overschreden door de
elementen van maatschap: eerbied voor eigendomsrecht en voor het gezag der leiding.
En het is met een voorzichtige reserve dat de Kardinaal zegt dat 'le Plan Commun'
hoopt die grenzen te kunnen eerbiedigen.
'Nous n'ignorons pas les difficultés de ces réformes, difficultés d'ordre technique,
difficultés d'ordre psychologique plus grandes encore. - Mais, ces réformes sont
légitimes et l'enjeu en vaut la peine. Les ouvriers ont pu jusqu'ici, par contract de
salaire pur et simple se désaisir d'une partie de leurs droits en échange d'une
assurance tacite contre les risques. Ils veulent aujourd'hui, en France, retrouver ces
droits pour sortir de leur état de dépendance; leur demande est normale. Le contract
de salaire pur et simple était juste mais il était libre; nul n'a le droit de l'imposer à
ceux qui n'en veulent plus. Qu'on cherche donc des solutions nouvelles, avec une
généreuse et prudente hardiesse.'
De hervorming naar contract van maatschap is wettig zegt de Kardinaal: dat betekent:
niet dat de arbeider recht heeft op maatschap, waaraan zou dienen te beantwoorden
bij den ondernemer de plicht zulks toe te staan - doch het betekent dat de arbeider
het recht heeft 'maatschap' als voorwaarde te stellen voor zijn arbeidsprestatie, wat
voor den werkgever niet den plicht insluit die voorwaarde te aanvaarden tenzij die
arbeidsvoorwaarde door de algemene wetgeving wordt opgelegd namens het algemeen
welzijn.
De arbeiders wilden tot nog toe al hun risico's in het ondernemen laten vergelden
door het loon. Zij hebben het recht een deel zelfstandigheid te willen bewaren, met
enig risico daaraan verbonden; 'leur demande est normale, légitime'. Zoals het zuiver
looncontract rechtvaardig was, zo zou het ook zijn wanneer het aangevuld was door
elementen van maatschap.
Hier mogen wij ook wel bijvoegen de volgende alinea uit het herderlijk schrijven
dat betrekking heeft op een kwestie die wij boven ook hebben aangeraakt: de
decentralisatie der grote ondernemingen als middel tot verbetering der sociale
toestanden.
'Nous voulons encourager de mlême tout ce qui pourra lêtre tenté pour rendre aux
entreprises, ou du moins à leurs cellules de base, des dimensions humaines. Il y a
une limite au delà de laquelle une entreprise cesse d'lêtre à la taille de l'homme. La
direction et surtout le capital, ne peuvent plus y prendre conscience de la répercussion
humaine de leurs actes. L'homme s'y trouve quasi nécessairement asservi aux
exigences techniques et traité luimlême comme une machine.'
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De verklaring afgelegd door de Vergadering der Kardinalen en Aartsbisschoppen
van Frankrijk op 28 Febr. 1945, is eveneens te verstaan in dienzelfden zin, rekening
houdende met den specialen toestand van Frankrijk, die een sterker prononceren in
de bewoording wettigt. Wat het sociaal vraagstuk aangaat zegt de Verklaring nopens
het onderwerp dat ons hier bezighoudt:
'2o Wij vragen de progressieve deelneming van de arbeiders aan de organisatie
van het werk, de onderneming, het beroep, en de nationale gemeenschap.
De arbeider wil zich in de onderneming werkelijk thuis gevoelen, om
menswaardiger werk te verrichten, waaraan zijn verantwoordelijkheid als mens te
pas kan worden gebracht, en waaraan hij moedig, oplettend en nauwgezet gans zijn
activiteit kan wijden.'
Is dat niet juist nog eens de geest van maatschap zoals wij dien boven hebben
ontleed, en die dan ook voor natuurlijk gevolg heeft: 'hij verlangt zijn aandeel te
hebben in het sociaal en economisch leven der onderneming, alsook in de opbrengst
der productie.'
Zulks kan niet bereikt worden zonder structuurhervormingen, die het werk zijn
van het Staatsbestuur, en waarmede de Kerk zich niet positief bemoeit, doch de
Verklaring wijst: 1. op de noodzakelijkheid de éénheid van leiding der onderneming
niet in gevaar te brengen en het gezag van den leider der onderneming, berustend op
bevoegdheid en zedelijke eigenschappen, volledig te erkennen; 2. dat ieder aanslag
op rechtvaardig verworven bezit zou achterwege blijven; 3. dat in alle voorzichtigheid
rekening zou worden gehouden met de draagkracht der nationale economie; 4. dat
de geest van gewelddadigheid zou worden geweerd.
Daarmede hebben de Kardinalen en Aartsbisschoppen ook een opsomming gegeven
van de vele gevaren die een voortvarende oplossing kan meebrengen om tenslotte
de formulering van haar richtlijnen zeer voorzichtig samen te vatten in volgende
bewoording: 'Zij (de Kerk) herinnert eenvoudig, maar krachtdadig aan het principe
ener zich steeds scherper aftekenende oriëntatie in de richting van het contract van
maatschap'.

Besluit
De evolutie in onze economie, de evolutie in de gedachtenstromingen, eist een
herziening der arbeidsvoorwaarden, gesteund op het principe van maatschap, als
aanvulling of in vervanging van het principe der forfaitaire vergoeding voor alle
risico's.
Het vraagstuk is zeer veelzijdig en moet noodzakelijk structuurhervormingen met
zich voeren, die niet lichtzinnig mogen worden aangepakt wat nochtans geen reden
mag zijn tot afwijzing of afwachten en nietsdoen.
Het is de plicht onzer katholieke Staatslieden, dien naam waardig, te zamen met
de katholieke werkgevers die al de takken der economische bedrijvigheid
vertegenwoordigen, te zoeken naar concrete oplossingen van het vraagstuk.
Wanneer wij zeggen dat al de takken der economische bedrijvigheid
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dienen vertegenwoordigd te worden, dan willen wij er vooral nadruk op leggen dat
men de middelgrote zelfstandige familiale ondernemingen niet over het hoofd mag
zien. Want al te dikwijls worden wegens grieven die bestaan tegenover de grote
financiële kapitalistische onderneming, sociale beschouwingen gemaakt en
maatregelen geëist, die dan tegenover alle ondernemingen veralgemeend worden,
niettegenstaande het essentieel verschil van sociaal standpunt.
Wij mogen ons nochtans niet laten gaan tot die 'harde en koppige gehechtheid aan
bestaande vormen, noch de door luiheid en ikzucht ingegeven weigering om de
problemen en vraagstukken in te studeren, die de veranderde tijdsomstandigheden
en de opeenvolging der geslachten met hun behoeften en vooruitgang tot rijpheid
brengen en ons als een dringende noodzakelijkheid van het ogenblik opleggen. Neen,
voor een christen mens die zich van zijn verantwoordelijkheid ten overstaan van de
kleinsten zijner broeders bewust is, bestaat noch gemakzuchtige luiheid, noch
ontvluchting. Hem is het te doen om strijd, om actie tegen alle passiviteit, tegen alle
verzaking in dit grote geestelijk gevecht, met als inzet de oprichting, ja de eigen ziel
van de toekomstige samenleving'.
Zo sprak Pius XII in zijn heerlijke 'Kerstboodschap van 1942'. Mochten de
werkgevers die hun plicht begrijpen, die woorden verstaan en tevens zullen zij inzien
dat die plicht hun ook hun plaats aanwijst in het 'Algemeen Christelijk Verbond van
Werkgevers' dat in ons land, met die geprezen 'edelmoedige en voorzichtige stoutheid'
den weg volgt, aangewezen door de rechtvaardigheid, het algemeen welzijn en de
Kerk.
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Culturele kroniek
Beschouwingen bij een congres
door F. De Raedemaeker S.J.
In het 'Gemeenschapsoord' Drakenburgh, te Baarn, op enkele kilometer van
Hilversum, vergaderden op 26-27 October 11. een veertigtal katholieke Nederlanders
en ongeveer evenveel katholieke Vlamingen om de mogelijkheden te onderzoeken
tot culturele toenadering en wisselwerking. De vergaderingen werden voorgezeten
door E.H. Prof. Bellon, van de Universiteit van Nijmegen. Van Nederlandse zijde
troffen we daar aan, naast enkele universiteitsprofessoren, de leiders van de meeste
belangrijke culturele instellingen en publicaties en van de Katholieke
Studentenvereniging. Van Vlaamse zijde was de Leuvense Alma Mater
vertegenwoordigd door E.P. Prof. Van Breda, E.P. Van Gestel en een delegatie van
studenten en studentinnen, voornamelijk diegene welke de redactie waarnemen van
de studententijdschriften, als Universitas, pas opnieuw verschenen, Hernieuwen
enz... Verder woonden ook de leiders van vele Vlaamse culturele groeperingen,
tijdschriften en dagbladen deze samenkomst bij.
De meeste onder de deelnemers hadden sedert lang hun sporen verdiend in den
strijd voor een hogere culturele, katholieke ontwikkeling, zo boven als beneden de
grens, en spraken met kennis van zaken over de verschillende aspecten van het
belangrijke probleem dat ter bespreking werd voorgelegd: de culturele toenadering
tussen de katholieken van Noord en Zuid.
Deze studiedagen gingen ongetwijfeld door in zeer gunstige omstandigheden.
Sedert de bevrijding valt er zowel van Nederlandse als van Belgische zijde een wil
tot toenadering waar te nemen. De economische moeilijkheden die als een
nalatenschap van den oorlog op beide landen wegeri zullen wel niet vreemd zijn aan
die plotse drang naar verstandhouding. De geruchten die de ronde doen over de
tolunie en zelfs over militaire samenwerking hebben gelukkig een eind gemaakt aan
de achterdocht waarmee hier te lande eertijds elke poging tot toenadering met het
Noorden werd gade geslagen.
Indien Nederland, diep door den oorlog gewond, zijn vroegere stijfheid tegenover
den zuidelijken nabuur prijs geeft, en indien België, zowel oui economische als om
politieke redenen, zich geneigd toont met het Noorden
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samen te werken, dan wordt het vanzelfsprekend dat de Vlamingen het bindend
element zullen vormen tussen de twee elkaar zoekende staten. In deze nieuwe
geschapen sfeer kon er rustig heen en weer gepraat worden over culturele toenadering,
zonder dat het spookbeeld van een politieke samenzwering de discussies kwam
hinderen, de geesten ophitsen en verdeeldheid zaaien.
Dr Gerard Knuvelder, hoofdopsteller van De Nieuwe Eeuw, in zijn referaat over
de Groot-Nederlandse gedachte, wees er op hoe deze in de vorige eeuw ontstond,
hoe ze aan de ene zijde vaak met onbegrip en wantrouwen bejegend, en aan de andere
zijde soms misbruikt werd. Wat er in die op zichzelf gezonde en in de historische
werkelijkheid wortelende idee bevat lag, komt in de huidige omstandigheden tot zijn
recht. Onder de Europese landen, die de donkere dagen der bezetting kenden, zijn
België en Nederiand wel de enige die zich onmiddellijk met energie aan den
materiëlen en zedelijken heropbouw hebben gewijd. Hierdoor zijn ze als vanzelf op
elkaar aangewezen om hun harde taak tot een goed einde te brengen, en tevens om
als voorbeeld te dienen voor andere volkeren die niet meer over de nodige morele
energie schijnen te beschikken om de noodlottige gevolgen van den oorlog te boven
te komen. Men spreekt veel in de buitenlandse publicaties over het geruïneerd en
stervend Europa. Het is een hoopvol teken dat er in dezen westelijken hoek van het
nog lillend vasteland toch nog volkeren gevonden worden die niet sterven willen, en
alle veten uit het verleden vergeten om samen een betere toekomst op te bouwen.
Uren lang werd er gedebatteerd in een geest gekarakteriseerd door de dubbele
verantwoordelijkheid die we hebben, als Vlamingen en als katholieken, om de
verheugende toenadering tussen Noord en Zuid langs goede banen te leiden, en dit
niet alleen ten bate van de Nederlanden, maar van geheel Westelijk Europa. Want
de overtuiging kwam meer en meer naar voren dat we samen, als katholieke
Nederlanders, een hernieuwing kunnen en moeten brengen in het zedelijk en geestelijk
ontredderd Europa, hetgeen alleen mogelijk wordt wanneer we al onze krachten
samenspannen tot het volbrengen van deze Europese taak. Soms, waar het paste,
duidelijk uitgesproken, trilde deze overtuiging mee als een grondtoon die aan alle
discussies een positief, opbouwend rhythme gaf.
Van af het begin werd er door den Heer Bernhard Verhoeven op gewezen dat,
indien we als katholieken samenkwamen, dit niet betekende dat we ons wensten te
isoleren buiten het grote volks- en staatsverband, maar dat we er ons over wilden
bezinnen hoe we, als katholieken, tot de toenadering tussen beide landen kunnen
bijdragen. De toenadering door de officiële instanties gewenst en bepland kan maar
hecht en duurzaam zijn wanneer ze wordt voorbereid en verwezenlijkt door de grote
levende volksgroepen, vooral door hun intense culturele samenwerking.
Wie over toenadering spreekt veronderstelt vanzelf een bestaande afstand die in
de mate van het mogelijke moet worden overbrugd. Die afstand moet eerst nauwkeurig
gemeten worden, de verschillen onderzocht, alvorens de methoden van toenadering
kunnen worden vastgesteld.
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Dat Noord en Zuid op velerlei gebied verschillen hebben we niet alleen in de discussie
van de verschillende referaten kunnen vaststellen, maar ook door persoonlijk contact
en in private gesprekken.
Er is natuurlijk geen sprake van de samenwerking te vestigen op een
gelijkschakeling van al de verschillen tussen de twee volksdelen: zo zouden nuttige
karakteristieken verloren gaan, en in plaats van de synthetische eenheid en de
vruchtbare spanning tussen vele verscheidenheden zou een dode eenvormigheid en
tenslotte cultuurloosheid ontstaan. Anton van Duinkerken, bij het begin van zijn
schitterende rede op Zaterdag avond, wees er op hoe in alle landen er karakteristieke
verschillen bestaan tussen de bewoners van de noordelijke en die van de zuidelijke
gewesten. Het Noorden is steeds geslotener, meer afstand-houdend, of, zoals een
modern psycholoog dat zou noemen, meer secundair of introvert. De zuiderling is
opener van gemoed, luchthartiger, meer primair of extrovert. Dit verschil bestaat en
heeft altijd bestaan in alle landen, en het zou een even schadelijke als hopeloze
onderneming zijn een Hollander te willen omvormen tot een Vlaming of omgekeerd.
Zelfs in Nederland worden dergelijke verschillen zeer scherp aangevoeld: een
Brabander of een Limburger hebben een veel mildere en hartelijkere levenshouding
dan een Hollander van boven de grote rivieren. In België zijn ook de Walen luchtiger
dan de Vlamingen, en nochtans voor een inwoner van Marseille zullen diezelfde
Walen bedenkelijke neigingen tot zwartgalligheid vertonen. Den fabulist parodiërend
zou men kunnen zeggen: 'On trouve toujours un plus sombre ou un plus épanoui que
soi', naargelang men zich op ons halfrond naar het Noorden of naar het Zuiden
beweegt.
Nederland, in den breden zin van dit woord, bestaat dus uit een grote
verscheidenheid van mensengroepen die elk een bepaald karakterbeeld vertonen en
er is geen sprake van alle Nederlanders tot een en hetzelfde type te herleiden. Elk
volksdeel daarentegen moet zijn eigen aard bewaren om samen met de andere een
levende, veelvormige eenheid tot stand te brengen. Wat moet voorkomen worden,
is dat elk deel zich in zijn verbijzondering zou opsluiten, het andere als het siechtere
of het minderwaardige zou gaan beschouwen en het op een onrechtvaardige wijze
zou bejegenen en van zich afstoten. Het is daarentegen gezond zich van de verschillen
bewust te worden en ze in de eenheid van eenzelfde hoger ideaal te harmoniëren.
Dit werd met succes beproefd in dit Congres door de openhartige discussies tussen
de vertegenwoordigers van Noord en Zuid.
Op twee punten vooral werd het onderscheid tussen beide volksdelen grondig
onderzocht: op het gebied van het onderwijs en van de publicaties.
Professor Van Breda had op zich genomen de gedachtenwisseling over het
onderwijs in te leiden. Er liggen op dit ogenblik bij speciale commissies in Den Haag
en te Brussel, maatregelen ter studie die het zouden mogelijk maken dat de studenten
uit het Zuiden zonder verdere plichtplegin hun studiën zouden kunnen voortzetten
in het Noorden en omgekeerd, en dat de universiteitsdiplomas in beide landen als
gelijkwaardig zouden gelden. De verwezenlijking van die gelijkschakeling, waarvan
de betekenis
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voor de culturele samenwerking wel aan niemand zal ontgaan, stuit echter op grote
moeilijkheden door het feit dat de onderwijssystemen in het Noorden en in het Zuiden
sedert de scheiding zich in zeer uiteenlopende richting hebben ontwikkeld. In het
Noorden is namelijk zowel het hoger als het middelbaar onderwijs ten zeerste
gespecialiseerd, terwijl in het Zuiden er nog steeds groot belang wordt gehecht aan
de algemene vorming. Een doctor in de germaanse philologie is bij ons b.v.
gehabiliteerd om de engelse en de duitse talen te doceren; in Rijksnederland is men
doctor in de anglistiek of de germanistiek. In het middelbaar onderwijs wordt in
Rijksnederland elk vak door een specialist gedoceerd, terwijl in België, ten minste
in het vrij onderwijs, wordt vastgehouden aan het systeem van den klasleraar die
verschillende en wel de voornaamste vakken voor zijn rekening neemt. Daarbij
bestaat in het Noorden de Hogere Burgerschool (H.B.S.), een type van onderwijs
door Thorbecke geschapen, en dat in het Zuiden ontbreekt. Dit verschil tussen de
twee systemen van onderwijs, het eerste meer gericht naar een algemene cultuur, het
andere meer naar een gespecialiseerde en encyclopedische kennis, gaf aanleiding tot
een interessante gedachtenwisseling, waarbij bleek dat het Belgisch systeem, alhoewel
vatbaar voor verbeteringen, meer het ideaal van de 'teste bien faicte' van Montaigne
benadert. De Noord-Nederlanders klagen sinds lang over de te ver gedreven
specialisatie. In het hoger onderwijs hebben ze getracht aan de euvelen hiervan te
verhelpen door het inrichten van wat ze noemen het Studium generale. Te Utrecht
b.v. worden op Donderdag namiddag alle gewone colleges geschorst om de studenten
toe te laten aanwezig te zijn op speciale cursussen over philosophie,
cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis en dergelijke. Deze cursussen voor algemene
ontwikkeling vormen het Studium generate. Wat echter de doelmatigheid van deze
instelling, ten minste naar onze opvattingen, twijfelachtig maakt, is dat deze
leergangen vrij zijn, en dat er geen eindexamen voorzien wordt.
Dit is overigens een tweede kenmerk waardoor het hoger onderwijs in het Noorden
zich grondig onderscheidt van dit in het Zuiden, nl. de vrijheid. Vrijheid zowel voor
de Professoren in de opvatting en de uitwerking van de leerstof als vrijheid voor den
student in de keuze van de leervakken en het volgen van de cursussen. Elke student
maakt a.h.w. zijn eigen werkplan op, rekening houdend met de vakken die de
professoren doceren waardoor hij zal ondervraagd worden. Van enig controol op het
regelmatig collegelopen is er daar geen spraak.
Volgens de besluiten van Prof. Van Breda is 'de wederzijdse rechtsgeldigheid van
de diploma's van middelbaar onderwijs onmiddellijk mogelijk, niettegenstaande het
aanmerkelijk verschil in de structuur en in den geest van dit onderwijs in beide
landen'. Te Nijmegen, verklaarde een Professor dier Universiteit, kunnen leerlingen
uit het Belgisch middelbaar onderwijs, zich onmiddellijk aan de Universiteit laten
inschrijven. Voor het hoger onderwijs ligt de zaak niet zo eenvoudig. De gelijkstelling
van de academische graden kan maar doorgevoerd worden - behalve in uitzonderlijke
gevallen - mits bepaalde structuurhervormingen van het
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hoger onderwijs in beide landen. Deze hervormingen worden overigens op dit ogenblik
door bijzondere commissies voorbereid.
Van katholiek standpunt uit is het duidelijk dat deze toenadering een uitstekenden
invloed zou uitoefenen op de ontwikkeling van de katholieke Universiteiten van
Leuven en Nijmegen. Door uitwisseling van Professoren en studenten zou de culturele
activiteit van beide instellingen bevorderd worden, ten bate van de algemene belangen
van de katholieken in Noord en Zuid. Er werd zelfs gesproken van de katholieke
culturele as Leuven-Nijmegen. Door deze wisselwerking zou Nijmegen gesteund
worden door net zoveel machtigere Leuven, terwijl de Vlaamse leergangen te Leuven,
vooral op het gebied van de taal, zowel de gewone als de wetenschappelijke, er niet
weinig baat zouden bij vinden.
We hebben getracht, in particuliere gesprekken, ons een gedacht te vormen over
den toestand van de katholieken in het hoger onderwijs bij onze Noorderburen. De
voorzitter van de Unie van de R.K. Studentenverenigingen in Nederland vertelde ons
dat er ongeveer 5.000 katholieken studeren aan de verschillende hogescholen van
het land. Te Leiden alleen zijn er 1.200. Aan elke Universiteit bestaat er een sterk
georganiseerde en bloeiende vereniging van R.K.-studenten. Deze verenigingen zijn
enerzijds aangesloten bij het 'Corps' of algemene studentenvereniging van elke
Universiteit en anderzijds gefedereerd in de R.K.-Unie.
De Universiteit van Nijmegen is nog steeds onvolledig. Zij heeft alleen de
faculteiten van de letteren, van de rechten en van de theologie. Zij heeft veel geleden
onder den oorlog. Het hoofdgebouw, de bibliotheek, verschillende harer instellingen
werden verwoest door het luchtbombardement van de stad. Verschillende professoren
stierven in de Duitse concentratiekampen. Dit alles belet niet dat zij na den oorlog
haar bezigheden heeft hervat. Zij telt op dit ogenblik 700 studenten, ongeveer evenveel
als voor den oorlog. Voor zover we konden waarnemen hebben bepaalde katholieke
studentenkringen zich nog niet geheel verzoend met de idee van een 'katholieke'
Universiteit. Sinds een eeuw vertrouwd met de staatsuniversiteiten waarin zij zich
door harden strijd een plaats hebben veroverd zouden ze wensen dat alle katholieke
studenten hen daar kwamen vervoegen om de verworven positie te handhaven en te
versterken. Dat is begrijpelijk. Anderzijds is het toch duidelijk dat een centrum van
uitgesproken katholieke cultuur in een land waar het katholicisme zich meer en meer
affirmeert, een noodzaak is. Hetgeen dan ook meestal wordt toegegeven.
Na deze uitweiding over het hoger onderwijs kunnen we overgaan tot het tweede
punt waarop de aandacht van het Congres voornamelijk gevestigd werd: de
toenadering door de publicaties. Onze dichter-criticus Albert Westerlinck leidde deze
vraag in door een betoog dat aan overtuigende kracht niets te wensen overliet. In
zeer gematigde, maar toch zeer duidelijke bewoordingen vertelde hij aan onze breeders
uit het Noorden dat de toenadering tussen Noord en Zuid ten zeerste belemmerd
wordt door het feit dat de leesboeken en bloemlezingen voor de studie van het
Nederlands, de geschiedenissen van de Nederlandse literatuur,
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de critische opstellen en over het algemeen al de publicaties die in Noord-Nederland
verschijnen het bestaan van de Vlaamse literatuur wel niet negeren, maar aan haar
reëel belang voor de hele Nederlandse cultuur op verre na geen voldoende aandacht
schenken. Westerlinck illustreerde deze thesis met sprekende voorbeelden uit de
jongste Noord-Nederlandse literatuur-historische productie. In dit tijdschrift zelf
heeft onze literaire medewerker meermalen gewezen op dit onbegrip van de
Noord-Nederlanders t.a.v. de Vlaamse letteren. Het feit valt niet te betwisten en werd
dan ook niet betwist door de Noord-Nederlanders die het Congres bijwoonden. Alleen
had Westerlinck betoogd dat die stiefmoederlijke behandeling van de Vlaamse
literatuur te wijten zou zijn aan het 'superioriteitsgevoel' van het Noorden. Hiertegen
kwam hoffelijk verzet: niet aan enig superioriteitsgevoel moest de onmiskenbare
miskenning toegeschreven, zo pleitten onze noorderburen, maar eerder aan een zekere
traditie, een zekere geestelijke luiheid of slenter. Het Noorden was nu eenmaal
tevreden met zichzelf en voelde eenvoudig de behoefte niet om zich in te werken en
in te denken in de Vlaamse letteren. Daarbij, zo zei men verder in zeer delicate
termen, er zijn verzachtende omstandigheden. In leesboeken bestemd voor het
onderwijs b.v. wensen we alleen een zuiver Nederlands aan onze leerlingen als
voorbeeld voor te leggen. En het Vlaams... ja! hoe zal men dat zeggen? Het is niet
slechter, beslist niet, maar het is toch een ietsje anders dan ons Nederlands... Voor
deze wijze om de zaken te beschouwen toonden de Vlamingen ook begrip. Op
taalgebied hebben we zeker nog heel veel te leren van onze Noorderburen. Op dat
punt zal een goed eind weegs naar de toenadering door ons moeten worden afgelegd.
Voor zover ik uit de vele discussies en gesprekken over dit probleem kon opmaken,
moeten we hier onderscheiden tussen de taalstructuur, den woordenschat en den
tongval (over de nieuwe spelling ging men vrijwel accoord). De taalstructuur moet
één worden en dit vooral door het meedogenloos verwijderen van elke verbastering
van de taal door vreemde taalvormen. In Noord-Nederland wordt de taalstructuur
bedreigd voornamelijk door germanismen, bij ons door gallicismen en zgn.
'belgicismen'. Hier werd door den H.B. Verhoeven terecht gewezen op de taak van
de philologische Instituten aan onze Universiteiten. Zij zouden op wetenschappelijke
basis een grondig onderzoek moeten instellen over den eigen aard van de structuur
van het Nederlands ten einde haar volmaakte zuiverheid te handhaven over heel het
taalgebied. Bij ons werd er overigens in dien zin reeds zeer verdienstelijk werk
geleverd door verschillende taalkundigen en door de taalkundige rubrieken in
tijdschriften en weekbladen. Wat den taalschat betreft, deze kan niet absoluut worden
vastgelegd. Hij moet in een zekere mate evolueren. Men moet de mogelijkheid
openlaten langs de dialecten den woordenschat steeds te vernieuwen en aan te vullen.
Alle Nederlandse dialecten kunnen daar toe bijdragen. Men citeerde als voorbeeld
het woord 'zinderen' dat door Gezelle in het algemeen Nederlands werd ingevoerd.
Het Nederlands moet groeien uit de veredelde dialectale woorden en zegswijzen. De
tongval itenslotte moet niet over heel het taalgebied absoluut dezelfde zijn. Allen,
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ook de Viamingen, spraken natuurlijk 'algemeen beschaafd Nederlands', maar bij
elkeen klonk toch de eigenaardige tongval door, eigen aan het gewest. Men moest
geen fijn akoustisch onderscheidingsvermogen bezitten om een Hollander, een
Brabander en een Limburger uit elkaar te houden. A.B.N. betekent dan ook geen
dode, gemaakte uitspraak, maar als een veredeling waardoor de verschillende
gewestelijke tongvallen tot elkaar naderen, gedragen door een correcte taalstructuur
en een gemeenschappelijken woordenschat. Hier ook geldt de leuze: toenadering,
geen nivellering.
Hetzelfde kan gezegd worden over de zgn. 'deftigheid' die niet alleen op de taal,
maar op heel den levensstijl haar stempel drukt. Deze deftigheid zal andere
schakeringen vertonen in het gezelschapsleven in het Noorden en in het Zuiden, maar
deze verschillen zullen de uitersten van stijfheid en van 'dorperheid' vermijden, zoals
dit werkelijk het geval was op dit Congres. Elkaars eigenaardigheden leren kennen
en waarderen, ze laten dienen tot den rijkdom en de verscheidenheid van het geheel
dat steeds voor ogen gehouden wordt: dit moet de gedragslijn zijn van alle
Nederlanders.
Als practische verwezenlijkingen om een regelmatig contact tussen Noord en Zuid
tot stand te brengen werden o.m. onder ogen genomen een uitwisseling van studenten,
professoren en voordrachtgevers; een voortdurend overleg tussen journalisten en
publicisten, het vormen van een Nederlands reizend toneelgezelschap en van een
Nederlands orkest, een Groot-Nederlandse historiographie, een organisch verband
tussen de jeugdleiders en de sociale voormannen. Aan de organisatoren van het
Congres werd de opdracht gegeven een permanent comité samen te stellen dat het
contact tussen Noord en Zuid organisch zal opbouwen en regelmatig congressen zal
bijeenroepen. Onder de aanwezigen werden enkele personaliteiten uit het Noorden
en het Zuiden aangeduid om deel uit te maken van het voorlopig comité. Zo werd
reeds een nauw verband gelegd tussen beide volksdelen en we hopen dat de activiteit
van dit comité de eerste resultaten van dit Congres zal bestendigen en het vertrekpunt
zal wezen van een hartelijke samenwerking, de katholieke Nederlanden ten bate.
Daar dit eerste Congres in het Noorden plaats vond werd het ons gegund een blik
te werpen op het katholiek leven in Nederland. Men ontsnapt niet aan den indruk
van een krachtig en groeiend leven van het katholicisme in het Noorden. De weg die
daar werd afgelegd sedert de emancipatiebeweging door Schaepman en Alberdingk
Thijm ingeluid, is werkelijk enorm. Het katholicisme in Nederland wordt op dit
ogenblik beheerst door de figuur van Kardinaal De Jongh, wiens invloed zich uitstrekt
verre buiten de katholieke gemeenschap. Hij wordt door iedereen erkend als een der
krachtigste persoonlijkheden die het verzet tegen het nazisme leidde en het nationaal
geweten verpersoonlijkt. Zijn naam wordt steeds met eerbied en met fierheid genoemd.
De godsdienstige en sociale instellingen kennen een steeds hogeren bloei; ook in de
politiek staan de katholieken aan de leiding. Ze geven overigens het voorbeeld van
een nationaal bewustzijn dat we kunnen bewonderen en benijden. De Noord-
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Nederlanders hebben een harder leven dan wij. Ze leggen zich, wat voeding, kleding,
huisvesting betreft grotere beperkingen op dan wij. En ze doen dit plichtbewust, in
de wetenschap dat een sober leven in het binnenland den uitvoer naar het buitenland
mogelijk maakt en zo hun economischen toestand kan saneren. Vrijwillig onderwerpt
zich de overgrote meerderheid aan de nationale tucht, gedragen door de overtuiging:
Nederland zal herrijzen! Zelfs de grote onzekerheid over de toekomst van hun rijke
kolonie kan hen niet ontmoedigen. In de vele gesprekken die we voerden met
vooraanstaande personen vernamen we niet één klacht, niet één bitter woord. Het
betrekkelijk succes van de communisten in de laatste verkiezingen - zij behaalden
een tiende der stemmen - heeft velen verrast, maar ook velen tot bezinning gebracht.
Aan een vooraanstaand lid van de Katholieke Volkspartij vroegen we welke de
houding was van de katholieken t.a.v. het communisme. 'Het communisme,
antwoordde hij, dat is onze schuld'. Hij zette ons dan zijn plan uiteen van een
katholieke sociale hernieuwing die het communisme overbodig zou maken. De
woorden van dezen jongen man brachten me die van Mgr von Ketteler te binnen:
'Een katholiek mag geen gerust geweten hebben zolang er een greintje waarheid
overblijft in de aanklachten van het socialisme'.
Des Zondags 's morgens lazen we de H. Mis in de Sint-Vitus-kerk te Hilversum.
Het is een wijds gebouw, een kathedraal bijna. Ze was overvol en er heerste over
deze menigte een indrukwekkende ingetogenheid. Na het Evangelie weerklonk door
de luidsprekers een korte maar kernachtige toespraak over Christus Koning. In deze
grote ruimte kon iedereen het H. Misoffer volgen en mede-opdragen en iedereen kon
Gods woord verstaan. In een protestantse stad die slechts één vierde katholieken telt
is zulke liturgie een getuigenis voor Christus en Zijn Kerk. We hebben dan gebeden
voor alle Nederlandse katholieken opdat ze door innige samenwerking hetzelfde
christelijk getuigenis zouden mogen afleggen in dezen bedreigden hoek van het oude,
geschonden Europa, maar dat nog steeds de roeping heeft de christelijke cultuur over
de wereld uit te stralen.
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Boekbespreking
Godsdienst
M.-J. SCHEEBEN, Le mystère de l'Èglise et de ses Sacrements.
Introduction, traduction, notes et appendices par Dom Augustin
Kerkvoorde, O.S.B. - 'Unam Sanctam' 15, Les Èditions du Cerf, Parijs,
('La pensée catholique', quai Mativa 33, Luik), 1946, 185 blz., Fr. 140.
Dit keurig uitgegeven boek levert nogmaals net bewijs dat Scheeben, de grote theoloog
der vorige eeuw nog altijd actueel blijft. Een gekende serie, 'Unam Sanctam', die
zich tot doel stelt aan den modernen mens de gedachte van de Kerk op een nieuwe,
frisse, tot het hart sprekende wijze bij te brengen, heeft niets beter gevonden dan het
hoofdstuk dat Scheeben, in zijn 'Mysteriën van het Christendom' aan de Kerk wijdt,
in vertaling aan te bieden. De fijne Scheeben-kenner, die Dom Kerkvoorde is, heeft
niet alleen voor een goede vertaling gezorgd, maar ook voor een uiterst belangrijke
Inleiding (blz. 5-75). Hij situeert er vooreerst Scheeben in zijn tijd, om daarna ook
zijn invloed op de volgende geslachten te schetsen. Hij wijst ook de plaats van deze
leer over de Kerk aan in het kader der 'Mysteriën' en gaat de latere ontwikkeling der
gedachte bij Scheeben na. Een aantal Bijvoegsels (blz. 157-185) biedt vooral
complementaire teksten van Scheeben zelf uit andere plaatsen van zijn werken. Niet alleen priesters, maar ook ontwikkelde leken, zullen hier een kostbare verrijking
vinden van kennis en liefde voor de Kerk.
E. Druwé.
E. HOCEDEZ, S. J., L'Èvangile de la Souffrance. - Casterman, Doornik,
1946, in-12, 273 blz., Fr. 48.
In een reeks korte overwegingen, telkens aansluitend bij een tekst van het Nieuw
Testament, ontwikkelt schrijver, op een zeer eenvoudige, maar toch diepzinnige
wijze, heel de christelijke opvatting van het lijden. Wat deze bladzijden zo bijzonder
innemend maakt, is dat men aanhoudend voelt dat alles eerst werkelijk beleefd en
gebeden werd, alvorens te worden geschreven. Uiterst geschikt voor priesters en
kloosterlingen, moet nochtans de vorm van overwegingen den leek niet afschrikken.
Alwie met het duister raadsel van het kwaad en het lijden te doen kreeg, zal hier met
weldoend licht, ook troost en kracht vinden.
E. Druwé.
Kardinaal J.-H. NEWMAN, Apologia pro vita sua. Vertaald door Dr A.
Bellemans. - Heideland, Beringen, (1946), 276 blz., gen. Fr. 95, geb. Fr.
120.
Een antwoord op de grievende beledigingen, hem en de Katholieke priesters
aangedaan, dit moest Newman's Apologia oorspronkelijk worden; maar de diepe
ontroering van den schrijver zelf maakte van dit werk een van de wonderbaarste
zielsgeschiedenissen der wereldliteratuur.
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De geschiedenis van zijn bekering dus werd het, in al de opeenvolgende étappe's
van haar langzame opgang naar het volle en bevrijdende licht; in het kader tevens
van een der interessantste crisisperioden die de Anglikaanse Kerk ooit had te
doorworstelen.
Zulk een boek echter - wil het werkelijk begrepen en gesmaakt worden veronderstelt van den lezer heel wat kennis van personen en toestanden van dien tijd:
en daarom vinden wij het wel jammer dat geen degelijke inleiding de vertaling is
voorafgegaan.
Overigens zijn wij den vertaler van harte dankbaar dat hij ons Vlaamse volk weer
eens dichter bij die heerlijke bekeerlingsfiguur heeft gebracht, en dit in een vertaling
die wel niet altijd de stijlvaardigheid van het originele benadert, maar toch degelijk
mag heten en verzorgd.
J.-P. Fransen.
P. CAROLUS, Minderbroeder-Capucijn, De voorboden van Lourdes.
Zalige Catherine Labouré, Parijs 1830; Alphonse-Marie Ratisbonne, Rome
1842; De kinderen van La Salette, 1846. - Franciskaansche Standaard,
Brugge, 1946, 247 blz., Fr. 50.
Zoek in den titel geen wetenschappelijke thesis! Heel eenvoudig beschouwt de auteur
de negentiende eeuw als gekenmerkt door Maria's zichtbaar inwerken, en, met Lourdes
in het midden, mag hij toch ook de voorafgaande wonderbare verschijningen ophalen.
Over Lourdes had hij overigens reeds geschreven; voor dit nieuwe werk koos hij
dan, in aansluiting met het voorgaande, een passend opschrift.
Méér dan een volksboek werd niet bedoeld. Het werd echter tijd dat wij, na zoveel
Franse publicaties over elk van de behandelde onderwerpen, het onze daarover
ontvingen; te meer daar de oplevende godsvrucht tot Maria's Onbevlekt Hart
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de aandacht weer heeft gevestigd op de Zalige Catherine Labouré en de mirakuleuze
médaille (zie ook: Albert DE SWAEF, De Zalige Cathé0rine Labouré) en daar, bij
het eeuwfeest van de verschijning te La Salette, dit even betwiste als opgehemelde
feit nog eens in het midden staat van vlêler belangstelling (zie o.m. La vie spirituelle,
Aug.-Sept. 1946, blz. 172-225).
Dankbaar ontvangen wij dit volksboek, dat we een ruime verspreiding toewensen.
Taal en stijl konden beter verzorgd worden, en de actuele betekenis van elk onderwerp
beter naar voren gebracht.
Em. Janssen.
Mgr Ronald KNOX, De H. Schrift. Verkorte en omgeschikte uitgave. In
het Nederlandsch uitgegeven en ingeleid door Kan. A. Decoene en Prof.
Fr. De Hovre. - De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1946, 829 blz., gen. Fr.
125, gekart. Fr. 150, vollinnenband Fr. 180, leder verguld Fr. 300.
Bloemlezing uit de Heilige Schrift, Oud en Nieuw Testament, volgens het bekend
boek van Mgr Knox, The Holy Bible, An abridgement and Rearrangement. De
vertaling der stukken is genomen uit De katholieke Bijbel van P.P.L. Himmelreich
en C. Smits. De nota's hadden o.i. wat talrijker en uitvoeriger mogen zijn. Zeer
aanbevolen.
E.D.
J. OLLÉ-LAPRUNE, Sterker dan de dood! - Beyaert, Brugge, 1946, 196
blz., Fr. 40.
Als eerste nummer in een reeks die 'Gezins-spiritualiteit voor onzen tijd' heet,
verschijnt de vertaling van 'Liens immortels', het bekende dagboek van Alice
Ollé-Laprune. Het is de geschiedenis van een jonge huwelijksliefde, onvolledig
weliswaar, omdat de dood haar op een stadium van onvolgroeidheid fixeerde - zodat
noch het leven der zinnen, noch de werkelijkheid van het kind er hun plaats in
gevonden hebben - maar die het vriendschaps-element in de echtelijke liefde met
zeldzame zuiverheid en ontroerende echtheid weergeeft.
De vertaling is jammer genoeg erg slordig, en de langdradige inleiding werd
onverkort overgedrukt. Om den inhoud nochtans warm aanbevolen aan wie den
oorspronkelijken tekst niet aankan. Laten we hopen dat volgende nummers beter
verzorgd zullen zijn, en dat men zich niet bij vertaalwerk zal beperken.
L.M.
Albert DE SWAEF, Catherine Labouré. Een rijk hart in een arnie wereld.
- Vanmelle, Gent, 1946, 221 blz., Fr. 50.
De Swaef noemde zijn taak 'een vreugdevol werk', doch ook voor den lezer is het
een zeer fris en aangenaam boek geworden. Oorspronkelijk Vlaamse heiligenlevens,
die zo prettig en toch volmenselijkwarme diepte geschreven werden, bezitten wij
niet veel. Het uiterlijk onopvallende, innerlijk wonderbare en tenslotte voor het
grootste deel mysterieus gebleven leven van deze vrouw is dat van een modern mens;
en wij wensen, dat het voor vele lezers brenge, wat S. zelf hun wenst in een citaat
van Jane Erskine: 'Edele vriendschappelijkheid met de verheerlijkte heiligen behoort
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tot de doelmatigste middelen om hemelsgezindheid te leren.' Een boek, dat een
gunstiger onthaal verdient, dan menig moderne roman.
A. Deblaere.
Jacques BIEBUYCK, Journal d'un Chrétien. - Derde uitgave, Le Vidame,
Brussel, z.j., 207 blz.
Veel plaatsen in dit dagboek zullen den lezer verrassende uitzichten openen op het
eigen leven. Zeggen dat alles hier even origineel is en diep ware wel wat overdreven,
Een dagboek waarin niet onverbiddelijk werd geschrapt blijft altijd zeer ongelijk.
Hier en daar klinkt de toon dan ook wat hol, en doet de zegging tragischer aan dan
de uitgedrukte idee verlangt, euvelen waarin dit genre zo gemakkelijk vervalt.
J. Vandermeersch.
Robert d'HARCOURT, Le nazisme peint par lui-mlême. - 'Initiations'
11, Editions de la Revue des Jeunes, Parijs, (Éditions Universitaires,
Brussel), 1946, 138 blz.
Brede uittreksels uit lessen van Dr Bergmann over de nationaal-socialistische
wereldbeschouwing. Beter dan welke critische studie ook, laten deze oorspronkelijke
teksten ons inzien hoe al het onmenselijke in het nazibewind slechts uiterste
consequentie was en systematisch doorvoeren van de meest bewuste verheerlijking
der 'superbia vitae' die de wereldgeschiedenis ooit kende. Den toon van inleiding en
commentaar hadden we serener gewenst. Katholiek inzicht is nu eenmaal een veiliger
basis voor beoordeling dan Frans chauvinisme.
L.M.
G.C.J. DANIELS, Religieus-historische studie over Herodotus. 'Historische bibliotheek van godsdienstwetenschappen',
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946, 202 blz., Fr. 180.
Overmoed leidt tot zonde, en op zonde volgt de straf der goden. Op dit grondmotief
bouwde H. zijn geschiedenis, en
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de verdienste van de auteur dat hij door fijne analyse dit schema uit het geheel van
H's werk en uit een aantal episoden naar voren haalde. Ook het rotsvast geloof van
H. aan de orakels en de gevolgen daarvan voor zijn keuze en interpretatie der
overgeleverde feiten worden hel belicht. Als studie over den invloed der religieuze
wereldvisie op de methode van den historicus is dit boek een werkelijk interessante
poging tot synthese en zeer leerzaam voor alwie dien wonderbaren auteur beter vatten
wil, dien men naïef noemt en empirist, monotheïst en polytheïst. Vele tegenstellingen
worden in deze aantrekkelijke synthese overbrugd.
Enkele details ter zijde gelaten die stof konden bieden voor discussie - in welke
philologische studie ontmoet men die niet? - wil het ons toeschijnen dat de auteur al
te snel een antwoord klaar heeft op de vraag naar de opvatting van H. omtrent de
goden. Was het godengeloof van H. zo zuiver en zeker als de auteur het voorstelt?
Was zijn polytheïsme slechts een manier van spreken of diepe overtuiging? Maar
blijkbaar en terecht haastte zich de auteur naar het eigenlijke onderwerp, dat hij
zorgvuldig behandelt. In het besluit trof ons deze zin: 'H. beschouwde deze nivellering
(aitia-tisis) als onontwijkbaar, maar tegelijk als strikt: rechtvaardig'. Opvallend is
nochtans dat de goden den schuldigen mens in velel gevallen tot groter kwaad brengen
om hem dan terdege te straffen, een thema dat in de Griekse literatuur van dien tijd
gemeengoed was en een bewijs leverde voor de harde wet der goden - of der 'godheid',
om niet van het fatum te spreken - niet voor hun rechtvaardigheid. Integendeel, de
goden speien met de mensen. Dat deze opvatting aan H. volkomen vreemd is, vinden
wij niet overtuigend bewezen in de studie van G.C.J. Daniëls. Doch deze punten
rakeni slechts zijdelings het eigenlijke betoog dat én als verklaring, én als illustratie
van H. werkwijze werkelijk interessant is.
J. Vandermeersch.

Taal- en letterkunde
Richard DE WACHTER, Het Huis bij de schorren. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946, 224 blz., gen. Fr. 85, geb. Fr.
108.
Met recht noemt de auteur zijn werk 'Visscherskroniek': hij verhaalt van een talrijk
gezin aan de Schelde, schamele vissers met buulieden en omgeving. Zoveel personen,
dat achteraan een geslachtslijst had kunnen geplaatst worden, - en even gewenst ware
een kaart van den Schelde-oever geweest! Nu houden we de vele namen van personen
en plaatsen te weinig uiteen.
Het verhaal bestrijkt ongeveer de laatste halve eeuw. Een bonte wemeling van
episoden: gevaren, dreiging, ongelukken, vreugde, tegenspoed, tenslotte berusting.
Een verzorgde groepering van personen: de pastoor, het profetischverdwaasde
Franske, de moeder, de ouders, de kinderen. Alles zo maar uit het leven gegrepen:
een veelvuldig materiaal, ontzettend, verbazend, vertederend; alles omgeven van een
weemoedige bewondering voor den ruwen, gevaarvollen maar eerlijken vissersstiel,
en voor die norse arbeiders in wie de kristelijke naastenliefde en rechtvaardigheid,
de natuurlijke en bovennatuurlijke deugden diep leven.
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We missen echter scheppende fantasie en architektonische vaardigheid. De auteur
verzamelt en copiëert, tot overladenheid toe; nergens bereikt hij het rhythme, de
vaart, de verrassingen, de organische verscheidenheid-en-eenheid, die den werkelijken
kunstenaar kenmerken. Zijn boek moet dan eerder een document dan een kunstwerk
heten. Aanbevolen.
Em. Janssen.
Minus VAN LOOI, Koolputtersvolk. - Pro Arte, Diest, 1946, 197 blz.
Minus van Looi houdt van tegenstellingen en geweld: de held van dit boek, een even
avontuurlijk als gevaarlijk koolputter, door temperament en bloed aanhoudend
baldadig en bijna onverantwoordelijk, komt eindelijk in de vakbeweging terecht en
sterft zo goed als martelaar. En van het begin af, door de ergerlijkste gewelddaden
heen, zou de gehele familie Schuppenzot niets dan waardering verdienen.
Wij bewonderen, jawel, de inspiratie: 'God alleen kent de harten'. Niet
minderhouden we van het onvergetelijk getekend en sprankelend volgehouden
Schupenzottemperament, en ook de nerveuze stijl kan ons bekoren. Toch hadden we
meer schakering gewenst; want dit ononderbroken geweld doet simplistisch en licht
onbeheerst aan.
Eens te meer komt de auteur voor als een heel begaafd volksschrijver.
Mensenkennis, velerhande waarneming, diepte zelfs, een soepele voorstelling met
rake gevatheid: niets blijft in gebreke, behalve stilte en evenwicht. Iets méér bezinning
had de tijdrekening juister gehouden (van 1919 tot 1921 gebeurt té
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veel) en enkele gewilde 'toevalligheden' doen verdwijnen; zij had vooral de karakters
beter geschakeerd; zij had stijl en inhoud zachter en rustiger gemaakt, meer gedempt
en beschroomd.
Voor gevormde lezers verdient dit boek een warme aanbeveling. Toch verwachten
we dat Minus van Looi, een volgende maal, voor àllen zal schrijven: soms met een
blad voor den mond en altijd in een rustiger tempo.
Em. Janssen.
René J. SEGHERS, Sonate voor Louise. Roman. Illustraties en
bandontwerp (van) Jean-Jacques Galliard. - De Kinkhoren, Desclée, De
Brouwer, 1946, 234 blz., geb. Fr. 100, gen. Fr. 70.
Deze roman, die de psychologie van den kunstenaar en van het aesthetisch beleven
wil benaderen, rust als verhaal op een eenvoudig stramien. Dit vertoont zelfs een
zeker gebrek aan gebondenheid; doch men vergeet het ietwat gebroken rhythme voor
de symphonie die er uit opklinkt. Deze is een geloofsbelijdenis in het
kunstenaarsschap, gedragen door de zuivere liefde en de primauteit van het
geestesleven en overkoepeld door het vertrouwen in een schikkende Voorzienigheid.
De fijne, verzorgde taal doet sympathiek aan, maar nog meer smaken we de momenten
waar de schrijver ons door het scheppen van een sfeer iets van zijn gemoed meedeelt,
al konden verhaal en stemming technisch beter ineengewerkt worden en al hoeft men
zich de wijze van werken der Voorzienigheid niet noodzakelijk juist op dezelfde
manier voor te stellen. Een weldoend boek. Voor gevormde lezers.
K. Heireman.
Evelyn WAUGH, Conduite scandaleuse. Traduction de Franz Weyergans.
- Les Presses de Belgique, Brussel, 1946, 228 blz.
Ev. Waugh, katholiek bekeerling, en één van Engeland's veel gelezen auteurs, legt
in deze zedenroman dezelfde flegmatische humor aan den dag, die hij onder den
oorlog toonde als schrijver-parachutist. De held, Paul Pennyfeather, bereidt zich in
Scone-college op een cléricale loopbaan voor, wordt totaal onschuldig doorgestuurd
voor onzedelijk gedrag, en geraakt verzeild in een Engelse privaatschool van
bedenkelijke allures, waarvan de beschrijving, hopen wij, enigszins aangedikt is. In
een romantisch-vlugge liefdegeschiedenis verwikkeld met de moeder van één zijner
leerlingen, de schatrijke Mevr. Beste-Chetwynde, wordt hij door haar, enkele dagen
vóór de bruiloft, naar Marseille gestuurd, om er de doorvaart naar Rio de Janeiro te
regelen van enkele 'variété-meisjes', tegen wier reis de 'Volkenbond' bezwaren heeft.
Bij zijn terugkeer wordt hij aangehouden en veroordeeld; Mevr. Beste-Chetwynde
blijft de even schitterende society-ster. Wel ziet zij zich verplicht, om haar 'zaken'
te kunnen vlot houden, met een ander, invloedrijk persoon te huwen. Maar zij vergeet
Paul niet; deze wordt uit de gevangenis weggehaald voor een z.g.
appendicitis-operatie, waaraan hij officieel overlijdt. Opnieuw verrezen na enkele
maanden, als Paul Pennyfeather, verre neef van het verlopen sujet, zet hij zijn studies
op Scone-college voort. - Deze bonte geschiedenis biedt gelegenheid, om verschillende
Engelse milieus, in al hun schijnheiligheid, op onbarmhartige wijze vóór het voetlicht
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te brengen. Bijna de énige zedelijk-gave is tenslotte Paul Pennyfeather zelf, de
doorgestuurde en veroordeelde.
A. Deblaere.
Dr J. Ph. DUPONT, De tweede Faust. Goethe's boodschap. - 'Basis-reeks',
nr 27, A Manteau N.V., Brussel, 1946, 63 blz., Fr. 30.
Aan deze korte exegese van Goethe's tweeden Faust werden veel eruditie en zorg
besteed; we zijn Dr Dupont dankbaar om de belangwekkende resultaten van zijn
jarenlang onderzoek. Doch daarmee is onder de altijd zich vernieuwende
Faust-interpretatie, de eindstreep wel niet getrokken!
De auteur mist, naar ons oordeel, wijsgerige scholing en cultuurhistorische kennis.
Goethe's gestalte, in zijn zo bewogen tijd, wordt nergens getekend, en 'Goethe's
boodschap' klinkt allesbehalve vol en helder tot ons door.
Em. Janssen.
Jan SCHEPENS, Johan Daisne. - 'Hedendaagsche dichters',
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946, 98 blz., gen. Fr. 38.
De auteur heeft het reeds aanzienlijk dichtwerk van Daisne aandachtig doorgewerkt,
zoveel mogelijk doorproefd. Hij hoedt zich voor elke overschatting, zodat we zijn
laatste oordeel over den dichter en diens dichterlijke begaafdheid niet vernemen.
De grote fout ligt in het agnosticisme, dat hij met Daisne zelf gemeen heeft. Beiden
lijken de literatuur voor het hoogste te houden; er bestaat geen beter middel om ze
neer te halen en in decadentie haar eenheid en zuiverheid te doen teloorgaan.
Daisne lijkt wel een 'fenomeen'. Doch waarom kon hij, met zijn groten aanleg,
slechts decadent paraderen; waarorn,
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kritiekloos, zo maar schrijven zonder zich ooit te bezinnen? Gaat, aan actueel succes,
het allerbeste niet verloren?
Em. Janssen.
Jane AUSTEN, Trots en Vooroordeel. Vertaling door Dr Fr. Verachtert.
- Pro Arte, Diest 1946, 396 blz., geb. Fr. 135.
De uitgave van een boek dat anderhalve eeuw geleden werd geschreven, doet daarom
niet noodzakelijk minder actueel aan; doch altijd heeft ze een cultuurhistorisch belang.
De belangstelling nu voor de Engelse schrijfster Jane Austen (1775-1817) is verre
van geluwd; haar meesterwerk Pride and Prejudice (geschreven in 1796-1797) mag
en moet ons in handen worden gegeven, zo echter dat wij het in zijn tijd en geest
vanzelf terugplaatsen.
Het verhaal, al verscheen het pas in 1813, ademt nog in de achttiende eeuw. Het
burgerlijk leven, beheerst en redelijk; de brave, bijna kinderlijke zucht naar
avonturen-zonder-tragiek; de buitenchristelijke moralisering, samen met het
luchthartig-ironisch tekenen van personages en weven van intrigues; de doorlopende
gesprekken en het 'happy end': àlles duidt op een licht rationaliserend en laïciserend
optimisme, bij iemand die, tijdgenote der eerste grote romantici, van de romantiek.
nog niets in zich had opgenomen.
De vertaling had beter kunnen afgewerkt en voorgesteld worden. Afgezien van
enkele taalfouten (vallen in, blz. 12; verrechtvaardigen, blz. 269; peinzerig, blz. 343),
werd, in de gesprekken vooral, de stijve boekentaal niet vermeden (waarom niet,
vooraf, het naar den geest verwante Sara Burgerhart herlezen?). En de inleiding licht
ons, half onwetenden die zulk werk willen aanvatten, te weinig voor. Toch verdienen
bewerking en uitgave een warme aanbeveling.
Em. Janssen.
Louise LABÉ, Het geschil tusschen Dwaasheid en Liefde. Vertaling
Luc Indestege. - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1946, 162
blz., gen. Fr. 65.
De liefde is blind; zij maakt de dwaasheid die haar vergezelt verrassend en
beminnelijk, en samen met haar slechts kan ze groot zijn... Kleed deze waarheid,
aangevoeld en doorleefd volgens het Petrarquisme van de zestiende eeuw, mythisch
in; werk de mythe uit met al de stijlprocédé's en -vaardigheid van de Renaissance;
bezaai en verrijk uw stramien met aphorismen, opmerkingen, gevoeligheid,
psychologisch inzicht en door-zicht: dan bekomt u een werk, sierlijk en bevallig,
harmonisch en evenwichtig verrassend en verrijkend, gekunsteld in toch spontaan,
allegorisch en toch diep gelijk dit meesterwerk-in-proza van de Lyonnese 'belle
cordière' der zestieade eeuw.
Luc Indestege heeft het uitstekend vertaald, in een licht precieus proza, voornaam
en soepel, dat aanhoudend den glans vertoont van de oorspronkelijke woordkeuze
en uitdrukking. De 'inleiding' is misschien wat mager en vaag; maar elke
belangstellende in de literatuur zal, met dit boekje, de Renaissance zoveel beter
smaken en begrijpen.
Em. Janssen.
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J.A. DAMAN, Het algemeen beschaafd in Vlaanderen. Daphné-uitgavlen, Gent, 1946, 205 blz., gen. Fr. 54, geb. Fr. 72.
Met deze studie bedoelde J.A. Daman 'op het verschil te wijzen dat thans nog bestaat
tussen het A.B. in Nederland en het zich nog steeds vormende in Vlaanderen'. Maar
het zou weinig of geen nut hebben zich bij dergelijk vrij nuttelooos doel te beperken:
men moet al zeer weinig op de hoogte zijn van het A.B.N. om dat verschil niet
enigermate te kennen Uit de laatste bladzijden van het boek blijkt echter - maar niet
duidelijk genoeg - waar de schrijver heen wil, in de veronderstelling althans dat hij
de aldaar aangehaalde uitspraken (o.a. dat de taal van het Vlaamse volk in haar
beschaafden vorm dezelfde is als die van Holland) ten volle voor eigen rekening
neemt. Maar we vinden het zeer jammer dat de schrijver het normatieve standpunt,
dat hij in het algemeen wel schijnt te aanvaarden, in het bijzonder, d.i. in de
aangehaalde woorden en uitdrukkingen, niet heeft toegepast. Niet dat we al de
opgegeven Zuidnederl. formules met; 'slecht' of 'goed' wilden gebrandmerkt of
verheerlijkt zien - in een levende taal blijft altijd onzekerheid hangen over een
respectabel aantal taalfeiten -, doch nu ontbreekt het normatief standpunt geheel.
Aldus is 'briefdrager' ongetwij feld nogal typisch Zuidnederlands, doch het blijft bij
die constatering! Toch is het werk uitdrukkelijk bestemd voor niet-vaklui ... 'Labeur',
'plichtig', 'bij hebben', 'betrouwen', en menig ander woord zal de Noordnederlander
ons, gemakkelijk door de vingers zien en wellicht ook al eens gebruiken, maar
'voorgeborchte' (voorstad!), 'goedge staat' (bemiddeld), 'weiger' (behoed zaam)...
hebben geen schijn van kans ooit als A.B. te gelden. Voor de niet des, kundige
Zuidnederl. lezer moest aldus
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meer onderscheid gemaakt worden tussen kaf en koren. Waarom ook het verschil
niet aangeven tussen het gebruik van 'hoeven' en 'moeten', 'moeten' en 'mogen'; 'nagel'
en 'spijker', enz.? In andere gevallen immers weet de schrijver het nodige onderscheid
zeer juist te raaken. Jammer dat dit geheel van Zuidnederl. eigenaardigheden,
natuurlijk verre van volledig, vanaf de zeer verouderde woorden als 'allenthenen',
'allengerhand'... tot de meer gangbare formules en zelfs tot authentiek A.B.N., zonder
veel orde werd samengebracht. De verzameling van het materiaal is overigens niet
kwaad, en vanuit dit standpunt kan het werk zijn nut hebben.
J. Noë.

Kunst
Louis LEBEER, De geest van de graveerkunst in de XVe eeuw. - Pro
Arte, Diest, (1945), 79 blz., Fr. 150.
Om de geestelijke atmosfeer te bepalen, waarin de XVe eeuwse graveerkunst gebloeid
heeft, maakt Dr Lebeer een geslaagde synthese tussen de cultuurhistorische
voorstellingen van Huizinga en deze van Nordström. Hij ziet in deze tijd evenzeer
een Herfsttij van de Middeleeuwen als een aanvang van de Renaissance. De oudste
gravures moeten begrepen worden in den geest van hun tijd, doch tevens zijn zij een
belangrijke factor, meer dan ambtelijke documenten en vaak meer ook dan andere
kunstwerken, om de volksmentaliteit van deze eeuw te belichten.
Terwijl men tot het midden van de XIVe eeuw voor de versiering van stoffen
uitsluitend gestyleerde motieven gebruikt, ontwikkelt zich tegen het einde van deze
eeuw een veelvuldiger gebruik van figuren in lijntekening. Weldra verschijnt in de
doek-druk beeld en compositie, geïnspireerd naar tekeningen, waarmede men soms
de verwantschap kan vaststellen. Zij brengt kunstwerken voort, als het Wandtapijt
van Sitten, een in de kunstgeschiedenis uitvoerig beschreven en omstreden document.
Hoewel wij in het profaan-antieke onderwerp met de S. geen uiting van opkomende
Renaissance-geest kunnen zien, daar de studie en kennis van de Ouden, in
tegenstelling met het algemeen verspreide vooroordeel, de hele Middeleeuwen door
heeft voortgebloeid, krijgt het hier toch met recht een voorname plaats bij de aanvang
van een nieuwe kunstevolutie. Zeer vlug immers bereikt deze graveerkunst in
hoogdruk een merkwaardige expressionistische kracht, evenzeer door de
geestesinstelling van de kunstenaar als door de aard zelf van de gravure, wier
'specifieke waarde gelegen is in de onmiddellijke uitdrukking van een bewuste
ontroering en een naakte, klare visie, in sobere en suggestieve vormen, welke op een
effen vlak geschreven worden zonder overbodige bijkomstigheden'. Deze gravures
hebben een didactische bestemming, de toepassing van de door Gregorius de Grote
voor de ganse Middeleeuwen vooropgestelde regel der Kerkversiering: ut hi qui
litteras nesciunt saltern in parietibus videndo legant, of naar de formule van Filips
de Goede's secretaris Jean Miélot: De kennis que puent avoir les clercs par
escriptures, les rudes ignorans l'ont par les livres des lays, c'est à savoir par la
peinture. Vandaar dat de kunstenaar zich minder bekommert om natuurlijke
lichamelijke schoonheid of ideale vormen, maar zich uitdrukt naar gemeenschappelijke
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intellectuele- of gevoelsprincipes, die vaak weinig met vormcultus of natuurweergave
te maken hebben. Geleidelijk breekt in de gravures een dramatisch gevoel door,
steeds persoonlijker, totdat de Renaissance-artist zich aan geen traditionele
voorstellingen meer gebonden acht, en de 'dogmatische' iconografie voor eigen
vinding verlaat.
Weldra bestreek de houtsnede een zo uitgestrekt gebied, dat één bepaalde
overlevering onmogelijk werd, en zich de invloed van grote persoonlijkheden deed
gelden: in de bibliotheken die, naar S. laat opmerken, voor de pauperes praedicatores
en niet voor het 'arme volk' bestemd waren, kan men duidelijk de invloedsstraling
van bekende meesters en kunstateliers waarnemen, vooral die van Rogier en Van
Eyck. Terecht wijst S. op de hoge waarde van veel dezer gravures, vooral van die
uit de Servatius-legende. Het ware tevens een verdienstelijke taak voor de
kunsthistorie, de studie van dit essay verder uit te werken, en langs de ontleding der
gravures om, de invloedssfeer van bepaalde grootmeesters en centra na te gaan.
Pro Arte zorgde voor een keurige uitgave, waarin de smaakvolle en interessante
illustratie, - 22 grote buitentekstplaten, waarvan 7 in kleur -, terdege tot haar recht
komt.
A. Deblaere.
J. DUVERGER, Het grafschrift van Hubrecht van Eyck en het quatrain
van het Gentsche Lam Gods-retabel. Met een aanhangsel:
Natuurwetenschappelijk onderzoek van de opschriften en de lijst van het
Lam Gods-retabel, door E. Bontinck. - Verhandelingen van de Koninkl.
Vl.
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Akad., Klasse der Schoone Kunsten, Jrg. VII, nr 4, Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1945, 99 blz., Fr. 75.
Sedert een halve eeuw vormt het Hubrecht van Eyck-vraagstuk één van de grootste
puzzles uit de kunsthistorie. Weinige geleerden hebben, zoals Friedländer het zelf
bekende, aan de bekoring weerstaan, naar de oplossing van dit fascinerende raadsel
te zoeken. Hoeveel grote namen zijn aan deze studie niet verbonden, om maar deze
van Hilton, Maclagan, Weale, Hulin de Loo, Lyna, Renders, Lavalleye, Scheewe,
Voll, Konrad en Faider te noemen! Duverger beperkt zich in zijn verhandeling tot
een strikt-historische en wetenschappelijke studie van grafschrift en quatrain. Hierbij
kunnen wij enkel de scherpzinnige consequentie bewonderen, waarmede hij in de
argumenten van zijn tegenstanders, in casu hoofdzakelijk Lyna en Renders, de zwakke
plekken ontdekt, en ze op onwetenschappelijke of puur hypothetische
gevolgtrekkingen betrapt. Doch in de positieve zijde van het eerste deel dezer dezelfde
studie, dat eigenlijk tot het domein van de zeer ver doorgevoerde tekstcritiek behoort,
vinden wij niet altijd dezelfde acribie terug, waarmee de andere hypothesen weerlegd
werden. Hoewel het betoog rhetorisch zeer overtuigend klinkt, leidt het, bij reductie
tot zijn essentiële elementen, tot een nieuwe hypothese, die evenwel geen groter
zekerheid brengt. Wij vrezen, dat men aan het verkrijgen van een oplossing langs
tekstcritische weg zal moeten verzaken, zolang geen nieuwe gegevens worden
gevonden, vooral over de innerlijke bouw en evolutie van het beruchte Van
Huerne-manuscript, - iets waartoe vooralsnog helaas weinig kans bestaat.
Tot positiever conclusies komt S. door het onderzoek van de lijsten van het Lam
Gods-retabel. Dit werd mogelijk, toen in Mei 1940 de panelen uit de omlijsting
werden gehaald, om naar Pau vervoerd te worden. Niet alleen kon men de lijsten
toen rustig en bij gunstig licht bestuderen, maar Dr Bontinck maakte er tevens gebruik
van om ze aan een wetenschappelijk onderzoek in ultra-violet en infrarood licht,
benevens aan een microchemische analyse te onderwerpen. En dit onderzoek heeft
alleszins zeer positieve en interessante uitslagen opgeleverd voor de oudheid en
authenticiteit van het quatrain. Een reeks merkwaardige foto's toont aan, van hoeveel
hulp de wetenschap de historie hierbij kan zijn.
Laten wij opmerken, dat door deze historische studie, het probleem van Hubrecht's
schilderwerk of -kunst nog niet werd aangeraakt. Dit behoort tot een andergebied,
en de Lam Gods-retabel blijft een even groot mysterie, de vraag naar Hubrecht's
werk, stijl, of invloed, een even onopgeloste vraag.
A. Deblaere.
Émile DAMAIS, Les grandes étapes de la pensée musicale. - Reeks
'Initiations', 2e druk, Éditions de la Revue des Jeunes, Parijs, 1946, 415
blz.
De reeks Initiations wil aan jongeren een eerste kennismaking verschaffen met de
vele gebieden van de cultuur waarin we thans wegwijs verlangen te zijn. Deze twee
handige deeltjes beantwoorden op uitstekende wijze aan dit opzet. In zeer beperkte
omvang schenken ze een betrouwbare en onderhoudend geschreven inleiding tot het
beseffen van de ontwikkelingsgang der muziek doorheen de geschiedenis. Voor een
meer diepgaande studie der afzonderlijke componisten moest men onvermijdelijk
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bij de allervoornaamste blijven, doch daarnaast worden alle namen van enig belang
vermeld met een korte karakterisering ofwel zo geschikt dat hun groepering zelf hun
plaats in de ontwikkelingsgang der muziek duidelijk maakt. Belangrijker dan
nomenclaturen zijn echter de inleidende beschouwingen bij elk tijdperk of genre.
Hier is een man aan het woord die zijn vak beheerst en zijn wetenschap voortreffelijk
weet mee te delen. Twee tabellen, een met de namen der vermelde componisten en
een met de titels der vernoemde composities verhogen de bruikbaarheid van dit
handboekje en hun omvang laat zien welke rijkdom hier in zo kort bestek geboden
wordt.
G. De Wolf.
Johan VAN ACKERE, Schubert de Zwerver, de zanger. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946, 88 blz., gen. Fr. 45.
Wandelen gaan met een vriend was Schubert's geliefde verpozing. En dan trok hij
niet naar onbekende oorden maar kuierde door de hem sedert jaren vertrouwde
omgeving van Wenen.
Op zo'n Schubertiaanse wandeling neemt J. Van Ackere zijn lezer mee. De
muziekliefhebber die van Schubert niets zou afweten - horresco referens! - zou er
nog heel wat van zijn gading vinden. Maar wie heeft nooit in gezellige vriendenkring
een Schubert-lied gezongen? Voor dezen werd dit werkje op de eerste plaats
geschreven. Het is een gemoedelijk ophalen van gemeenschappelijke herinneringen,
een vertrouwd kouten over een afwezige maar steeds nabije vriend. En is dit tenslotte
niet de beste manier om te spreken over een kunstenaar wiens uiterlijk leven zo egaal
verliep en bij wie de muziek zo spontaan uit de dagelijkse belevenissen vloeide en
er zo innig mee was vergroeid?
G. De Wolf.
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Opvoedkunde
Albert LAMY, Une méthode moderne d'éducation. L'internat en plein
air. - 'Chrétienté nouvelle', Éditions Universitaires, Les Presses de Belgique,
Brussel, 1946, 166 blz.
Nu overal de nationale en sociale opvoeding in het midden der belangstelling staat,
komt dit werk te gepaster tijd. De schrijver gaat uit van de erkende tekorten onzer
traditionele internaatsopvoeding en wenst dat een gezonde familiale
gemeenschapsgeest de massasfeer moge vervangen. Steunend op eigen ervaringen
en op verwezenlijkingen te lande en in den vreemde, pleit hij voor de splitsing in
afzonderlijke groepen met 'familialen geest'. Een internaat volgens dit type opgevat,
zou gebouwd zijn in de volle natuur en bestaan uit een reeks afzonderlijke huizen,
geschaard rond één centraal klasgebouw. De schrijver stelt ook voor de groep der
kleinen (tot 9 jaar) samen te stellen uit kinderen van denzelfden leeftijd, eveneens
die der middelbaren (tot 13 jaar), van dan af echter in de plpegen verschillende
leeftijden te verenigen. De schrijver is voorstander van het handwerk, van
natuurstudie, georganiseerde speien, ploegstelsel en schoolraden. Dit boek bevat vele
goede gedachten en concrete voorstellen, die alle internaatsopvoeders zullen
interesseren.
W. Smet.
Jaime CASTIELLO S.J., Une psychologie humaine de l'éducation.
Traduit de l'anglais par Agnès Derbaix. • - Casterman, Doornik, 1946, 299
blz., Fr. 66.
De auteur was in Duitsland, waar hij psychologie studeerde, en in de Verenigde
Staten, waar hij doceerde in de Fordhamuniversiteit, een zeer gewaardeerde
persoonlijkheid. Een vroegtijdige dood echter liet hem niet toe de volle kracht van
zijn rijk en oorspronkelijk genie te tonen. Dit is zijn laatste werk en was bestemd
voor zijn studenten.
De auteur komt er krachtig en zwierig op tegen de eenzijdig materialistische
psychologie van een Dewey, een Thorn-dike en een Watson. Een 'menselijke
psychologie' is derhalve degene die met den helen mens, dier en geest, rekening
houdt. Drie vermogens of neigingen beschouwt de schrijver als typisch voor de
menselijke persoonlijkheid: de gedachte, het scheppend vermogen, de neiging tot
het zedelijke. Door de vergelijking met parallele dierlijke instincten, ontleedt hij hun
specifiek object en toont aan dat dit niet tot het instinct kan herleid worden. Ook is
het ijdel te verwachten dat deze vermogens kunnen gemeten worden, zoals sommige
psychologen schijnen te menen.
Met evenveel scherpte verdedigt hij op grond van psychologische onderzoeken
de waarde van de formele verstandsvorming en toont aan welke functie sommige
vakken, zoals taalonderricht (vooral de oude talen), geschiedenis en wetenschappen,
in het onderwijs te vervullen hebben. In een laatste deel ontleedt de auteur in machtige
trekken de heerlijke persoonlijkheid van Christus, als het concrete ideaal van elke
persoonlijkheidsvorming. Dit is een katholiek werk over psychologie en opvoeding.
W. Smet.
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Dr M. VANHAEGENDOREN, Het Verkennersleven, Handboek voor
leiding in de verkennersbeweging. - Vlaamse Scoutspers Comité, Brussel,
1946, 520 blz., Fr. 200.
Het Verkennersleven is inderdaad een nieuw boek geworden. Dat er veel van verwacht
werd, moet niet bewezen worden, daar het bij zijn verschijnen reeds totaal uitverkocht
was. Niet veel boeken in Vlaanderen, ook niet in het buitenland, kunnen op een
dergelijk enthousiast onthaal roemen. En na bedachtzame lezing van het werk kunnen
wij oprecht getuigen, dat de faam van het ongelezen boek nog stijgen zal bij de lezing
zelf. Het boek is een standaardwerk voor jeugdvorming in ons land, zoals wij er geen
tweede bezitten. Het is geen 'proeve' meer ook geen 'essay', maar een gelukkig en
een geslaagd resultaat. Hiermee is het verkennen zijn periode van zoeken en tasten
voorbij. In de diverse domeinen waar het jeugdwerk zolang aarzelend heeft gestaan,
geeft het een oplossing die weldra klassiek zal genoemd worden, omdat zij technisch
en theoretisch verantwoord is door de eminente vakkennis van den schrijver en door
de meer dan vijf en twintig jaar lange ondervinding van de Beweging. Daarom zal
dit boek, dat zich in eerste instantie richt tot de verkennersleiders toch ook een
onmisbare gids en raadsman zijn voor alle jeugdleiders, die de grote
verantwoordelijkheid van hun taak begrijpen. Hoofdstukken over Patrouille en Troep,
Kampleven, Lichamelijk Welzijn, Opmerkzaamheid en gehechtheid aan eigen bodem,
Arbeid en vaardigheid, Cultuuren schoonheid, Gemeenschapsdienst, zouden door
alle leiders van jongens aandachtig moeten overwogen worden. Het zou meer dan
onverantwoordelijk zijn onze jongens langer tot proefkonijnen te maken in
experimenten die gevaarlijk kunnen zijn voor ziel en lichaam.
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Door zijn geslaagde methode is het verkennen de facto uitgegroeid tot het centrale
jeugdwerk in Vlaanderen. Daarom heeft Dr Vanhaegendoren door zijn prachtige
synthese medegewerkt aan de versteviging van het katholieke jeugdwerk in heel het
land. Dat zijn boek, niettegenstaande het speciaal voor Vlaanderen bedoeld werd,
ook over de grens gretig zal gelezen worden, lijdt geen twijfel.
Afwerking en presentatie zijn keurig, drukker en uitgever halen eer van hun werk.
L. Sterkens.
A. VANDEVELDE, Jeugdbeweging, noodzakelijke aanvulling van school
en E.K. - Hernieuwen-uitgaven, Roeselare, 1945, 127 blz.
Een goede en overzichtelijke uiteenzetting van de noodzakelijkheid en de taak der
jeugdbeweging. Toch wordt o.i. wellicht te weinig nadruk gelegd op de deficiënties
van de familiale opvoeding als beslissende factor die de huidige vorm van
jeugdbeweging bepaalt.
De toepassing van de uiteengezette principes op de Kroonwacht, of jeugdbeweging
voor schoolmeisjes, kan ons minder bekoren. De te grote opzettelijkheid bij het
benadrukken van het religieuze lijkt ons niet bevorderlijk voor de beoogde
harmonische synthese tussen natuur en bovennatuur, terwijl het dwangbuis van een
tot in de laatste details gereglementeerde werking de ontplooiing van het echte
jeugdleven te zeer in den weg moet staan.
L.M.
W. SMET S.J., Op het kruispunt van natuur en genade. Is het
verkennen naturalistisch? - De Pijl, Brussel, 1946, 143 blz., Fr. 50.
Leer, documentatie en eruditie verheffen dit verweerschrift boven de gewone
polemiek. Alle verwijten van religieus standpunt uit tegen scouting ingebracht moeten
zwichten voor de gezagsargumenten en de rationele uiteenzetting die ons hier worden
geboden. Althans op theoretisch gebied is dat zo; want één ding mag men niet
vergeten: de methode kan uitstekend zijn, maar den geest moeten de leiders er in
brengen. Elke realisatie in een troep zal afhangen van de geestelijke waarde der
leiders. Dit zegt schrijver zeer gepast. En daarom is dit werk niet alleen een
verdediging, maar een bijdrage tot de geestelijke verrijking der beweging zelf.
J.V.

Geschiedenis
È. DE MOREAU, S.J., Histoire de l'Église en Belgigue. Tome III, l'Église
féodale 1122-1378. - L'Édition Universelle, Brussel, X-745 blz., LII pl.
Fr. 300.
Statig vervolgt P. de Moreau's Histoire de l'Église en Belgique den koninklijken weg,
dien zij zich met haar eerste twee delen in 1941 heeft gebaand, en waarop eventuele
mededingsters haar niet gauw zullen voorbijstreven of ook maar bijhouden. Het is
een geschiedenis der Kerk en Belgique en niet de Belgique. Geschiedenis immers
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der Kerk van België kan zij pas worden, wanneer ze de jaren zal bereiken waarin
België een zowelkerkelijke als politieke eenheid is geworden, nl. in den tijd der
Aartshertogen Albert en Isabella. Er vóór is het wel mogelijk, voor de korte periode
van Fhilips den Goede tot Karel V, te gewagen van een Kerk der Nederlanden, maar
voor al de vroegere tijden kan er slechts sprake zijn van een geschiedenis der Kerk
in die gebieden, waaruit later België ontstaan is, en dan nog met de beperking, dat
die gewesten deel uitmaakten van vorstendommen, wier grenzen zich soms ver buiten
die van het huidige België uitstrekten.
Met de politieke grenzen van die staatjes kwamen de kerkelijke der bisdommen
daarenboven volstrekt niet overeen: van het Westen naar het Oosten, en afgezien
van enkele streken aan den buitenrand, behoorde het Belgisch grondgebied grosso
modo tot de bisdommen Terwaan (ten W. van de lijn IJzer-Yperlee), Doornik
(Vlaanderen ten W. van de Schelde en van ongeveer een lijn Gent-Terneuzen),
Kamerrijk (Vl. ten O. van de Schelde met het Land van Waas, het Antwerpse, Brabant
tot aan de Dijle en Henegouw), en Luik (al het overige). Deze bisdommen vormen
daarbij ook nog geen kerkelijke eenheid, geen kerkprovincie: Terwaan, Doornik en
het in politiek opzicht Duitse Kamerrijk behoren immers tot het Franse aartsbisdom
Reims, terwijl Luik veeleer in betrekking staat tot het Duitse van Keulen. Het zou
dan ook onrechtvaardig zijn, den auteur een gebrek aan eenheid te willen verwijten;
dat gebrek ligt aan de behandeling der stof zelve.
In dezen derden band zou men gevoeglijk twee hoofddelen kunnen onderscheiden:
de eerste drie boeken behandelen wat men de uitwendige geschiedenis zou kunnen
noemen, nl. die der bisdommen
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en van hum voornaamste hoofden. De volgende vijf hebben dan de inwendige
geschiedenis tot onderwerp, nl. de ontwikkeling der kerkelijke instellingen, de
religieuze orden, net christelijk leven, de letterkunde en de wijsbegeerte, de christelijke
kunst.
In het eerste hoofddeel behandelt boek I (XIe eeuw) in hoofdzaak de gevolgen van
den Investituurstrijd in de keizerlijke bisdommen Luik en Kamerijk, en die van de
hervorming der Kerk door Gregorius VII in de bisdommen Doornik en Terwaan,
waar de Investituurstrijd zich nauwelijks heeft doen gevoelen. Ook worden de
veranderingen geschilderd, welke de opkomst der gemeenten heeft teweeggebracht
in de betrekkingen tussen burgerlijke en kerkelijke overheden. - In de XIe eeuw (boek
II) gekenmerkt door de Brabantse expansie naar het Oosten, den
Avesnes-Dampierre-strijd in Vlaanderen-Henegouwen, en de ontwikkeling der steden,
is de politieke bedrijvigheid der bisschoppen, vooral in hun betrekkingen met de
machtige gemeenten en met hun eigen op groteren invloed beluste kapittels, beter
bekend dan hun herderlijke of geestelijke werkzaamheid. Duidelijk merkbaar wordt
in deze eeuw de vermindering der macht van het Duitse Rijk en, vooral na den slag
bij Bouvines (1214), de uitbreiding van den Fransen invloed naar het Noorden en
het Oosten. - Van veel groter belang is het derde boek (XIVe eeuw tot aan het begin
van het Grote Schisma), waarin de Franse uitbreidingszucht ook op kerkelijk gebied
zo sterk aan den dag komt, dat zij, in den dramatischen strijd tussen de Franse kroon
en Vlaanderen, van 1305 tot 1340 tegen onze voorzaten heeft kunnen beschikken
over het geestelijk wapen van het interdict, en in het Duitse rijksleen Luik den
bisschop Adolf van de Mark tegen zijn eigen suzerein tot een eed van trouw aan den
Fransen koning kon verplichten. Dat in gans dit eerste hoofddeel de rol der politiek
zeer groot is, zal niemand verwonderen, als hij bedenkt hoe diep het politieke stelsel
der feudaliteit ook op de Kerk zijn Stempel gedrukt heeft.
In de boeken IV tot VIII, die wij boven 'inwendige geschiedenis' hebben genoemd,
staat het louter kerkelijke uitsluitend op den voorgrond. Het zou ons te ver voeren,
ook maar kort te wijzen op al wat in deze welgevulde noofdstukken onze
belangstelling gaande maakt. De XIIe en de XIIIe eeuw zijn immers de gulden eeuwen
der religieuze orden: de witte monniken (Cisterciënsers), reguliere kanunniken
(Norbertijnen, Kruisheren, militaire orden), bedelorden (Franciscanen, Dominicanen),
vrouwelijke orden (Cisterciënserinnen, Begijnen) ontstaan en verspreiden zich alom;
alleen voor de zwarte monniken (Benedictijnen) begint nu een tijd van verval. Deze
eeuwen zijn, met het begin der XIVe, ook de tijd van groten mystieken bloei (Maria
van Oignies, Lutgardis, Hadewijch, Beatijs van Nazareth, Ruusbroec enz.) en helaas
ook van ketterse stromingen als die der Katharen, en van buitensporigheden als die
der penitenten-geselaars en -dansers.
Ten slotte zij het mij vergund, een paar kleine onnauwkeurigheden aan te stippen.
Waarom onze Hadewijch altijd Hadewij ck genoemd wordt, ontgaat me. En met de
etymologie van begijn (afkomst van Albigensis), die door den auteur overgenomen
wordt van P. Van Mierlo, kan ik me evenmin verenigen. In zijn Supplement bij
Franck-Van Wijks Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche taal maakt Dr
C.B. van Haeringen daarop reeds voorbehoud, omdat het een ernstig bezwaar tegen
die etymologie blijft, 'dat het woord in de Zuidelijke Nederlanden voorkomt eerder
dan of op zijh minst gelijktijdig met het eerste verschij-nen van de naam Albigenses
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voor de bekende ketters'. Daarenboven is de Franse vorm Albeghin, dien men moet
postuleren, zo men al- als lidwoord beschouwt, geheel onbekend. Als Franse benaming
der Albigenzen is veeleer aan Aubigeois te denken, vermits deze (of een zeer
gelijkende) vorm in ons Leven van Sinte Lutgardis verbasterd werd tot Aubeoozen,
wat in onze streken zeer goed de volksnaam dier ketters geweest kan zijn. De
gelijkstelling van beginus met Albigensis in oude Keulse bronnen, waarop Van Mierlo
zich beroept, berust wel louter op overeenkomsten, welke de auteurs van die stukken
hebben menen op te merken tussen hetgeen zij beschouwden als de mening hunner
begini en de leer der Albigenzen. Over den oorsprong van het woord begijn valt er
niets uit af te leiden.
J.B. Poukens.

Varia
Joris VLAMYNCK, M.S.C., Viaanderen verovert voor Christus! - De
Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1946, 234 blz. Fr. 75.
In deze goed geslaagde proef van een geschiedenis der Vlaamse wereld-missionering,
met vaardige pen geschreven en getuigend van een alzijdig gedocumen-
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teerde voorstudie, toont Schr, aan hoe ons volk een missievolk is en hoe vanuit
Vlaanderen ons Geloof zijn weg heeft gevonden naar vele landen om er licht en leven
te brengen.
Na een korte beschouwing over het missionerend Vlaanderen en de Vlaamse
missionaris, geeft Schr, een indrukwekkende lijst van de Vlaamse Martelaren en van
de overleden en levende Vlaamse Missiebisschoppen. Dan volgt een overzicht van
de geloofsverkondiging door Vlamingen in de Middeleeuwen en de eeuwen na de
grote ontdekkingen. Voor de XIXe eeuw wordt alleen het aandeel der Vlaamse
missionarissen in de kerstening van Noord-Amerika uitvoerig behandeld.
Deze glorievolle missiegeschiedenis van Viaanderens beste zonen weet Schr, ons
voor te stellen in een frisse verteltrant, die den lezer op vele plaatsen even geboeid
houdt als de spannendste avonturen-roman.
Terecht schrijft Dr A. Verbist in zijn Voorwoord: Nooit las ik een schooner variante
op het rijke thema: 'Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus!'
Het boek is verlucht met een reeks keurige platen en voorzien van een nuttige
Bibliographie, Namenregister en drie landkaarten.
Moge door een ruime verspreiding van dit mooie boek Schrijvers stille hoop
verwezenlijkt worden, dat voor de jeugd van Vlaanderen het schoonste ideaal steeds
blijve: 'Vlaanderen verovert voor Christus'.
L. Dumoulin.
H. VAN STRAELEN, S.V.D., A missionary in the war net. - Hadzor
Booklets nr 2, The World Press, Hadzor, 1945, 64 blz., s. 3.
H. VAN STRAELEN, S.V.D., New diplomacy in the Far East. A
blueprint for the training of future diplomats. With an Introduction by
Professor Dr J.A. Veraart. - Luzac, Londen, 1944, 40 blz.
H. VAN STRAELEN, S.V.D., The Far East must he understood. With
a Preface by Professor Dr Djang Tsukung. - Luzac, Londen, 1945, 151
blz., s. 10, 6.
Drie keurige boekjes van een Hollands missionaris van het Goddelijk Woord, die
jarenlang heeft doorgebracht in het Verre Oosten, dat hij door en door kent, met
warme liefde bemint, en nader zoekt te brengen tot het Westen.
Het eerste vertelt, rustig en sober, over zijn internering in Tokyo, zijn
repatriëringsreis naar Londen, zijn eerste indrukken in Engeland. In een Appendix
van 14 bladzijden handelt Schr, over de toekomst van de Kerk in het Oosten. Men
hoeft het niet in ailes eens te nijn met de zeer persoonlijke ideeën van dezen
voorstander van het bijna exclusier inlands element in de kerstening van de Oosterse
cultuurvolkeren, maar die appendix reeds alleen maakt het boekje onmis baar in een
missiologische bibliotheek.
Het tweede traktaatje is bijna geheel opgenomen in het derde.
Dit laatste is een nauwkeurige bestudering overwaard. Dat het Westen zeer slecht
over het Oosten is ingelicht door onverantwoordelijke perscorrespondenten,
indrukkenschrijvende reizigers of onvoldoende voorbereide diplomatische en
consulaire ambtenaren, toont Schr, overtuigend aan door typische voorbeelden. Om
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grotere toenadering tussen Oost en West te bewerkstelligen, geeft Schr, uitvoerige
wenken omtrent de wijze, waarop de Westerling zich op zijn taak in het Oosten zou
moeten voorbereiden. Alhoewel een tikje utopisch, kunnen deze toch zeer nuttig zijn
ook voor aspirant-missionarissen. In het laatste hoofdstuk volgt dan een beredeneerde
bibliografie-opgave, onontbeerlijk voor wie zoekt naar betrouwbare literatuur over
China en Japan.
L. Dumoulin
Dom Anseimus DE MEIRSMAN O.S.B., M.A., Op trek in 't land der
kopjes. - 'Volksreeks', nr 335, Davidsfonds, Leuven, 1945, 218 blz., gen.
Fr. 30, geb. Fr. 42.
Een boek dat over Zuid-Afrika spreekt is altijd welkom. In dit boek schenkt wijlen
Dom De Meirsman ons zijn indrukken over 't land der kopjes. Losse schetsen die
ons de gevarieerde aspecten ervan even belichten en ons van dichterbij de
tegesnstrijdigheden van beschaving en wildernis leren kennen. Nergens gaat het boek
erg diep en voor den lezer zal menig onopgelost vraagteken oprijzen. Maar het is
prettige en leerrijke lectuur.
J.B.
Julien VANHOVE, Doorheen onzen Kongo. - De Kinkhoren,
Brugge-Brussel, 1946, 158 blz., Fr. 75.
Deze vrije Nederlandse vertaling van Regards sur notre Congo geeft de lezers de
gelegenheid samen met den schrijver een reis te maken 'doorheen onzen Kongo'. De
Heer Vanhove, die zijn drie jaar lange reis juist vóór den oorlog maakte, raakt terloops
enkele koloniale problemen aan. In een laatste hoofdstuk laat hij ops terecht opmerken
dat de oorlogsjaren op alle gebied veel verandering hebben aangebracht. Toch blijft
het een geschikt boek voor een eerste kennismaking met onze prachtige kolonie.
A. Cauwe
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Filmbespreking
Wij zijn thans weer in voile filmseizoen. Nooit wellicht werden wij overstelpt door
zulke omvangrijke productie. Dit is zeer begrijpelijk. De gedwongen rust der
oorlogsjaren is nog steeds niet ingewonnen. Alles is echter niet van hoogstaande
kwaliteit. De oppervlakkigheid der massale Amerikaanse productie met haar al zo
lange reeks vervlakkende schow- en music-hall-films blijft een een voorwerp van
erernis. In principe is er niets in te brengen tegen het fabriceren van groots
gemonteerde revue-films - één of twee per jaar. Maar het is nu een echte vloed. Het
wordt werkelijk tijd dat die meesterlijke techniek ten dienste gesteld worde van
substantiëler onderwerpen.
Aan avonturen-films is er evenmin tekort. Ook hiertegen bestaan geen principiële
bezwaren, indien deze films van een zekere hoedanigheid getuigen wat de vormgeving
betreft. Het is doorgaans het geval. Zo wist William Wyler in zijn eindelijk
uitgebrachte The Westerner te bekoren door een krachtigen filmstijl, al is het werk,
in zijn geheel, wel inegaal en helemaal niet van het formaat van The Little Foxes.
Zijn grote verdienste blijft, van dit versleten en voor hem ongewoon thema iets
persoonlijks te hebben gemaakt.
Een welkome uitzondering op de al te talrijke flauw-sentimentele drama's en
comédies, 'levens-onechte' films, zoals men ze noemt, maakt De Familie Stoddard
(Adam had four sons), een gezonde en technisch gave film, een huldiging van den
familiegeest. De film doet wel eens aan The Sullivans denken, maar bezit toch niet
dezelfde homogeniteit. Het is een werk met weldoende strekking.
Een réussite op het gebied van hetgeen men tenslotte niets anders dan de
sentimentele film kan noemen - niettegenstaande de realistische ondergrond - is De
Lelie van Brooklyn (A tree grows in Brooklyn). Het is een geslaagde bewerking van
een der in de U.S.A. tijdens de laatste jaren meest gelezen boeken. Er is een
wonderbare eenheid in deze atmosfeervolle film, waarin de kleine Peggy-Ann Garner
een ontroerende creatie levert. De film naar Hemingway's To have and to have not
is eerder een ontgoocheling.
Cecil B. de Mille, de man der 'superproducties', filmde op de hem eigen sensationele
wijze, maar met meer overtuiging dan gewoonlijk, de waarachtige Geschiedenis van
Dr Wassell, door James Hilton in een aangrijpend boekje verteld. Een
aanbevelingswaardige film met pacifistischen inslag, prachtig gespeeld door den
immer sympathieken Gary Cooper, die een aanvaardbare belichaming schenkt van
een der zuiverste helden uit den jongsten wereldoorlog.
Somerset Maugham's The Moon and Six pence werd ook voor de film bewerkt.
Men weet dat, zonder vernoeming van zijn naam, het hier klaarblijkelijk een
levensbeschrijving geldt van den Fransen schilder Paul Gauguin. De film werd
gemaakt met een opvallende soberheid doch de verheerlijking van de 'l'art pour
l'art'-théorie maakt haar echter voor ons, onder dit opzicht, onaanvaardbaar.
Billy Wilder, wiens The Lost Week-End het hoogtepunt was op het zo-juist
geëindigde Film-festival te Cannes, gaf ons een film met Maarschalk Rommel als
centraal personage: Five graves to Caïro. Wilder's forse filmstijl is nog wel hier en
daar, vooral in het begin, merkbaar, maar het naïeve thema ver-zwakt de film in
aanzienlijke mate.
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Van den steeds in Amerika werkenden Duitsen kineast, Fritz Lang, nog twee films:
Man Hunt en Scarlet Street. De eerste is enkel belangrijk wat de presen-tatie aangaat,
maar de tweede is onder psychologisch oogpunt eveneens merkwaardig. Het is
evenwel een vreselijk naturalistisch werk dat ernstig voorbehoud vergt. Onze
katholieke censuur was er nochtans minder streng voor dan de officiële Amerikaanse
censuur, daar zij meende dat, door de 'levensechtheid' der uitbeelding, 'de
hoofdbeginselen, waarop de gehele sociale en zedelijke orde gebouwd is, tenminste
nog impliciet erkend is'.
***

Van Engelse zijde, niets buitengewoons. Er zijn weer een paar interessante Engelse
films op komst, maar tot hiertoe zagen wij ze nog niet in het land. Voor één film
echter dient de aandacht gevraagd: Dead of Night. Het is wel een onevenwichtig
werk, maar deze, door vier verschillende kineasten verwezenlijkte film, is, ondanks
alles, een niet geringe bijdrage tot het fantastische genre.
***

Uit Rusland insgelijks evonmin iets ophefmakends, sedert de laatste bespre-
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king, twee maanden terug. Waarom krijgen wij zo wefnig Russische films? Op het
Festival te Cannes kreeg men er des te meer te zien. Het schijnt wel dat, zoals ik
verleden maal zegde, de Russen het kleur-procédé volledig meester worden.
***

Van de andere minder gekende filmproducties, te Cannes gereveleerd, kwam ons
nog niets toe. Mexico, Denemarken, Zweden, Portugal moeten ons wel iets te tonen
hebben, vooral op documentair gebied. Ik vrees nochtans dat wij er in de gewone
zalen niet veel zullen van te zien krijgen.
***

Alvorens de Franse productie in ogenschouw te nemen, wil ik even aanstippen dat
La Bataille du Rail, waarover ik het in mijn voorgaande bespreking had, te Cannes
den 'prix international' verwierf. Niets kon ons geestdriftiger stemmen. Het is een
hulde aan het essentieel filmische in zijn heerlijksten vorm, een hulde aan wat voor
zijn minst het moreel peil van de ganse filmproductie zou moeten zijn, een hulde in
alle waardigheid aan den echten Weerstand.
Als beste Franse film werd te Cannes de bewerking van Gide's Symphonie pastorale
bekroond. Men dacht dat het Cocteau's La Belle et la Blête zou geweest zijn, maar
eerstgenoemde film moet het toch, volgens het algemeen oordeel, halen op de tweede.
Het is een alleszins voorbeeldige bewerking, getrouw aan den geest van den schrijver
(waartegenover men - hoef ik er aan te herinneren? - op zijn hoede moet zijn). Wij
hebben haar te danken aan Jean Delannoy, de kineast van L'Éternel Retour. De
hoofdvertolkster, Michèle Morgan, mocht te Cannes, voor haar creatie in deze film
den prijs der beste filmactrice van het jaar in ontvangst nemen.
Wat vroeger kregen wij een andere film van denzelfden Delannoy: La Part de
l'Ombre. Een tegenvaller. Het scenario was ongemeen zwak, zowel psychologisch
als moreel. De vertolking daarenboven was veel te toneelachtig.
Ook niet volledig geslaagd, de bewerking naar Dostoievsky's: L'Homme au chapeau
rond. Maar het schenkt ons de gelegenheid den zo pas overleden Raimu een laatste
maal te zien. In het spel, zomin als in de regie, is er niet veel specifiek Dostoïevskiaans
te bespeuren. De door en door menselijke vertolking van Raimu maakt niettemin het
geheel aannemelijk.
Van den ex-avant-gardist Claude Autant Lara, twee films: Sylvie et le Fantúme
en Douce. De eerste is een mislukte aanpassing van een toneelstuk, de tweede
daarentegen is een fijne poëtische film, heel en al Lara waardig. Er gaat van deze
film, welke zo wonderbaar de atmosfeer der jaren 1900 suggereert, een niet te
ontkennen charme uit. Iets van het allerbeste door Frankrijk sinds lang geschonken.
Jammer dat het moreel gehalte geen gelijken tred houdt met het artistieke. Dat blijft
de zwakke zijde van het intellectualistische Frankrijk.
In twee films werd het bovennatuurlijke behandeld op zogezegd dichterlijke en
humoristische wijze: La Tentation de Barbizon en Le Pays sans Étoiles. De poging
is interessant, maar de uitslag vrij negatief. Om zoiets tot zijn recht te brengen is
natuurlijk een uiterst subtiel talent vereist.
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Frankrijk onstijgt moeizaam aan den oorlogschaos, maar geestelijk tracht het te
vergoeden wat het op technisch terrein nog mist. Er zijn weinig mooie Franse films,
maar wanneer er een is dan is zij zeer mooi. Frankrijk blijft het land van den smaak,
de maat en de aesthetiek.
***

Tenslotte kregen wij nu ook onze Pater Damiaan-film, De Pelgrim der Verdoemden,
te zien. Men is nog ver van de volmaaktheid. Maar het is ongetwijfeld de beste
Belgische speelfilm tot op heden. Het is een film waarmede wij ons nu eens niet
belachelijk maken in het buitenland. De verhevenheid van het onderwerp stemt ons
dubbel gunstig tegenover deze film welke onze nationale productie eer aandoet.
29-10-1946
Pieter-Emmanuel Oyen.
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[Nummer 4]
Is er godsdienstvrijheid in het huidige Rusland?
door wilhelm de Vries S.J.
Er wordt tegenwoordig veel gesproken over een nieuwe godsdienstpolitiek in Rusland;
men stelt zich de vraag of er in het huidige Rusland werkelijk godsdienstvrijheid
heerst, of de Kerk onbelemmerd haar roeping kan vervullen, of de kommunistische
regering dan werkelijk haar houding tegenover godsdienst en Kerk ten gronde heeft
gewijzigd.
Het is onloochenbaar dat er zich in Rusland voor de orthodoxe Kerk een ommekeer
heeft voltrokken. In 1936 reeds had Stalin in een wetsbesluit de verordeningen die
de geestelijken tot burgers van tweeden rang maakten, opgeheven en hun het passieve
en actieve kiesrecht verleend. Het kommunistisch jeugdcongres, dat in hetzelfde jaar
bijeenkwam, maande aan tot meer verdraagzaamheid in het bekampen van religieuze
vooroordelen. Wel kwam het in de jaren 1937/38 nogmaals tot een heftige vervolging,
die vooral tegen den hogeren clerus was gericht, maar deze werd evenwel, in het
begin van het jaar 1939, plots afgebroken. De Sowjetpers begon te spreken over de
noodzakelijkheid de anti-godsdienstige principes, die weliswaar in zichzelf
onveranderd bleven, aan te passen aan de toenmalige tijdsomstandigheden. Men
vrees erop, dat zelfs Lenin en Stalin den strijd tegen den godsdienst niet voor absoluut
noodzakelijk hielden: de kommunistische politiek, zo luidde het, moest opportunistisch
zijn, en naargelang de omstandigheden, ook van de rigoureuze principes kunnen
afzien. En inderdaad: van hogerhand kwam het bevel iedere poging om den godsdienst
met geweld te onderdrukken, te staken. De goddelozen werden aangemaand de
gevoelens der gelovigen door hun propaganda niet te kwetsen, en zij die deze
verordening overtraden werden inderdaad met gevangenis en dwangarbeid gestraft.
De goddelozenpers legde ook meer takt en terughouding aan den dag.
Met het oog op den dreigenden oorlog, achtte de Sowjetregering het geraadzaam
aan de onpopulaire godsdienstvervolging een einde te stellen. Deze wijziging in de
godsdienstpolitiek moet men begrijpen als onderdeel van een algemene culturele
ommekeer. Het bleek noodzakelijk te zijn toegevingen te doen aan de 'mentaliteit
van den
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man van de straat', om het volk niet tegen zich te hebben in den dreigenden strijd op
leven en dood. Reeds in 1934 was men begonnen waardevoller werk beter te betalen.
Op de collectieve landbouwbedrijven, gaf men de boeren kleine percelen grond om
ze individueel te bebouwen. Wanneer in 1937 het Poesjkin-jubileum werd gevierd,
luidde het in de pers: 'Rusland is een grote natie, omdat het Poesjkin en Lenin aan
de wereld heeft geschonken'. Oude nationale waarden stegen weer in koers, en zo
zou ook de orthodoxe Kerk, als traditionele nationale instelling, wederom min of
meer in ere worden hersteld. Toegevingen inzake godsdienst kwamen zo laat, omdat
deze de regering het zwaarst vielen. In de jaren 1937/38 beproefde men nogmaals,
doch te vergeefs, den tegenstrever met geweld uit den weg te ruimen. Nog na het
uitbreken van den oorlog en na het bekende verdrag tussen Hitler en Stalin over de
verdeling van Polen, verklaarde de leider der Kommunistische Jeugdvereniging
Michailov, dat de Sowjets en de Nationaal-Socialisten beide vijanden waren van de
godsdienst, dat ze gemeenschappelijke tegenstrevers hadden, waaronder de katholieke
priesters. Na de intrede van Rusland in den oorlog klonk natuurlijk een andere
melodie. Den 21-8-1941 richtte radio Moscou een oproep tot alle gelovigen in de
door Duitsland bezette gebieden, hen aansporend de vrijheid van hun godsdienst te
verdedigen. In den oproep beschuldigden zij de nazi's ervan het bestaan van het
christendom te bedreigen, Christus Koning van den troon te stoten en Rosenberg's
'Mythus des XXen Jahrhunderts' in zijn plaats te willen zetten.
Bij het begin van den oorlog schaarde de orthodoxe Kerk zich al dadelijk aan de
zijde der Sowjets. Onmiddellijk hadden in heel het land kerkelijke diensten plaats
om de zege van het rode leger af te smeken. De plaatsvervangende patriarch Sergius
riep de gelovigen op ten strijd tegen de 'vijanden der orthodoxie'. Plechtig verklaarde
hij den 19-8-41 dat de vrijheid der kerkelijke diensten in heel Rusland volledig was
hersteld. De regering kwam tot het inzicht, dat de Kerk een waardevolle bijdrage
kon leveren voor het tot stand brengen van een in oorlogstijd onmisbaar nationaal
eenheidsfront. Daarbij moest de Sowjetstaat, wilde hij in het milieu van zijn
demokratische bondgenoten geen gek figuur slaan, zich tenminste den schijn van
een godsdienstige verdraagzaamheid geven1.. Bij een banket ter ere van Amerikaanse
gasten, verklaarde hij den 18-12-1941: 'God moge President Roosevelt bij zijn
opdracht helpen!' De strijd tegen het christendom werd afgeblazen en de
anti-godsdienstige musea gesloten. Weliswaar werd, naar wij uit betrouwbare bron
vernemen, in menig

1.

Zelf Stalin begon nu over God te spreken.
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geval alleen den naam veranderd. Ook zijn vaak nog de woorden: 'Godsdienst is
opium voor het volk', te lezen boven de poort van de musea die onder een anderen
naam blijven voortbestaan. Het verbond der goddelozen werd ontbonden omdat het
allen zin verloren had en zijn orgaan De Goddeloze hield 'wegens papierschaarste'
in September 1941 op te verschijnen. De Zondag als rustdag werd opnieuw ingevoerd.
Vanaf het jaar 1943 werd de gewijzigde houding van den Staat tegenover de Kerk
nog duidelijker merkbaar. De regering begon de patriarchale Kerk, in onderscheid
met de secten die zich van haar hadden afgescheiden en vroeger den steun der Sowjets
genoten, bijzonder te begunstigen. Dit omdat ze had ingezien dat een gecentraliseerde
Kerk beter te beheersen is dan een eindeloos aantal secten. In de Lente 1943 kon de
patriarchale Kerk, en dan nog wel - en dat is betekenisvol - in de staatsdrukkerij, een
prachtig verlucht werk uitgeven onder den titel: De Waarheid over den godsdienst
in Rusland. Ook het maandblad van het patriarchaat verschijnt sinds 1944 in een zeer
verzorgde uitgave op de persen van de staatsdrukkerij. Den 3 September 1943 ontving
Stalin - iets ongehoords tot dan toe - in hoogst eigen persoon de primaten van de
Kerk. Nu werd ook, na een weigering van achttien jaar, de toelating verleend een
nieuwen patriarch te kiezen. Een bisschoppelijke synode, waarop zeventien
bisschoppen aanwezig waren, verkoos Sergius tot patriarch, die tot dan toe
plaatsvervangend patriarch was geweest, en bij de regering hoog in aanzien stond.
Hij wordt bijgestaan door een synode. Den 13 October 1943 werd een bijzondere
'Sowjet voor de aangelegenheden der orthodoxe Kerk' in het leven geroepen. Zijn
leider is G. Karpov. Den 30 Juni vormde men een gelijkaardigen Sowjet voor de
andere christelijke en niet-christelijke godsdienstige genootschappen, die door Y.
Polyansky wordt voorgezeten. Talrijke kerken werden opnieuw voor de goddelijke
diensten geopend. Zo steeg b.v. in Moscou het aantal toegankelijke kerken van 17
in 1938 tot 40-50 in 1943. Het volgend jaar konden zelfs enkele theologische scholen
geopend worden. Na den dood van den patriarch Sergius in Mei 1944, begon een
theologisch Instituut in Moscou zijn werkzaamheden. Plannen zijn gereed om een
tweede dergelijk Instituut in Leningrad te stichten. Ook een aantal kloosters werd
weder geopend, o.a. dit van de Allerheiligste Drievuldigheid, het klooster van den
hl. Sergius, en het beroemde grottenklooster in Kiew. Volgens de getallen die door
den metropolitaan Nicolaus von Krititsi in September 1945 werden medegedeeld,
bestaan er in Rusland 10 seminaries, één theologisch instituut, 37 kloosters, ongeveer
20.000 parochies met 30.000 priesters, 80 bisdommen. Het patriarchaat beschikt nu
in Moscou over een ruim
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gebouw en over een drukkerij. Twee theologische tijdschriften en andere uitgaven
zijn in voorbereiding. Na den dood van den patriarch Sergius, werd de metropolitaan
Alexis van Leningrad door een groot nationaal concilie, waarop bijna alle orthodoxe
kerken vertegenwoordigd waren, als zijn opvolger aangeduid.
Wanneer men dit alles hoort, zou men geneigd zijn te denken dat er inderdaad
voor de Russische Kerk een nieuwe tijd van vrijheid is aangebroken. Men moet echter
goed toezien hoe de verhoudingen zijn. Er is zeker geen vervolging meer. De priesters
worden niet meer in gevangenissen of concentratiekampen opgesloten enkel en alleen
wegens het uitoefenen van hun ambt. Wie ter kerke gaat, stelt zich daardoor niet
meer bloot aan plagerijen van allen aard. Naar aartsbisschop Germanos, exarch van
den patriarch van Konstantinopel, in West- en Oost-Midden-Europa, die in 1945 ter
gelegenheid van het concilie in Moscou vertoefde, wist mede te delen, kunnen nu
zelfs leden van de kommunistische partij, de kerk bezoeken. Maar met de mogelijkheid
den eredienst te celebreren en bij te wonen, is nog niet de vrijheid toegestaan die de
Kerk nodig heeft. Vrijheid van eredienst alleen is niet voldoende. De Kerk moet
vooral, als we van godsdienstvrijheid willen spreken, de opdracht die Christus haar
gegeven heeft, nl. het Evangelie aan alle mensen mede te delen, zonder hinder kunnen
volbrengen. Zij moet de vrijheid hebben gans het Evangelie te verkondigen zonder
onderscheid, dus ook de waarheden over staatsinrichting en gemeenschapsleven; zij
moet de vrijheid hebben de jeugd in den geest van het Evangelie op te voeden. Verder
moet zij vrij naar het Evangelie kunnen handelen, d.w.z. ze moet haar liefdewerk
ongehinderd kunnen uitoefenen. Hierin juist legt de Sowjetregering de Kerk aan
banden en beperkt ze haar werkzaamheid tot het eenvoudige uitoefenen van den
eredienst. Heeft er zich een wezenlijke verandering in deze wetgeving voorgedaan?
Dat is de fundamentele vraag die wij te beantwoorden hebben.
Karpov, de voorzitter van den sowjet voor de aangelegenheden der orthodoxe
Kerk, verklaarde op het concilie van Moscou in Februari 1945, dat het decreet van
1918 over de scheiding van Kerk en Staat, en de bepalingen van het decreet van
Stalin over de betrekkingen tussen beiden, ook voortaan onaantastbare principes
zouden zijn. Doch de scheiding van Kerk en Staat, die door de wet van 23 Januari
1918 werd vastgelegd, is niet, zoals in Amerika, een minnelijke scheiding van beide
machten, zij is tegen de Kerk gericht. Artikel 11 van deze wet verbiedt het opleggen
van kerkbelastingen en het nemen van kerkelijke strafmaatregelen. Een ministerieel
rondschrijven van 18 November 1920 verklaarde iedere activiteit van de leiding der
bisdommen als onwettig. Zo werd heel het organisme der Kerk
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stukgeslagen. Anderzijds werd er den 10 Augustus 1922 een decreet uitgevaardigd,
volgens hetwelk iedere kerkelijke gemeenschap en ieder priester die zijn ambt
uitoefent zich moet laten registreren. Dit bracht de Kerk onder de volledige controle
van den Staat. Scheiding van Kerk en Staat betekent niet in Rusland: vrijheid, maar
verslaving. Dat dit ook nu nog van kracht is, zal de verdere uiteenzetting aantonen.
Wat het wetsbesluit van Stalin betreft, komt artikel 124 in aanmerking, dat luidt: 'om
de gewetensvrijheid van de burgers te vrijwaren, is in de U.S.S.R. de Kerk gescheiden
van den Staat, en de school gescheiden van de Kerk. De vrijheid van den eredienst,
en de vrijheid van anti-godsdienstige propaganda zijn voor alle burgers gewaarborgd'.
Hier is vooreerst het begrip der gewetensvrijheid zeer kenschetsend. Om de
gewetensvrijheid te waarborgen, moet de Kerk zoveel mogelijk aan banden gelegd
en haar invloed uit de school verbannen worden. Gewetensvrijheid wordt hier verstaan
als vrij zijn van iedere dogmatische gebondenheid. De Kerk met haar aanspraak op
het uitsluitend bezit der waarheid, bedreigt deze vrijheid. Het artikel laat de Kerk
vrij den eredienst uitoefenen, maar dat is ook alles wat haar geoorloofd is. Alleen
anti-godsdienstige propaganda is toegelaten, godsdienstige niet. Artikel 4 van de
verordening van Lenin sprak nog over de vrijheid zowel der godsdienstige als der
anti-godsdienstige propaganda, doch dit artikel werd reeds door de wet van 8 April
1929 over de godsdienstige verenigingen in dien zin veranderd, dat alleen nog
anti-godsdienstige propaganda toelaatbaar werd geacht. Deze wet die nu nog van
kracht is, bepaalt zeer nauwkeurig hoe dit verbod van religieuze propaganda bedoeld
is. Het is verboden mutualiteiten op te richten, tehuizen voor bedevaarders,
armenhuizen, begrafeniskassen, enz., te organiseren, godsdienstige verenigingen
voor boeren en werklieden te stichten, het geld dat voor den eredienst ter beschikking
staat voor andere doeleinden aan te wenden. Het is verboden bidstonden te beleggen
voor kinderen, jongelieden en vrouwen of literaire werkgemeenschappen op te richten,
omdat die zouden kunnen dienen tot het geven van godsdienstonderricht. Het
organiseren van patronaten of kindertehuizen, het openen van bibliotheken of
leeszalen, het stichten van ziekenhuizen en het verlenen van geneeskundige hulp, is
eveneens verboden. In één woord, iedere activiteit met uitzondering van het
eenvoudige uitoefenen van den eredienst, is aan de Kerk ontzegd. Het is betekenisvol
dat in een brochure, Godsdienst en Kerk in de U.S.S.R. van de hand van F. Fedorov,
die in 1944 in Moscou in verscheidene talen verscheen, de wet van April 1929 wel
wordt geciteerd, maar deze bepalingen, die de activiteit van de Kerk aan banden
leggen, eenvoudigweg worden verzwegen. Zo kan men natuurlijk bewijzen
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dat de Kerk in Rusland vrij is, wanneer men alles wat in zijn kraam niet past,
eenvoudigweg doodzwijgt.
De noodlottigste uitwerking van het verbod van elk godsdienstige propaganda, is
het verbod van het godsdienstonderwijs. Volgens artikel 121 van het strafwetboek
(zoals art. 132 van het STWB van 1926) wordt het geven van godsdienstonderwijs
aan minderjarigen onder de achttien jaar, met een jaar dwangarbeid gestraft. Dit
artikel is ook nu nog van kracht. In de praktijk werden de voorziene straffen niet
zelden overschreden. Het tijdschrift Investija bericht van een geval in Maart 1922,
waar een onderwijzer in Moscou tot twee jaar gevangenisstraf werd veroordeeld
wegens het geven van godsdienstonderwijs. Naar den tekst van de wet, is enkel het
geven van godsdienstonderricht aan personen onder de achttien jaar strafbaar hiermede wordt echter niet bedoeld, dat onderricht aan personen boven de achttien
jaar zou toegelaten zijn. Dit zou in strijd zijn met de grondprincipes van de scheiding
der Kerk van de school. De jongste rechtsliteratuur breidt daarom deze
verbodsmaatregel uit tot het geven van godsdienstonderwijs aan volwassenen. Aldus
verbiedt de officiële commentaar op het strafwetboek van 1939 (p. 435 vv.)
godsdienstonderwijs aan volwassenen in officiële en private onderwijsinstellingen,
met uitzondering alleen van de bijzondere theologische instituten voor de opleiding
der geestelijkheid. Dergelijke inrichtingen voor de priestervorming bestaan echter
slechts wederom sinds 1944, zodat tot dan toe het godsdienstonderwijs aan
volwassenen alleen in niet bestaande scholen was toegelaten. Aan personen die zich
niet tot het priesterschap voorbereiden, dus aan de overweldigende meerderheid der
gelovigen, mag ook nu nog geen godsdienstonderwijs worden verleend. De wet van
8 April 1929 verbiedt, zoals reeds vermeld, het vormen van kringen en verenigingen
met als doel godsdienstonderwijs te geven (art. 17, alinea 1, punt c). Daardoor is
ieder godsdienstonderricht ook aan volwassenen, zelfs buiten de school onmogelijk
gemaakt. Anderzijds verbiedt art. 13, al. 1 van de schoolwet van 19 October 1933,
ieder godsdienstonderwijs in de scholen. Volgens artikel 18 van de wet van 8 April
1929, is alleen het privaat godsdienstonderwijs aan groepen van hoogstens drie
kinderen toelaatbaar. Dergelijk privaatonderwijs kon men ook nauwelijks verbieden.
Maar zelfs deze kleine toegeving werd tot voor korten tijd, overal waar het enigszins
mogelijk was, beperkt. Nu lijkt ze evenwel effectief te zijn. Ieder geval van privaat
godsdienstonderwijs moet, krachtens de verordening van 23 April 1927 (art. 1, al.
2, en art. 2) nauwkeurig in het oog gehouden worden, en den volkscommissaris voor
Onderwijs medegedeeld. De toelating tot het geven van godsdienstonderricht werd
meermaals wederrechtelijk geweigerd. Vaak
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werden de kinderen aan hun ouders ontrukt of de ouders gestraft. Hierin schijnt er
wel werkelijk een ommekeer te zijn tot stand gekomen. Een Amerikaans diplomaat,
die in het voorjaar van 1945 bij den patriarch Alexis een bezoek aflegde, vroeg hem
waarin hij nu meer godsdienstvrijheid had dan vroeger, en de patriarch antwoordde:
'We worden nu niet meer gestraft wanneer we, op verzoek, de kinderen in familiekring
godsdienstonderwijs verlenen.' De diplomaat vroeg dan of er in Rusland, zoals in
Amerika, Zondagsscholen voor godsdienstonderwijs bestonden. Alexis antwoordde
ontkennend. Zo is het ook nog op den huidigen dag, alleen het absoluut, ontoereikend
onderricht in heel kiemen kring wordt toegelaten. Een afgevaardigde van de New-York
Times stelde in Augustus 1944 aan Karpov dezelfde vraag over de Zondagsscholen.
Hij kreeg als antwoord, dat tot hiertoe de vraag nog niet was opgerezen. Zolang deze
wetgeving die elke werkzaamheid der Kerk zozeer aan banden legt, bestaat, kan er
van ware godsdienstvrijheid geen sprake zijn, al geven de onder controle der
Sowjetregering staande prelaten nog zo hoog van deze vrijheid op. Welsprekender
dan al deze woorden is het zwijgen van den patriarch in het zoeven vermelde interview
met den Amerikaansen diplomaat, dat ons uit absoluut betrouwbare bron bekend is.
Hoe het van Moscou onafhankelijke deel der Russische emigranten over de
godsdienstvrijheid in Rusland denkt, toont ons een verklaring van het
bisschopsconcilie der Russische orthodoxe kerken, dat in München van 26 April tot
9 Mei 1946 plaats greep. Op dit concilie waren zestien bisschoppen aanwezig en tien
hadden een afvaardiging gezonden. Een verklaring van dit concilie zegt: 'We weten
wel, dat de Sowjetregering na den oorlog aan de Kerk een paar van de haar ontroofde
vrijheden heeft moeten teruggeven. Maar de vrijheid aan de Russische Kerk toegestaan
is uiterst beperkt en meer schijn dan werkelijkheid. Als de kommunistische regering
werkelijk haar hoogachting voor de Kerk wil tonen, en haar de normale
werkmogelijkheden wil verschaffen, moet ze haar de volledige vrijheid in het
vervullen harer zending waarborgen. De regering moet op de eerste plaats de
gevangenissen en concentratiekampen openstellen en de bisschoppen en priesters
bevrijden, die daarin nog zuchten en echte martelaren zijn van het orthodoxe geloof.
Zij moet de geestelijkheid volledige vrijheid verlenen om in woord en schrift Gods
Woord te verkondigen; zij moet de godsdienstige opvoeding der jonge generatie
toelaten (C.I.P., 5 Juni 1946). Een andere stem, uit het kamp der Parijse emigranten,
die den patriarch Alexis erkennen, L.A. Sande, professor aan het Russisch theologisch
instituut te Parijs, schrijft in de Bode van het kerkelijk Leven, het tijdschrift der
Russische emigranten aldaar (no 3, Juli 1945): 'De Kerk wordt door den Staat
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nu als bruikbaar beschouwd, geduld en zelfs gesteund. Er is vrijheid van eredienst,
maar dat betekent nog niet vrijheid van prediking, noch vrijheid van onderwijs of
van drukpers. Onder prediken verstaan we niet het houden van een kleine toespraak
bij den eredienst - dat is toegelaten - maar het geheel der werkzaamheden van de
Kerk om het leven te heiligen en om te vormen. Als we van onderwijs spreken, dan
hebben we niet de technische vorming der kandidaten voor de theologie op het oog,
maar met het onderwijs der Kerk bedoelen we den invloed die de Kerk op de jeugd
in en buiten de school uitoefent. Zulke invloed is in strijd met de basiswet der
U.S.S.R., de scheiding van Kerk en Staat, het verbod van kerkelijken invloed op de
school, op jeugdorganisaties, enz. Kerkvroomheid is in Rusland toegelaten, maar
een orthodoxe cultuur is verboden. Als men alleen vrijheid van eredienst heeft wordt
de liturgie gemakkelijk een voorwerp van de archeologie. Voor de brede goddeloze
lagen van het volk, is zulke liturgie niets anders dan een overblijfsel, dat van
hogerhand, als een volksverdwazing, nog wordt toegelaten.' Deze man ziet zeer goed
hoe de vrijheid van eredienst voor de Kerk absoluut ontoereikend is, wanneer haar
geen enkele mogelijkheid tot propaganda wordt gelaten. Karpov zelf, de
Sowjetvoorzitter voor aangelegenheden der orthodoxe Kerk, schijnt de
godsdienstvrijheid voor de Russische Kerk als niet bestaande te beschouwen, want
in zijn rede op het concilie van Moscou stelt hij deze vrijheid pas voor de toekomst
in het vooruitzicht. Een afgevaardigde van het tijdschrift America vroeg aan
Polyansky, de Sowjetvoorzitter voor godsdienstaangelegenheden, of iemand die als
gelovige bekend stond, het tot een leidende functie in Rusland kon brengen. Polyansky
gaf het ontwijkende antwoord, dat godsdienstvrijheid in Rusland gewaarborgd was
(The catholic...). De kommunistische partij, die den Russischen Staat schraagt is,
zoals voorheen, fundamenteel atheïstisch. Godsdienst wordt nog steeds beschouwd
als een bijgeloof dat, door gepaste opvoeding dient uitgeroeid. Stemmen verheffen
zich in kommunistische regeringskringen, die zich over een al te grote tolerantie
inzake godsdienst beklagen, ofschoon de bewegingsvrijheid der Kerk toch waarlijk
reeds genoeg aan banden werd gelegd. Buitenlandse reizigers, die hun ogen niet in
hun zak hielden, beoordelen de Russische godsdienstvrijheid zeer negatief. In het
begin van dit jaar bracht de Britse jeugd een bezoek aan Rusland. Jones, de secretaris
der christelijke Engelse studenten-vereniging, berichtte over dit bezoek, dat de Kerk
weliswaar vrij is in het uitoefenen van den eredienst, maar dat ze hoegenaamd geen
propaganda mag voeren. Vergaderingen buiten de kerk en jeugdverenigingen zijn
er onmogelijk. De Kerk heeft niet den minsten invloed op de jonge generatie en de
sociale
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orde (Humanitas, Mei 1946, p. 492). Zelfs de metropolitaan Nicolaus von Krititsi,
een der trouwste aanhangers van het Sowjetregiem, moest bij zijn bezoek in Parijs
in September 1945 toegeven dat slechts privaat onderwijs aan een klein aantal
kinderen binnen den familiekring mogelijk was. De instituten voor theologie zijn
enkel gemachtigd jongelieden boven de achttien jaar te aanvaarden. Wel mogen de
kinderen aan de godsdienstoefeningen deelnemen, maar de metropoliet bewaart het
stilzwijgen over het godsdienstonderricht in de kerk. Wij weten dat dit niet mag.
Zo is de werkzaamheid der Kerk nog steeds bij iedere schrede geremd. Het ergste
echter is, dat ze, ondanks de scheiding van Kerk en Staat, die op papier bestaat, tot
in het kleinste van den atheïstischen Sowjetstaat afhankelijk is. Het concilie van
Januari-Februari 1945 gaf de Kerk een nieuw statuut, waarin haar afhankelijkheid
stevig is vastgelegd. Dit statuut stelt in het vooruitzicht een Kerkconcilie dat
regelmatig zou worden bijeengeroepen, en een conferentie van de bisschoppen die
op bepaalde tijdstippen zou samenkomen. Beide kunnen slechts met toelating der
regering vergaderen. De bisschoppen worden door de patriarchen, in verstandhouding
met de synoden, benoemd. Naar het Engels tijdschrift The Tablet, wordt de kandidaat
door Karpov voorgesteld (Tablet, 23 Maart 1946). Zoals de patriarchen, worden al
de bisschoppen door een sowjetcommissaris bijgestaan. (Tablet, 16 Februari 1946).
Het statuut bepaalt ook dat voor het oprichten van een parochie de toelating van de
regering nodig is. De Staat stelt de parochie gratis een kerkgebouw en de
noodzakelijke benodigdheden ter beschikking. Onregelmatigheden in het beheer der
goederen moeten door den bisschop aan den Sowjet voor zaken der orthodoxe Kerk
medegedeeld worden. In een nota die aan het statuut werd toegevoegd, besloot de
raad der volkscommissarissen voor aangelegenheden der orthodoxe Kerk, dat aan
het patriarchaat, het beheer der diocesen, de parochies en de kloosters, welbepaalde
rechten worden toegekend tot het kopen en verkopen van onroerende goederen, maar
dat voor elke verhandeling, de toelating van den gevolmachtigde van den raad voor
kerkelijke aangelegenheden moet worden ingewonnen. Zo staan de kerkelijke
organismen volledig onder de controle der regering. Terloops vernemen we hier ook
nog dat Karpov in elk district zijn ondergeschikte ambtenaren heeft. Evenals in den
Tsarentijd is de staatscontrole tot in de kleinste bijzonderheden georganiseerd. (vgl.
Bode van het kerkelijk Leven, Febr. 1946). In een commentaar van de hand van Prof.
Eremin, professor in het kerkelijk recht aan het Russisch Theologisch Instituut van
Parijs, beklaagt deze er zich over in een Parijs emigrantenblad, dat de wet die
uitgevaardigd werd onder de Sowjets zich bijna niet stoort aan de
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rechten die, volgens de traditionele voorschriften aan de Kerk toekomen. Men zou
zich de vraag moeten stellen of de kerkelijke autoriteiten niet hun bevoegdheid zijn
te buiten gegaan met, op verlangen der Sowjetregering, de verplichting op zich te
nemen de Sowjetwetgeving in de kerkaangelegenheden te herkennen, en of dit geen
verraad zou betekenen tegen Gods wetten.
In het algemeen kader der afhankelijkheid van de Kerk aan den Staat is het dan
ook niet te verwonderen dat voor de opening der geestelijke scholen de toelating der
regering nodig is. Daarbij is het programma dezer scholen zeer beperkt. Ze mogen
geen philosophie en profane geschiedenis en absoluut geen profane leervakken
onderwijzen. Het doel blijft steeds de mogelijkheid aan de priesters te ontnemen om
invloed uit te oefenen op de intellectuele kringen (Tablet, 16 Nov. 1946). Niet voor
niets is de Staat zo toegevend geweest tegenover de Kerk. Hij wil ze in de hand
hebben als willoos werktuig voor zijn binnen- en buitenlandse politiek. De Kerk
heeft het beetje vrijheid dat men haar had toegestaan, met haar verslaving aan den
atheïstischen Staat moeten betalen. Met recht kan men zich de vraag stellen of deze
prijs niet te duur was. Ook de onafhankelijke Russische emigranten beklagen dezen
toestand van verslaving der Kerk aan den Staat. In een door de Russen in Amerika
uitgegeven tijdschrift Rassiga (New-York) wordt in een artikel van Nikolai Rikalov
diep geklaagd over het feit dat de goddeloze regering in Rusland de Kerk als haar
slavin uitbuit en ze als een blind wapen voor haar kommunistische politiek gebruikt.
(Rassiga, 16 Maart 1946).
Er zijn symbolen voor dit nauw samengaan. Ter gelegenheid van allerhande
feestelijkheden marcheert de patriarch samen met de volkskommissarissen en
maarschalken op de rode plaats te Moscou, het dagblad Isvestija drukt de herderlijke
brieven af die zich echter minder tegen de zonde dan wel tegen de
anti-kommunistische politiek richten. Ze kanten zich niet tegen den duivel maar
tegen de reactie en houden zich meer met het rijk van Stalin dan met het hemelrijk
bezig. (Tablet, 23 Nov. 1946). Soms zelfs nemen de Sowjetafgevaardigden bij officiële
aangelegenheden, aan den eredienst deel. Zo nam b.v. de heer Karpov, tezamen met
den gevolmachtigde voor aangelegenheden der orthodoxe Kerk in Oekraïne,
Chodtschenko, op Pasen 1945 deel aan een liturgische plechtigheid die door den
patriarch samen met den metropolitaan der stad te Kiew werd gecelebreerd.
De regering stelde de buitenlandse prelaten, die voor het concilie naar Moscou
kwamen, vliegtuigen voor de reis ter beschikking, zorgde in Moscou voor auto's,
verschafte hun winterkledij en onderdak en onderhoud. (Ibid., no 5). Men zou zich
bijna in den tijd van Konstantijn den Grote wanen. Ook aan de patriarchen en andere
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kerkvoogden die als agenten der sowjetregering in het buitenland reisden, stelde de
regering vliegtuigen en al wat ze nodig hadden ter beschikking. Volgens een bericht
in het patriarchaal tijdschrift (1945, no 5), toonde Stalin bij een ontvangst van den
patriarch en zijn bijzonderste medewerkers, levendige belangstelling voor de behoeften
der Kerk, vroeg inlichtingen over het kerkelijk leven, over de ondernemingen en
plannen, toonde zich zeer welwillend en hartelijk en beloofde zijn steun voor de
toekomst.
Bij dit alles stelt men zich onwillekeurig de vraag: Wat wil de Sowjetstaat dan
wel van de Kerk wanneer hij tegenover haar plotseling een zo welwillende houding
aanneemt? Want dat Stalin en zijn trawanten zich zo zeer voor het rijk Gods gaan
interesseren, zal ook de naiefste wel niet geloven. De Staat verwacht van de Kerk
eerst en vooral verhoging van zijn prestige in de ogen van het gelovige deel van het
Russische volk. Dit was vooral tijdens den oorlog van belang om de nationale eenheid
te verstevigen. De hoge en hoogste vertegenwoordigers van de Kerk overladen de
Sowjetregering in het algemeen en Stalin in het bijzonder met loftuigingen. In een
artikel, 'Het verloren en het teruggewonnen Paradijs', uit het patriarchaal tijdschrift
(1945, no 6) wordt het Russisch patriarchaat vergeleken met het paradijs dat het
Russische volk door de hervorming van Peter den Grote verloor en haar door de
goedheid der Sowjetregering werd teruggeschonken. Daar de voorwaarden tot het
verwerven van het hemelrijk met het opnieuw invoeren van het patriarchaat, voor
de kinderen der Russische Kerk verbeterd zijn, heeft de atheïstische regering grote
verdiensten verworven voor het zielenheil van haar onderdanen. Stalin wordt gevierd
als de leider van God gezonden voor het Russische volk en het rode leger en dit op
een wijze die niet moet onderdoen voor de gebruikelijke loftuigingen voor den 'Führer'
of den 'Duce' in de fascistische landen.
In Januari 1944 schreef in het patriarchaal tijdschrift de metropoliet Nikolaus von
Krititsi over Stalin als 'den meest geliefden leider van ons volk, den genialen hoogsten
aanvoerder van ons leger, door God aangesteld om in dezen tijd van beproeving ons
volk te dienen'.
De metropoliet Sergius drukte de gevoelens van alle orthodoxe Russen uit, wanneer
hij zegde: 'Van harte groet ik in Uw persoon den leider van onze militaire en culturele
machten, door God verkozen en die ons voert naar de zegepraal over den inval der
barbaren, naar den vreedzamen bloei van ons land en naar een lichte toekomst voor
zijn volkeren'. Nikolaus gaat verder: 'De gelovige Russen zien in den persoon van
den hoogsten leider van de natie, den vader van hun volk hun door God geschonken
en bidden vurig tot God
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den Heer voor zijn gezondheid en een lang leven. In onzen leider erkennen de
gelovigen samen met het ganse land, den grootsten van alle mensen die ons land ooit
heeft voortgebracht, een man die in zijn persoon alle eigenschappen van onze
heldhaftige grote legeraanvoerders uit het verleden verenigt. Zij zien in hem de
menswording van al het goede en schone dat het heilig geestelijk erfgoed van het
Russische volk uitmaakt en hun door de voorvaderen is overgeleverd'. In een verslag
van 10 April 1945 over het bezoek van den patriarch en zijn medewerkers aan Stalin,
spreekt dezelfde metropoliet Nikolaus over 'het grote geluk hem te aanschouwen,
wiens naam met liefde en verering wordt genoemd, niet enkel in alle streken van ons
land, maar ook in alle landen die vrijheid en vrede liefhebben'. (Par. Zt., 1945, no
5). Hij noemt Stalin de grootste man van het huidige tijdperk.
Zo steunde de Kerk het staatsbestuur gedurende den oorlog, ze versterkte den
strijdlust door haar propaganda. In zijn rede op het concilie van Moscou, dankt
Karpov, in naam der regering, de Kerk uitdrukkelijk voor haar
propaganda-werkzaamheid in de herderlijke brieven en predikaties en ook voor haar
niet geringe materiële hulp in den strijd tegen den vijand. Zoals men weet stelde de
Kerk het rode leger een volledig uitgeruste pantserkolom ter beschikking. Volgens
getallen die de metropoliet Nikolaus in September 1945 te Parijs mededeelde,
collecteerde de Kerk gedurende den oorlog meer dan 300 millioen roebel voor het
rode leger (Bode van het kerkelijk Leven, Parijs, no 4, Nov. 1945). Het concilie van
Moscou richtte een oproep tot alle volkeren der wereld om te strijden tegen het
fascisme.
Zelfs hoge prelaten predikten den haat tegen den vijand. Zo schrijft de metropoliet
Nikolaus in het patr archaal tijdschrift van Januari 1944: 'De vrouw, die van nature
zelf ertoe geroepen is het leven aan anderen te schenken, nam het geweer in de hand
en stond naast de mitrailleuze, omdat nu de branding van de liefde voor het vaderland
en van de haat tegen het fascistisch monster, boven alle andere gevoelens in de
Russische ziel staat'. (p. 17). De aartsbisschop Lukas van Tambov schrijft in Februari
1944 in hetzelfde tijdschrift: 'Kan men, wanneer men van de afschuwelijke Duitsers
spreekt, nog aan aan het heilige gebod van Christus: 'Bemint uwe vijanden', denken?
Neen, neen, in geen geval kan men dat! Men kan het niet omdat deze liefde geheel
en volstrekt onmogelijk is, niet alleen voor de mensen maar ook voor de engelen en
voor den God van de liefde zelf, omdat ook God het kwade haat en de boosdoeners
verdelgt. De afschuwelijke Duitsers zijn niet slechts onze vijanden, maar ook Gods
vijanden en wie durft spreken van liefde voor Gods vijanden?' (p. 28).
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Om de Sowjetregering aangenaam te zijn verloochent de Kerk hier in haar officieel
tijdschrift, het fundamentele gebod van het Christendom. Zover gaat haar slaafsheid
tegenover de atheïstische regering! Ook na den oorlog wordt het verkondigen van
den haat voortgezet. In een artikel over het proces van Nürenberg schrijft een priester,
M. Sernow: 'Er zijn daden op aarde die van dien aard zijn dat er geen vergiffenis
meer voor bestaat. De Verlosser bad voor zijn beulen omdat ze niet wisten wat zij
deden. Onze vijanden wisten zeer goed wat zij deden. Daarom verdienen zij geen
vergiffenis' (Patriarchaal tijdschrift, December 1945).
De Sowjets gebruiken verder de Kerk ook als werktuig voor hun buitenlandse
politiek. De Russische Kerk staat in goede betrekking met de Anglikaanse Kerk en
maakte zo het verbond met de Russen in Engeland aannemelijk. Reeds voor hij tot
patriarch verkozen werd, wenste de metropoliet Sergius den nieuw gekozen
aartsbisschop van Canterbury, Dr. Temple, geluk. In zijn toespraak noemt hij hem
'beminde broeder', een titel die slechts voor hoogwaardigheidsbekleders der orthodoxe
Kerk gebruikt wordt. In September 1943 verbleef de Anglikaanse bisschop van York
in Moscou en in Juni 1945 kwam Nikolaus von Krititsi naar Londen een tegenbezoek
afleggen. In zijn redevoeringen te Londen drukte de metropolitaan den wens van de
Russische Kerk uit, vriendschappelijke betrekkingen met de Anglikaanse Kerk tot
stand te brengen. Hij wees op het gemeenschappelijk lot in den oorlog en op de
anti-fascistische gezindheid der beide Kerken. Hij overhandigde een gouden kruis
met edelstenen als geschenk van den patriarch Alexis samen met een
gelegenheidsschrijven aan den aartsbisschop van Canterbury. Op 18 Juni had te
Londen een ontvangst plaats bij den Sowjet-gezant Gustov. (Patr. Tijdschrift, 1945,
no 8).
De orthodoxe Kerk steunde de machtsdroom van Moscou's buitenlandse politiek.
Reeds in 1944 schreef de metropoliet Sergius in het patriarchaal tijdschrift
(Februarinummer) een betekenisvol artikel over de vraag of Christus in de Kerk een
plaatsvervanger had. Hij verwerpt deze katholieke opvatting maar besluit toch dat
de Kerk wel een enig hoofd zou kunnen hebben dat dan de voorzitter der hiërarchie
en van het algemeen concilie zou zijn. 'Niets is onmogelijk, zelfs niet dat dit hoofd
de bisschop van een of andere wereldhoofdstad zou zijn'. Wie denkt dan niet aan
Moscou! Als de patriarch van Moscou aan het hoofd van de gehele orthodoxe Kerk
zou staan, dan ware, in het wereldlijke geprojecteerd, de politieke hegemonie van
Rusland de toestand die daaraan beantwoordt. Oude tsaristische dromen van Moscou
als het tweede Rome, worden daarin weer levendig. De uitnodiging van alle orthodoxe
kerken, de Bulgaren uitgezonderd
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die dan nog als schismatieken doorgingen, wijst in dezelfde richting. De patriarchen
van Alexandrië, Antiochië en Georgië waren persoonlijk aanwezig.
Na den oorlog reisden verscheidene prelaten, met den patriarch zelf aan het hoofd,
naar het buitenland met het doel om alle Russische emigranten aan de patriarchale
Kerk te onderwerpen, en de orthodoxe kerken in de bezette gebieden van Rusland
of de onder Russischen invloed staande, zo mogelijk te bewegen aan te sluiten bij
het patriarchaat van Moscou.
Het ligt voor de hand dat op die manier de politiek der Sowjets gediend wordt. De
prelaten verschenen bij deze zendingen minder als kerkvoogden dan wel als de
vertegenwoordigers der Sowjetmacht. Dezen indruk gaf b.v. Nikolaus von Krutitsi
bij zijn bezoek te Parijs. Hierover schrijft L.A. Sander in het blad der Russische
emigranten: 'De metropoliet Nikolaus kwam naar Parijs, niet enkel als Hiërarch der
Russische Kerk, maar ook als hoogwaardigheidsbekleder der Sowjetregering. De
gezant ontving hem, hij woonde in het gezantschapsgebouw, enz.' (no 4, Nov. 1945,
p. 3).
De patriarch reisde einde Mei naar het nabije Oosten. De regering stelde hem een
vliegtuig ter beschikking. Karpov begeleidde hem tot op het vliegplein. Het vliegtuig
bracht hem naar het Heilig Land, Syrie en Libanon. De patriarch hield o.m. in het
huis van den metropoliet van Beiruth een toespraak waarin hij zegde: 'God geve dat
de banden die onze volkeren binden steeds steviger worden. Uwe achting voor ons
rode leger en voor onzen geliefden leider, Jozef Stalin, die alle noodlijdenden helpt,
ontroert me zeer. Ik hoop dat deze reis niet de laatste zal zijn.' (Patr. Tijds., 1945, no
9). Hij kwam per vliegtuig naar Moscou terug, waar Karpov hem reeds op het
vliegplein afwachtte.
Nikolaus von Krititsi reisde in Augustus-September 1945 naar Frankrijk. Daar
gelukte het hem de Russische emigranten onder den metropoliet Eulogius en ook
den vertegenwoordiger van de richting van Karlovtsi, den metropoliet Seraphinus,
tot vereniging met Moscou te bewegen. Den 2 September celebreerden Eulogius en
Seraphinus samen met Nikolaus. De meeste der Karlovtsi-gezinde bisschoppen zijn
echter terug in de oppositie tegen Moscou. Hun hoofd, Anastasius, heeft zich met
andere bisschoppen te Geneve teruggetrokken en leidt van daaruit den weerstand
tegen Moscou. Het verbond dat in Parijs gesloten werd is zeer problematisch. Van
de gewichtige dogmatische meningsverschillen die tussen de Eulogianen, de
Karlovtsiërs en de patriarchale Kerk bestaan, werd hoegenaamd niet gesproken. Men
zag ze eenvoudigweg over het hoofd. Het ligt voor de hand dat het verbond door
politieke beweegredenen werd ingegeven. De patriarch
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Alexis ging in October 1945 naar Georgië, om aldaar de 'Katholicos', die op het
concilie van Moscou aanwezig was, een tegenbezoek te brengen. In
September-October van hetzelfde jaar, werd de metropoliet Gregor van Leningrad,
door den patriarch naar Finland gestuurd, 'om de goede betrekkingen tussen de beide
Kerken te herstellen', met andere woorden, om de Finse Kerk aan de Russische
ondergeschikt te maken, zoals dit vóór de Russische revolutie het geval was. De
metropoliet werd in Helsinki door afgevaardigden der Sowjetmissie in Finland
ontvangen, evenals door het Fins-Russisch genootschap en de medewerkers van de
Sowjetcontrolecommissie. Op den avond der aankomst werd de metropoliet door
Orlov, den gezant der Sowjetunie in Finland, ontvangen. De gezant had een lang
onderhoud met den metropoliet en 'maakte hem op vriendelijke wijze met de
plaatselijke omstandigheden bekend'. Dit wil zeggen, dat hij orders gaf voor zijn
opdracht. De Finse Kerk drukte den wens uit 'in de moederlijke omarming der
vergeten moederkerk van Moscou terug te keren'. Tot den patriarch Alexis werden
verzoekschriften in dezen zin gericht. De Finse aartsbisschop Germanos verklaarde
zich principieel tot vereniging met Moscou bereid. Eerst moest hij nog de goedkeuring
van den patriarch van Konstantinopel inwinnen. De beslissing zou vallen op een Fins
concilie, dat in het begin van 1946 zou bijeen geroepen worden. Germanos beloofde
voor de hereniging te zullen werken. De metropoliet Gregor bracht bij deze
gelegenheid een bezoek aan de monniken die uit Valaam (Ladogameer) naar
Papin-Nijenir uitgeweken waren. Met klem predikte hij de boete en versterving en
drukte hun op het hart dat het voor hen een plicht was zich aan de moederkerk van
Moscou te onderwerpen. Den 5 October nam hij deze monniken wederom in den
schoot der moederkerk op. (Patr. Tijds., 1945, no 11).
Aartsbisschop Photius van Orlov en Briansk reisde in October naar Wenen en
Tsjecho-Slowakije. In Wenen, waar hij vanzelfsprekend per vliegtuig aankwam,
werd hij door de afgevaardigden der Russische militaire macht ontvangen. In een
der beste Weense hotels werd hij met zijn begeleiders gehuisvest. Maarschalk Konjev
zelf ontving den aartsbisschop en beloofde hem zijn hulp tot het wederopbouwen
van de vroegere Russische gezantschapskerk. In Wenen werden de aangelegenheden
van de aldaar verblijvende Russen geregeld. Er moest daar weldra een bisschop
worden aangesteld. Den 5 October vloog de aartsbisschop naar Praag. De plaatselijke
Russische bisschop Sergius en de gevolmachtigden der Tsjecho-Slowakische
orthodoxe Kerk, ook afgevaardigden van het Tsjecho-Slowakisch leger en leden van
het Sowjetgezantschap waren bij de ontvangst op het vliegplein aanwezig. De bisschop
Sergius stelde zich zonder
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meer onder het gezag van Moscou en nog andere Russische bisschoppen volgden
zijn voorbeeld na.
Photius sprak ook tot de orthodoxe Tsjechen en drukte de hoop uit dat de
Tsjecho-Slowakische orthodoxe Kerk met Moscou zou verenigd worden. Hij zegde
dat in principe iedere natie het recht op kerkelijke zelfstandigheid had, maar dat bij
de Tsjechen de voorwaarden daartoe nog niet vervuld waren. Daarom was de
vereniging met Moscou geboden. Ook hier had een ontvangst bij den
Sowjetambassadeur plaats. (Patr. Tijds., 1945, no 11).
De Russische emigranten uit de Russische invloedszonen hebben zich allen
wederom aan het patriarchaat van Moscou onderworpen: d.i. in de Russische zone
van Duitsland, Bulgarije, Jougoslavië; en in het Oosten van Mantsjoerije. In China
zijn de Russische emigranten onderling gescheiden: een deel erkent Moscou, een
ander deel blijft er tegen gekant. In Amerika wil men weliswaar tot de Russische
moederkerk behoren, maar men weigert zich te schikken naar de eisen van den
patriarch. Een concilie, in Mei 1945 te Chicago gehouden, verwerpt het bevel door
Moscou gegeven tot het samenroepen van een panamerikaans concilie, weigert de
Sowjetvlag in de kerken op te stellen, een nieuwen metropoliet te kiezen en hem den
titel toe te kennen van Exarch van het Moscovitische patriarchaat.
De synode wilde niet dat de huidige Russische bisschoppen door nieuw gestuurde
uit de Sowjetunie zouden vervangen worden. Verder weigerde ze haar besluiten aan
de bekrachtiging van Moscou te onderwerpen. (Bode van het kerkelijk Leven, Parijs,
1946, no 5, Februari).
De Kerken van de gebieden die vroeger aan Rusland behoorden en onlangs weder
geannexeerd werden, zijn nu terug aan de Russische Kerk onderworpen, waarvan
zij zich hadden losgescheurd. Zo heeft de Estlandse Kerk om vergiffenis gevraagd
aan den patriarch van Moscou om haar afscheuring van de moederkerk en hem
verzocht haar weder op te nemen. Zo werd ook de Litause Kerk terug aan Moscou
onderworpen. Ook op de orthodoxe Kerken in de gebieden die door de Russische
troepen bezet zijn of direct onder Russischen invloed staan, is de invloed der Russische
Kerk zeer groot. De plaatselijke orthodoxe Kerken moeten zich aan de Russische
politiek onderwerpen. Ook de orthodoxen van Achter-Karpatië, van Tsjecho-Slowakije
afgescheurd en bij Rusland geannexeerd, sloten zich zonder meer bij Moscou aan.
De Roemeense en Bulgaarse Kerken pasten zich zeer snel aan deze nieuwe
verhoudingen aan en steunden de nieuwe links-gerichte regeringen. Einde Januari
1945 verklaarde de metropoliet Stephanus van Sofia zijn solidariteit met de nieuwe
Russisch-gezinde regering. Hij beklemtoonde de vriendschap met de Slavische
broeders en bevrijders en met het broedervolk der Joego-

Streven. Jaargang 14

305
slaven onder zijn leider Tito. Hij gaf tevens lezing van een vriendelijken brief aan
Alexis.
In Juni 1945 ging Stephanus naar Rusland. Op 29 Juni werd hij in Moscou
ontvangen door den heer Karpov in het bijzijn van den patriarch Alexis en van alle
leden van den Sowjet voor aangelegenheden der Russische orthodoxe Kerk, verder
door de afgevaardigden der Bulgaarse regering en der panslavische commissie. Er
werd een gemeenschappelijk souper aangeboden waarop Karpov en de metropoliet
Stephanus een redevoering hielden. De metropoliet en de bisschoppen die hem
begeleidden, namen den 3 Juli deel aan de zitting der heilige synode in Moscou. Den
4 Juli had weer een bijeenkomst bij Karpov plaats, waarna allen dan samen naar
Leningrad reisden. In het Moscou-station werden de gasten verwelkomd door de
gevolmachtigden van den Sowjet voor aangelegenheden der orthodoxe Kerk van
stad en district Leningrad. Stephanus hield er een redevoering waarin hij verklaarde:
'Ik ben gelukkig dat ik mij in de grote stad van Alexander Newskij en van Peter de
Grote, in de stad van den grondlegger van het Sowjetregiem, van Lenin, bevind. Wij
zijn uw kinderen, kinderen van moeder Rusland die ons tweemaal van de slavernij
heeft bevrijd.' Den 14 Juli kwamen de Bulgaarse gasten naar Kiew. Aldaar werden
ze door den bisschop van Lemberg, Macharius, en door den gevolmachtigde van den
Sowjet voor aangelegenheden der orthodoxe Kerk voor Oekraïne, ontvangen. Merken
we terloops op dat het schisma tussen de Kerken van Bulgarije en van Konstantinopel,
klaarblijkelijk op aansturen van Rusland, ondertussen uit den weg werd geruimd. De
eucumenische patriarch erkende den 26 April de autokephalie van de Bulgaarse Kerk
en deelde dit aan den patriarch Alexis mede. De metropoliet van Bulgarije voert nu
ook den titel van exarch van gans Bulgarije.
Uit dit alles blijkt hoezeer de Russische kerk en haar invloed de doeleinden van
de buitenlandse politiek van Moscou dienden. Het is duidelijk dat de Sowjetregering
de Kerk onder deze omstandigheden laat leven, ja zelfs op zekere gebieden begunstigt.
De nieuwe godsdienstpolitiek geeft zonder twijfel aan de Kerk meer bewegingsvrijheid
dan vroeger. Maar de kommunistische regering, die zoals voorheen nog steeds
anti-godsdienstig en atheïstisch is, liet aan de Kerk niet toe een godsdienstige
propaganda te voeren, vooral niet bij de jeugd, noch invloed op de sociale
verhoudingen uit te oefenen. De nieuwe godsdienstpolitiek wordt bepaald door de
tegenwoordige omstandigheden die haar als opportunistisch doen voorkomen. Evenals
van de nieuwe economische politiek van Lenin werd afgezien, zou men ook aan deze
nieuwe godsdienstpolitiek eens vaarwel kunnen zeggen, eens dat dit aan de
Sowjet-machthebbers dienstig zou blijken.
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De Kerk is tegenwoordig voor het Sowjetregiem geen gevaar meer omdat ze
voldoende verzwakt en genivelleerd is. Eva Curie, die onlangs Rusland bezocht, vat
haar indrukken in het boek Unter Kämpfern samen als volgt: 'De oorlog tegen den
godsdienst is gewonnen, en de overwinnaar kan zich het genoegen van een
wapenstilstand veroorloven.' (Bode van het kerkelijk Leven, 1945, no 3).
Het is moeilijk te geloven dat de atheïstische regering andere verhoudingen
tegenover den godsdienst zou aangenomen hebben wanneer wij de onoverbrugbare
tegenstellingen tussen kommunisme en Christendom bedenken. De werkelijke toestand
en gebeurtenissen in het huidige Rusland spreken dit in alle geval tegen.
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Kroniek over Frankrijk
door Raymond Jouve S.J.
Sinds de bevrijding maken het intellectueel en het godsdienstig leven in Frankrijk
een ware revolutie door. Zeker, oppervlakkig beschouwd, heerst er één grote wanorde
- wat een normaal gevolg is van den oorlog, - maar bij een nader toezien komen ook
de grote lijnen te voorschijn van een werkelijke herleving op elk gebied. De
proviandering alleen is nog helemaal onvoldoende. Dit verklaart dan ook het slechte
humeur van den doorsnee-Fransman. Het urenlange aanschuiven voor de winkels,
het aflopen van het platteland om voedselvoorraad in te slaan, het inwisselen van de
rantsoeneringskaarten, de moeilijkheden om textielpunten machtig te worden, hebben
een algemene ontstemming veroorzaakt, die de sociale verhoudingen moeilijk en het
volk werkelijk mistevreden gemaakt heeft. Zodra echter de voedselvoorziening
verbeteren zal en weer vrije verkoop zal worden toegestaan, zal deze geestestoestand
ongetwijfeld weer plaats maken voor een grotere sereniteit.
In een kroniek over het intellectueel en godsdienstig leven lijkt deze aangelegenheid
wellicht een beetje nuchter en alledaags, wat laag bij den grond. Maar het is een feit
dat de klachten en ontevredenheid op elk gebied hun oorsprong vinden in de
ongelukkige proviandering, onbelangrijk, onbenullig in zich misschien, doch van
grote psychologische draagwijdte, vooral bij een volk dat vóór den oorlog niet gewoon
was zich iets te ontzeggen. De voedselbeperking is nu eenmaal voor den Fransman
geen normale toestand1..

Het intellectueel leven
Ook tijdens de bezetting - de eigenlijke oorlog was te kort van duur om er rekening
mee te moeten houden - stond het intellectueel leven in Frankrijk geen ogenblik stil.
Dit geldt op de eerste plaats voor het literair leven, dat in die jaren twee verschillende
richtingen uitging: een richting die zich aan de censuur onderwierp, en een andere
die ondergronds werkte.

1.

Hoewel in een 'kroniek over Frankrijk' het politiek leven moeilijk kan verwaarloosd worden,
meenden we toch dit aspect van Frankrijks geestelijke ontwikkeling beter buiten beschouwing
te laten, aangezien hierbij alles nog in staat van 'voorlopigheid' verkeert.
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De eerste, de literaire productie van Vichy, inspireerde zich op het programma der
toenmalige Regering: Gemeenschap, Arbeid, Huisgezin, Vaderland, Landbouw,
Economische aangelegenheden. Onder al de Vichy-publicaties is er niets, dat den
naam 'standaardwerk' verdient. Daarvoor was trouwens de vrijheid, ook voor die
auteurs, al te zeer aan banden gelegd. De Duitsers verboden bepaalde onderwerpen
te behandelen. Somtijds werden zelfs gecensureerde werken, waarvan ze eerst achteraf
de toespelingen door-hadden, onverbiddelijk uit den handel geweerd en op de fameuze
lijst 'Otto' geplaatst. Zo ging het o.a. met Histoire Sainte van Daniël-Rops en Pilote
de Guerre van de Saint-Exupéry, welke werken slechts twee of drie dagen in de
Parijse boekhandels voor het raam te zien waren.
Daartegenover namen de clandestiene geschriften steeds toe. Dagbladen, als Les
Cahiers du Témoignage chrétien dat eerst te Lyon en later te Parijs werd gedrukt,
en La France intérieure onder de bezielende leiding van G. Oudart, verstrekten
objectieve inlichtingen, publiceerden sociale en politieke beschouwingen, en gaven
tevens positieve leiding inzake oorlogsproblemen. Met dit alles wisten ze de vrije
gedachte en de vrijheid van geweten te handhaven. De literaire werken - klein in
aantal en klein van omvang (novellen, verzen) - verschenen in de bekende 'Éditions
de Minuit', waarin o.a. François Mauriac, Louis Aragon, Elsa Triolet, Jean Cassou,
Paul Éluard hun clandestiene werken publiceerden. De verzen van Pierre Emmanuel
vooral sloegen sterk in en droegen alleen al door hun eigen geslotenheid een
ondergronds cachet. Paul Valéry publiceerde slechts Mauvaises Pensées et autres.
Duhamel werd niet met rust gelaten en zette daarom zijn medewerking aan de Revue
des deux Mondes, orgaan van Vichy dat toentertijd zijn toevlucht gezocht had te
Royat, niet voort.
Aanstonds na de bevrijding kwamen de communistische en katholieke schrijvers uit
de schuilhoeken van het 'maquis' te voorschijn en togen, evenzeer als de
tijdschrift-directeuren, onmiddellijk weer aan het werk. Maar er waren nog maanden
nodig om aan het nodige papier en vooral om aan de 'preventieve goedkeuring' te
geraken - een hatelijke oorlogsmaatregel, die door de Voorlopige Regering
gehandhaafd werd. Ook was er de 'epuratie' der auteurs, die tot in den schoot der
Franse Akademie werd doorgedreven. In elk geval zijn sinds 1945 de
verschillend-georiënteerde groepen weer volop aan den slag.
Onder de laatste pogingen om op cultureel gebied een houvast te geven kan hier
worden vernoemd de wetenschappelijk-marxistische 'Université de la Renaissance
française'. Zij wil met haar cursussen
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en 'Encyclopédie' aan 'l'Union des Jeunesses républicaines de France' geven waaraan
zij op intellectueel gebied behoefte heeft. Deze Universiteit staat onder de bescherming
van professor Langevin, en heeft de medewerking van verscheidene communistische
schrijvers, als Teyssier, Aragon, Garaudy, Leduc, Pierre Hervé. Ze stelt zich tot doel
aan de jonge intellectuele partijgenoten philosophie, politieke economie, physica en
biologie te onderwijzen in een historisch-materialistischen geest. De inaugurele
plechtigheden in het 'Palais de Chaillot' waren schitterend, maar het lijkt er toch naar,
of de beweging zelf al op een mislukking is uitgelopen. De cursussen hebben haast
geen studenten meer en zijn meestal door hun propaganda-toon erg middelmatig en
vervelend.
Ook 'Tourisme et Travail' en 'Travail et Culture' zijn culturele bewegingen van na
den bevrijdingstijd. Beide, eveneens links-georiënteerd, willen echter van geen
marxistische slaafse volgzaamheid weten. De eerste actie bedoelt, zoals de naam
'Tourisme et Travail' reeds zegt, bij te dragen tot de culturele verheffing der
arbeidersklasse door het organiseren van reizen onder leiding. Zo leert zij haar leden
de kunstschatten van ons nationaal erfgoed kennen en smaken: architectuur,
oudheidkunde, schilderkunst. - De andere beweging 'Travail et Culture' bevordert
de volksopvoeding door vakkundige uiteenzettingen en toelichtingen over de
meesterwerken op het gebied van de schilderkunst, toneel, muziek en literatuur. Zo
gaf in den loop van dezen winter abbé Morel in het grote tot de nok toegevulde
amphitheater der Sorbonne een merkwaardige voordracht over Picasso. De katholiek
kan deze verrijking en ontplooiing van de volksziel door dit contact met onze grote
mannen slechts toejuichen, maar hij mag toch zijn ogen niet sluiten voor het gevaar.
Een dergelijke voorlichting zo zij niet uitgesproken tendentieus is, kan toch de ware
zedelijke beginselen aantasten.
Nu de maand-en weekbladen en andere tijdschriften weer verschijnen weten we
welk standpunt de redacties innemen. De halfmaandelijkse tijdschriften zijn niet
meer verschenen, om reden der papierschaarste en der te hoge abonnementsprijzen.
Wel echter de meeste maandbladen van vóór den oorlog, met uitzondering van de
Revue des deux Mondes, spreekbuis van Vichy, en de Nouvelle Revue française, die
onder Drieu de la Rochelle zonder meer openlijk collaboreerde. Naast de oude
tijdschriften Revue de Paris, La Nef, Études, Fontaine, Confluences, Esprit, La Vie
intellectuelle, - om slechts culturele publicaties van algemeen belang te noemen, zagen we verschillende nieuwe periodieken verschijnen, o.a. Dieu vivant, dat de
godsdienstig-wijsgerige vraagstukken meer in een oecumenisch en eschatologisch
licht beschouwt; Renaissance, een politiek en literair tijdschrift, te Algiers
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gesticht en zeer goed geredigeerd; Paru dat uitvoerige inlichtingen verschaft over
wat in de afgelopen maand geplubiceerd werd; Choix dienstig voor verdere
opsporingen; Digest, door den British Council te Londen uitgegeven, dat de beste
artikelen in den loop der maand in de Engelse taal verschenen verzamelt; de Cahiers
du Monde Nouveau een lijvige publicatie over internationale rechtskundige,
economische en culturele aangelegenheden; en tenslotte Les Temps modernes, dat
in existentialistische kleuren onder de leiding van Jean Paul Sartre en Simone de
Beauvoir het snobisme voortzet van de Nouvelle Revue française. Dit zijn natuurlijk
slechts de voornaamste tijdschriften, want er zijn er nog heel wat andere, meer dan
vóór den oorlog, op dit ogenblik althans.
Ook de weekbladen rijzen als paddestoelen uit den grond. Sedert twee jaar stijgt
hun aantal met den dag. Carrefour, Temps présent en Le Témoignage chrétien zijn
uitgesproken katholiek. Om haar leer uitvoeriger uiteen te zetten geeft elke krant al
gauw haar weekblad uit. Zo heeft Le Figaro als weekend-blad Le Littéraire; Le
Monde: Une Semaine dans le Monde; L'Humanité: Action; Combat: La Bataille. De
kranten en weekbladen van vandaag bijhouden is onmogelijk. Het is paradoxaal, dat
pers en uitgevers moord en brand schreeuwen over papiergebrek, maar intussen toch
meer publiceren dan ooit! Want nimmer zag men zoveel nieuwe
uitgeversmaatschappijen uit den grond oprijzen, nimmer zagen zoveel boeken het
licht. De behandelde thema's komen meestal op hetzelfde neer: oorlogsschetsen (veel
te veel eigenlijk in verhouding tot onzen korten oorlog van 1940); verhalen uit de
gevangenschap, gerijpt in de kampen van weggevoerden en krijgsgevangenen,
waaronder slechts twee of drie verdienstelijke, o.a. Les grandes Vacances van
Ambière, dat den Goncourt-prijs verwierf, Le Sacrifice du Matin van Bénouville,
Éducation européenne van Gary, en vooral de vertaalde roman van Koestier Le Zéro
et l'Infini, die het grootste succes is van den huidigen boekhandel in Frankrijk. Het
is onbegonnen werk een opsomming te geven van wat verschijnt op het gebied van
de geschiedenis, de politiek en de economie: de boekenmarkt wordt er waarlijk door
overstroomd! Trouwens, behalve de mémoires van nog levende politici die hun zaak
bepleiten, behelzen deze boeken puur-wetenschappelijke studies.
Alleen bovenvernoemde poëzie-werken geven een trouw en blijvend beeld van
den oorlog en het verzet. Wij voegen er nog aan toe het oeuvre van Patrice de la Tour
du Pin. Ons nageslacht zal op de eerste plaats naar de poëzie uit deze jaren moeten
teruggrijpen om te verstaan wat een onzer clandestiene dichters 'Le Temps de la
Colère' noemde, en een ander 'Aux Jours de notre Apocalypse'. Het tijdschrift Poésie
1946, dat voor de meesten dezer dichters een tribune
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was, verdient in zijn genre allen lof. Dat dit ophefmakend blad reeds nu stilaan zijn
verval tegemoet gaat, bewijst wel, dat de tijden snel veranderen en dat het proza weer
het doelmatige getuigenismiddel wordt. Buitengewone tijden vragen een exceptionele
expressie.
Met dezen terugkeer tot de normale en meer-nuchtere wijze van uitdrukking werd
tevens de literatuur der ideeën, de philosophische literatuur, in ere hersteld. De
spiritualistische philosophen Lavelle, Le Senne, en later nog Nédoncelle met zijn La
Réciprocité des Consciences, Jean Lacroix met Le Sens du Dialogue zien hun ster
tanen voor het goddeloze existentialisme van Jean Paul Sartre met zijn roman- en
toneelwerk en zijn L'Être et le Néant; en het christelijke existentialisme van Gabriël
Marcel, de dialecticus van de hoop, met zijn Homo Viator.
Het schijnt wel, dat de zijnsphilosophie en het spiritualistisch idealisme tijdelijk
in de schaduw zullen komen te staan totdat zij zich het erfgoed van de Duitse
phaenomenologen, de karakteriologische en psycho-analytische studies zullen eigen
gemaakt hebben. Zij zullen de philosophische gedachte moeten verrijken met de
aanwinsten dezer laatste jaren op wetenschappelijk gebied over de gedragingen der
mensen, dank zij de vooruitgang van de pathologie en de geschiedenis. Daardoor zal
de philosophie concreter worden, zonder nochtans haar metaphysieke visie te
verloochenen. Kortom, wij gaan een nieuwe 'Weltanschauung' tegemoet, maar zij is
nog in haar beginstadium van onderzoek en ordening der gegevens. In de werken
der meest vooruitstrevende existentialisten, zoals bij Gabriël Marcel, die zo openstaat
voor elke philosophische acquisitie en zo zoekt naar een concrete philosophie, vinden
we slechts schone fragmenten, uiterst subtiele ontledingen, waarin men voelt dat er
zeker heel wat degelijks achter schuilt, maar waarvan de leer toch min of meer vaag
blijft en zonder vaste lijn, zelfs voor den auteur. Deze zelfde strekkingen vinden we
terug in de romans, het toneel en de schone kunsten. Daar hebben we bij voorbeeld
een spiritualistisch roman uit den bezettingstijd Michel, die als het ware een broer is
van Jean Malègue's Augustin, en de uitgesproken existentialistische romans, als Sang
des Autres van Simone de Beauvoir en Chemins de la Liberté van Sartre.
De toneelstukken zijn veelal existentialistisch: Huis-Clos en Les Mouches van
Sartre, Bouches inutües van Simone de Beauvoir. Jean Anouilh, een der beste
toneelschrijvers slaagt er in zijn drama's een meer persoonlijke en tragische tint te
geven. In zijn stukken voelen we het drama van de zuiverheid van het geweten en
het godsdienstig probleem. Toch geven we gaarne toe, dat het Franse toneel totnogtoe
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maar weinig origineel werk voortbracht en zich meer bepaalt tot uit het Engels
vertaalde stukken, zoals het verdienstelijk spel Fleuve étincelant van Charles Morgan
en het klassieke Antoine et Cléopâtre van Shakespeare, vertaald door Gide. Ook
worden er - naast onze films - heel wat toneelspelen uit Amerika geïmporteerd, o.a.
Notre petite Vitte, Des Souris et des Hommes van Steinbeck, en Arsenic et vieilles
Dentelles. Deze laatste werken willen door concretere vondsten tegemoet komen aan
een zoeken naar meer psychologie, en tevens trachten ze in het toneel de verschillende
genres, vroeger streng gescheiden, weer samen te brengen. Het uit het Spaans
vertaalde La Maison de Bernardo, voerde ons, samen met La Reine morte van de
Montherlant, terug naar de tijd en de sfeer van Calderon en Le Cid van Corneille.
De schilders Matisse, Rouault, Braque en Picasso hebben zo goed ze konden den
weg van het surrealisme of de representatieve schilderkunst verlaten, en gaan nu
meer de richting in van de metaphysische suggestie met haar talrijke symbolische
voorstellingen. De schilderkunst, die in Frankrijk al zoveel jaren haar weg zoekt is
er slechts in geslaagd een kleinen kring van ingewijden te voldoen. De huidige
beweging schijnt nog niet terug te keren tot een schilderkunst die onmiddellijk
begrepen en aangevoeld kan worden, wat toch de eindbekroning zal moeten zijn van
al de pogingen, al het tasten en al het zoeken dezer laatste jaren.
Zelfs de muziek tracht zich, gelijk de plastische kunsten, te bewegen op een terrein,
dat tot op heden niet als het hare beschouwd werd. Olivier Messiaen bij voorbeeld
zoekt in diepzinnige composities de toestanden van den mystieken staat uit te drukken.
Zo zien we, hoe de philosophische gedachte, de letteren en de kunst in Frankrijk
nieuwe wegen opgaan. Met den dood van Paul Valéry in Juli 1945, en Paul Claudel
en Gide die zich schijnen terug te trekken, - de 'Drie Groten' van vóór den oorlog wordt een nieuw tijdperk voor de Franse cultuur ingeluid.

Het godsdienstig leven
Uit wat boven werd uiteengezet hebben we al enigszins kunnen begrijpen in welke
ideologische sfeer het katholiek leven in Frankrijk zich sinds de bevrijding moest
ontwikkelen.
In den weerstand hadden katholieken en communisten elkaar gevonden, maar
weldra waren ze wederom vinnig verdeeld, en dit vooral aangaande de schoolkwestie.
Vichy had subsidies verleend aan de vrije scholen. De Voorlopige Regering,
niettegenstaande het protest
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der bisschoppen, schrapte ze voor het schooljaar 1946. Door een flinke
propaganda-actie onder geloofsgenoten kon het zo ontstane tekort op de
schoolbegroting door de katholieken ten dele worden gedekt. De kwestie van het vrij
onderwijs is heden ten dage het meest-nijpende vraagstuk voor de katholieken.
Ondanks de pogingen van de M.R.P. werd de vrijheid van onderwijs niet opgenomen
in de Grondwet, die door het referendum van Mei 1946 verworpen werd. De grondwet
door het referendum van den 14 October 1946 aanvaard, gewaagt evenmin van de
vrijheid van onderwijs. Hieruit blijkt voldoende, dat de katholieken na de bevrijding
niet meer zouden profiteren van de tegemoetkoming die de Regering van Vichy hun
had verleend, nadat deze door de kerkelijke Overheden als wettige Regering was
erkend. Zo moest opnieuw de strijd worden aangebonden met twee uitgesproken
oppositie-partijen die uitdrukkelijk het tekenonderwijs voorstonden: de communisten
namelijk en de S.F.I.O. Deze partijen beschouwden de Kerk en haar school altijd als
het bolwerk van de reactie en nu beschuldigden ze bovendien geheel den clerus van
collaboratie, hoewel er feitelijk slechts heel weinig collaborateurs onder de priesters
zijn geweest. Ook de bisschoppen hebben intussen meer dan eens hun standpunt in
deze aangelegenheid bepaald.
Sinds de overwinning der Verenigde Volken concentreerden de katholieken hun
krachten op twee punten: eerstens, energieke en enthousiaste hergroepering der oude
organisaties, zo nodig - heel dikwijls! - verjongd en vernieuwd; tegelijkertijd stelden
ze ernstige pogingen in het werk om de christelijke praktijk in dezen nieuwen tijd
door nieuwe methoden nieuwe bezieling te geven. Deze dubbele activiteit heeft een
vloed van manifestaties, congressen en studiedagen meegebracht, gelijk Frankrijk
zelden of nooit te zien kreeg.
Uiteraard hadden de jeugdbewegingen hierin een groot aandeel. De J.O.C.
bestudeerde in haar 22ste nationale bijeenkomst de economische problemen van
Frankrijk. - Te Versailles sprak het Bondscongres van de A.C.J.F., 'Action catholique
de la Jeunesse française', openlijk zijn jonge fierheid uit over het feit, dat het
gedurende heel de bezetting den goeden weg had gevolgd - al zijn leden waren
weerstanders! - terwijl zoveel anderen zich hadden vergist. Daarom eist het de
verantwoordelijkheid en de leiding op voor alle belangen en aangelegenheden, die
tot zijn burgerlijk en sociaal terrein behoren, in zover dit verenigbaar blijkt te zijn
met de lekenleiding in katholieken geest. - In April '46 vergaderde de J.I.C.F.,
organisatie van jonge burgermeisjes, in het stadion Roland Garros. Ook zij willen
hun levensmilieu herkerstenen. - Nog indrukwekkender was het kindercongres der
'Coeurs vaillants' van Mei 1946 in het Prinsenpark, waar 62.000
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kleine congressisten de openluchtmis ter ere van Jeanne d'Arc bijwoonden. Denzelfden dag hielden 25.000 Verkenners een nationalen Verkennersdag te
Saint-Cloud.
Ook verschillende organisaties voor volwassenen hervonden een ongekend jeugdig
enthousiasme. Zo hervatten 'Les Semaines sociales' haar door den oorlog onderbroken
cursussen; te Toulouse in 1945, te Straatsburg in 1946. Veel vroegere deelnemers
en leiders dezer 'Weken', Bidault, Teitgen en Colin, zijn thans lid van de M.R.P., wat
niet weinig bijdraagt tot het prestige van deze bijeenkomsten. Dit jaar zocht men op
het congres naar een levensechte houding in het sociaal milieu. - Door nieuw bloed
bezield hield ook de vroegere 'Fédération nationale catholique' (F.N.A.C.), gesticht
door Generaal de Castelnau, in Juni haar nationaal congres, waarop 74 bisdommen
vertegenwoordigd waren. Haar doel is, de instellingen te herkerstenen en de
christelijke vrijheden te waarborgen. - Daarnaast dienen nog vermeld de 'Universitaire
dagen', die bijna twee duizend Staatsprofessoren rondom de Kerk van de Cité
Universitaire verzamelden. Onder de redenaars, die het over de vrijheden hadden,
waren vele vooraanstaande Professoren der verscheidene Franse faculteiten.
Tot op zekere hoogte zijn al deze manifestaties, vergaderingen, congressen,
studiedagen, enz. nog slechts een werking van de elite onder het Franse volk. Maar
ook de massa werd gevat in den greep dezer hernieuwde katholieke activiteit.
Vooreerst door den bekenden en plechtigen Ommegang, 'Le grand Retour', waarbij
onder de leiding van een groep ijverige priesters de parochies van heel het land
werden bezocht, en een reveil werd verwekt, dat meerderen naar den godsdienst
hunner kinderjaren terugvoerde. Hoewel de resultaten van deze grootse actie uit
propagandistische motieven wel eens overdreven worden, toch mogen we ze geenszins
onderschatten. - Een andere massabetoging had plaats in het stadion van Colombes
in den nacht van 20 op 30 Juni, waar tweehonderd pastoors van Parijs met hun
parochies aan deelnamen. In aanwezigheid hunner 70.000 parochianen, droegen al
die priesters de heilige Mis op in open lucht, terwijl Kardinaal Suhard de plechtige
heilige Mis celebreerde. Deze nachtwake werd gehouden om den vrede van den
hemel af te smeken. - Van denzelfden aard was de traditionele bedevaart naar Chartres
door de Parijse studenten, jongens en meisjes, waaraan ook vertegenwoordigers van
tien vreemde naties deelnamen. Verder de bedevaart naar Vezelay, waar Sint
Bernardus den tweeden Kruistocht begon te prediken, en dat thans vanwege de Franse
provincies, katholiek Engeland en andere landen veertien massale kruisen mocht in
ontvangst nemen, die tot een 'Kruisweg-ter-Herinnering' en tevens als een blij venden
oproep tot gebed werden opgericht. - Van de nieuw ontstane volksbewegingen
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behoren we er minstens één te vermelden: 'Le Mouvement populaire des Families',
dat zich richt tot alle huisgezinnen van het land en vooral den nadruk legt op den
énen gezinsband. Daarom stelt het zich tot doel het gezinsleven en de gezinseenheid
te verstevigen, gemakkelijker en aangenamer te maken, o.a. door aankoopdiensten,
geldplaatsingen, hygiënische hulpverschaffing, vrijen tijd voor het gezin en gezinspers.
Dat is werkelijk het apostolaat van de liefde onder eiken vorm.
Maar al die werken, verenigingen, bewegingen, demonstraties, hergroeperingen en
vernieuwingen zijn op zich nog maar uiterlijkheden; of liever, het zijn de eerste
bloesems, de eerste zichtbare sporen in de volkslagen, der wezenlijke verdieping van
het katholiek leven. En dàt is op de eerste plaats het werk der Franse geestelijkheid.
Want de priesters van Frankrijk hebben de oorlogsjaren benut om zich te bezinnen
over hun eigen activiteit, hun soms povere resultaten en over de verdieping van hun
priesterleven. Vandaar allerlei 'enquêtes' over het probleem, of en in hoever het
christelijk geloof in de ziel van het volk was doorgedrongen, of en in hoever het
apostolisch werk in de parochies werkelijke vruchten had gedragen. Tegelijkertijd
werden de middelen voorgesteld en nieuwe pogingen aangewend om de
apostolaatsmethoden der priesters te vernieuwen, en zo ook de veroveringen op
godsdienstig gebied, die vroeger veelal zo wankel waren, solieder te maken en te
verzekeren. - Boeken als France, Pays de Mission van den intussen overleden abbé
Godin, of Problèms de l'Apostolat rural van abbé Boulard geven aan, hoe het in de
steden en op het platteland staat met de godsdienstige praktijk, en doen tevens de
reeds-beproefde methoden aan de hand om dezen feitelij ken staat van zaken te
wijzigen. Vooral het pasverschenen werk Paroisse, Communauté missionnaire van
abbé Michonneau is, niettegenstaande zijn bescheiden omvang een waar tractaat van
moderne en doeltreffende zielezorg, gebaseerd op de ervaring van een parochie in
de omgeving der grootstad. Deze auteur legt vooral den nadruk op de noodzaak van
priestercommuniteiten om den diocesanen clerus op het gewenste intellectueel,
geestelijk en zedelijk peil te handhaven en waarlijk met vrucht te doen werken. Dat
is een grote gedachte, die in Frankrijk reeds door een groep volijverige priesters in
praktijk werd gebracht, maar die nu steeds meer veld wint, niettegenstaande de offers,
die zo'n communiteitsleven aan de geestelijkheid oplegt, vooral wat hun vrijheid
betreft.
Ook het verlangen naar priesterlijke volmaaktheid treedt met den dag meer naar
voren. Onder de bescherming der 'Union des OEuvres' werd op 23 April te Besançon
een congres gehouden, waarop meer dan duizend priesters aanwezig waren. Zij
kwamen tot het practisch
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besluit, dat het noodzakelijk was een 'Équipe sacerdotale' op te richten, welke één
blok zou vormen met de gemeenschap van de parochie. Slechts zó zouden ze voor
hun parochianen het levend getuigenis kunnen zijn van Christus' liefde. Het bloeiende
priestergenootschap 'Mission de France', dat onder leiding van abbé Hollande zijn
zetel te Lisieux heeft, wordt gedragen door ditzelfde ideaal: inwendige hernieuwing
door een heilig leven, en herstel van het contact tussen priester en arbeidersmassa
door moderne, van veel durf getuigende evangelische methoden.
Om aan dezen vurigen wens tot vorming en voorlichting tegemoet te komen worden
in verschillende diocesen of diocesane districten onder leiding van de bekwaamste
en meest-onderlegde priesters gedurende de zomermaanden cursussen belegd van
twee of drie weken, waar de jonge, nog onervaren confraters worden ingewijd in de
moderne gedachtenstromingen, nieuwe apostolische methoden en culturele problemen.
Ze vinden hier tevens de gelegenheid te werken aan de diepere godsdienstige vorming
van hun persoonlijk priesterleven. Onder deze centra van priesterlijke vorming mogen
we met ere vermelden Montauban, dat, dank zij het bezielend initiatief van
Monseigneur Salièges, de beste theologen, professoren en ascetische leiders van den
regulieren en diocesanen clerus binnen zijn muren mocht ontvangen om de jonge
priesters van het bisdom voor te lichten en te vormen.
Na deze wat summiere opsomming is het niet moeilijk om de godsdienstige richtingen
en gedachtenstromingen vast te stellen, waardoor al deze genoemde organisaties,
betogingen en katholieke instellingen gedragen worden en de diepere physionomie
te schetsen van het huidige katholicisme in Frankrijk.
De katholieke elite streeft naar een vernieuwing en naar een verbreding van de
gedachte, naar een meer gefundeerde kennis en dieper inzicht in hun geloof. De
marxistische en communistische mystiek hebben ons een breder uitzicht op de wereld
geopend, dat het christendom dient te evenaren en te overtreffen, wil het niet als
achterlijk verworpen worden.
De theologen trachten naar best vermogen de taak te vervullen, waartoe ze in onze
dagen bijzonder geroepen zijn, namelijk den afstand te overbruggen tussen godsdienst
en leven. De gelovigen op hun beurt beginnen hun geloof meer te beleven in. een
diepere en zuiverder religiositeit: zij willen God kennen als den levenden God, en
niet als een abstract iets dat in hun leven practisch niet veel te betekenen heeft. Om
te voldoen aan die dubbele behoefte: God leeft in de wereld en de mens staat in
contact met Hem en met al wat goddelijk is, keert men meer en meer terug naar de
bronnen: de Heilige Schrift, de Kerk-
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vaders en de Liturgie. In dien drievoudigen schat van het verleden ontdekt men den
zin van de historische ontwikkeling, van de gemeenschappelijke verlossing en van
de verhouding van den mens tot het mysterie. De collecties Théologie en Sources
chrétiennes, boeken als Le Mystère de Pâques van Bouyer of Catholicisme en Le
Surnaturel van P. de Lubac zijn daarvan een uiting.
De godsdienstige gedachte neemt meer en meer contact met de spiritualistische,
evolutionistische en existentialistische philosophie. Ook de geschiedenis wordt meer
in het licht gesteld van het christendom, dank zij het werk van P. Teilhard.
Uit het nauwer contact tussen godsdienstige gedachte en leven ontstond ook sinds
den oorlog een verdieping van de spiritualiteit en de theologische leer over het
huwelijk. Daaraan eveneens is het verlangen der christelijke eliten te danken naar
meer inzicht in de betekenis van alle tijdelijke activiteit vooral op politiek gebied.
In dat opzicht is de invloed der cursussen en geschriften van P. de Montcheuil zeer
groot geweest.
Eindelijk heeft het contact met andere beschavingen, die het christendom tot
verrijking van zichzelf moet kunnen begrijpen en doorschouwen, aan de katholieken
een cosmisch begrip gegeven en bij hen wereld-wijde verlangens gewekt, waaraan
ze twintig jaar geleden helemaal niet dachten.
Willen we ons thans, op het einde van deze kroniek, enigszins een beeld vormen
van het katholicisme in Frankrijk met al zijn nieuwe, opkomende bewegingen,
strekkingen, moderne verschijnselen en eisen, dan zouden we dit aldus kunnen
samenvatten. Vóór 1940 was - onder invloed van Péguy, Teilhard en Claudel - de
oriëntatie der katholieken hoofdzakelijk gericht op een inleven, een doordringen van
het wereldgebeuren. Hun bekommernis was toen haast uitsluitend een continuïteit
te ontdekken tussen het katholicisme en de gegevens van het natuurlijke leven. Die
strekking vinden wij in het tijdschrift Esprit en in het boek L'Affrontement chrétien
van Ém. Mounier. Men heeft ze wel eens als 'socialistisch humanisme' of
'personalisme' betiteld1.. - Maar sinds den oorlog is er een eschatologische of
profetische, ja, zelfs een apocalyptische strekking, die zeker niet nieuw is, want wij
vinden haar reeds in de heilige Schrift en de werken der Kerkvaders en Mystieken,
doch die nu, onder den schok der jongste ontreddering, scherper naar voren treedt.
Deze strekking wijst, in tegenstelling met de eerste, op een breuk met de phenomenele
wereld, om meer den blik te vestigen op 's werelds voleinding. Volgens haar
vertegenwoordigers en hun

1.

We vestigen hier de aandacht op twee beduidende artikelen van P.J. DANIÉLOU in Les Études
van September 1945 en Mei 1946 over de nieuwe oriënteringen van het intellectueel leven
en de godsdienstige gedachte in Frankrijk.
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tijdschrift Dieu vivant leeft de 'apocalyptische' christen 'sous le coup d'une rupture
du temps historique'.
De vroegere gedachte legde den nadruk op het succes, de uiterlijke verwezenlijking,
de vooruitgang, de continuïteit ener evolutie waarin Christus haast het normale
eindpunt werd der ontplooiing van den mens. - De nieuwe houding steunt meer op
het mislukken, het offer, de zonde, beschouwd als werkelijkheden, waarin het
existentialisme het absurde ziet, maar die de christen volkomen in het leven wil
integreren niettegenstaande het onwankelbaar optimisme van een onsterfelijke hoop.
- Ongetwijfeld zal de godsdienstige wijsbegeerte opstijgen tot een synthetische
spanning van deze twee typen van christelijk denken, wanneer al de aspecten ervan
zullen doordacht zijn en er eenmaal een geest zal opstaan, machtig genoeg om deze
synthese in gaafheid te voltrekken. Dan zullen we misschien opnieuw mogen spreken
van een 'integraal humanisme', doch niet meer in den zin van Jacques Maritain, wiens
al te conceptualistische philosophic wel tamelijk bloedloos zou kunnen lijken na de
opkomst van het existentialisme van Sartre en Marcel en de phaenomenologie van
een Husserl, Jaspers en Dilthey.
Dit is zowat in grote lijnen de ontwikkelingsgang op intellectueel en godsdienstig
gebied in het Frankrijk van na den oorlog. Is het een overdrijving wanneer we zeggen,
dat dit intellectueel en godsdienstig leven in geen enkel ander land zijn weerga heeft,
wat betreft den omvang en de verscheidenheid der problemen, die hier worden
verwerkt? Haast aanstonds buiten gevecht gesteld, heeft Frankrijk zijn geestelijk
zoeken kunnen voortzetten, terwijl de oorlogsvoering de gedachte van haast al de
andere naties in beslag nam.
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Samenwerking onder onze katholieke schrijvers
door André Demedts
Als wij de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde na 1830 nagaan, moeten wij tot
de vaststelling komen, dat het klimaat waaronder ze gegroeid is, en de geest die haar
heeft beheerst, eerder vrijzinnig dan godsdienstig zijn geweest. Wel waren de meeste
kunstenaars gedoopten en zijn ze ook verzoend en in vrede met God gestorven; maar
als zij schoonheid wilden scheppen of over het werk van anderen oordelen, deden
zij het niettemin buiten de bezieling van hun geloof en met veronachtzaming van de
christelijke beginselen. Bij naam heetten zij katholiek, in feite waren zij liberaal.
Misschien werden zij het zich nooit bewust dat er een dubbelzinnigheid in hun
optreden lag. In ieder geval gedroegen zij zich, alsof de kunst buiten en boven alle
andere waarden stond. Als er toch godsdienstige motieven uit hun werk kunnen
opgediept worden, is het, omdat zij onvrijwillig uit hun leven in hun kunst zijn
overgegaan. Ongetwijfeld bestonden er uitzonderingen, zoals Gezelle; doch het is
wel opvallend dat deze figuren, en Gezelle in de eerste plaats, aan de buitenste rand
van de literaire wereld hebben gestaan. Op een beperkte schare navolgers oefenden
zij soms een overdreven invloed uit, die juist daardoor een verkeerd uitwerksel had;
maar op de ontwikkeling van het officiële letterkundige leven of op de
hernieuwingsbewegingen door de volgende generaties ingezet, hadden zij weinig
vermogen. Katholieken hebben meegewerkt om de stromingen, die door 'Van Nu en
Straks', 'De Alvoorder' en 'Ruimte' zijn losgekomen te helpen verwekken; maar het
kan niet geloochend worden, dat van de groep waartoe zij behoorden, geen katholieke
uitstraling is uitgegaan.
Die vrijzinnige traditie is tot heden gehandhaafd gebleven. Nog altijd wordt een
groot deel van onze kritiek beheerst door het waandenkbeeld, dat een godsdienstig
bezielde kunst, wat in ons land betekent een katholieke kunst, in zich minderwaardig
is. Schoon die mening zelden onomwonden wordt verkondigd, bepaalt ze toch de
houding die door veel vrijzinnige beoordelaars aangenomen en zelfs door sommige
katholieken wordt beaamd en goedgekeurd. Moeten wij feiten aanhalen? Liever doen
wij het niet om schermutselingen omtrent
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punten van minder belang te vermijden; ten andere is het voor alle ingewijden
duidelijk, dat we niet ver behoefden te zoeken naar de bewijzen, die onze uitspraak
kracht kunnen bijzetten. Alleen willen we nog verklaren, dat wij eensdaags vrij en
vrank man en paard zullen noemen, indien de verontrechting, waarvan we gedurende
de laatste jaren getuige zijn geweest, even willekeurig en driest moest worden
volgehouden. Persoonlijk kan het ons niet schelen hoe prijzen en prebenden
toegekend, erkenning en roem worden bedeeld; maar de verwatenheid in het onrecht
kan zo uitdagend worden, dat wij om den wille van de gewone correctheid, die
tegenover ons niet wordt onderhouden, in het krijt moeten treden, willen wij ons
over onze sulachtige goedmoedigheid niet schamen.
Ver van ons het te willen voorstellen, alsof de wantoestand waarvan wij de
slachtoffers zijn, aan een samenzwering onder de vrijzinnigen moest worden geweten.
Wij katholieken hebben aan onze achteruitstelling de meeste schuld; door het gemis
aan beginselvastheid dat ons optreden kenmerkt; door onze afzondering van elkander
en sterker, door onze verdeeldheid, die een gevolg van enggeestigheid en soms van
kleinzielige ijverzucht is, hebben wij onze macht zodanig versplinterd, dat zij kan
buiten beschouwing blijven.
In een land waar de katholieke kunstenaars talrijker zijn dan hun niet gelovige
kollega's en over het algemeen gezien niet minder begaafd; waar een uitgebreid persen tijdschriftenwezen hun ter beschikking kon staan en verschillende machtige
organisaties op ieder gebied niet liever verlangen dan hun werking te ondersteunen,
vergeten wij, dat wie zichzelf niet eert, zeker niet door anderen geëerd zal worden
en laten wij ons vanuit de hoogte, met een glimlach van misprijzen of medelijden,
als een bende schooljongens behandelen. Om niet voor een duisterling te moeten
doorgaan en de machthebbers van de dag een woordje van lof te ontlokken, zijn we
tot veel dubbelzinnigheid in onze houding, tot verraad jegens elkander en verregaande
laksheid bereid.
Desondanks zijn wij ervan overtuigd, dat het een toegeving aan bekrompenheid
en dus een verkeerde zaak zou zijn, indien wij ernaar moesten streven, dezelfde
vijandige verdeeldheid, die ons politieke leven verscheurt, naar het kulturele over te
brengen. Mogelijk werpt iemand op, dat die afscheiding niet meer moet gebeuren,
aangezien zij in feite reeds bestaat. Dat is inderdaad gedeeltelijk waar. De vrijzinnigen
weten wie tot hun rangen behoort, wie zij kunnen vertrouwen schenken en met
gunsten belonen. Is echter voor ons de toestand even klaar? In veel gevallen zijn de
lijnen niet scherp getrokken. Dikwijls laten wij de indruk onze overtuiging niet zeer
ernstig op te nemen, om daardoor de andersdenkenden in het gevlij te komen.
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Deze laatsten zullen zich nochtans door onze kruiperige knechtenmentaliteit niet uit
hun lood laten slaan, waar het er op aankomt hun eigen doeleinden te verwezenlijken.
De katholieken in de eerste plaats, maar ook de anderen, hebben er alles bij te winnen,
dat de troebelheid in de verhoudingen, die wij ten koste van een fiere eerlijkheid
blijven dulden, zo spoedig mogelijk wordt opgehelderd, opdat, bij een duidelijke
afbakening van ieders standpunt, het mogelijk zou worden naar recht en feite als
gelijken met elkander om te gaan. Waar ieder weet wat hij aan de andere partij heeft,
kan met wederzijdse eerbied en te goeder trouw, voor het welzijn van onze literatuur
samengewerkt worden. Dan eerst zal het mogelijk zijn, het geniepig gekuip om
voordelen en het verlenen van onverdiende onderscheidingen te bekampen, om 't
even van welke zijde het, tot schade van onze kuituur zou worden ondernomen. Een
bezit dat aan het hele volk toekomt, moet boven de intriges van een persoonlijke eeren hebzucht staan.
In verband hiermede, achten wij het wenselijk, dat alle tijdschriften onvervaard
zouden kleur bekennen. Katholieke redakties moeten er zich bewust van zijn, dat zij
naast hun algemene taak, de bevordering van onze letterkunde in haar geheel, ook
bijzondere verplichtingen tegenover hun overtuiging hebben. Zij mogen zich de
leiding over hun orgaan niet laten ontfutselen en dienen in alle principiële
aangelegenheden beginselvast op te treden. Zulks mag hun niet verhinderen
andersdenkenden naar verdienste te erkennen en te eren; hen te verdedigen waar zij
ten onrechte of uit lage bedoelingen worden aangevallen en hun als gasten de nodige
plaatsruimte af te staan, voor de publikatie van waardevol werk, waarvan de inhoud
niet met de katholieke beginselen strijdig is. Zij moeten ruimdenkend genoeg zijn,
om alle katholieken die goed werk leveren, zowel jongeren als ouderen met gevestigde
faam, aan te trekken en onder hun medewerkers op te nemen. Zij kunnen geen beter
bekommernis hebben, dan op die manier het peil van hun blad zo hoog te brengen,
dat het glansrijk de vergelijking met de degelijkste periodieken in ons land en den
vreemde kan doorstaan.
Katholieke schrijvers moeten zich in gemoede de vraag stellen, of hun medewerking
aan alle tijdschriften te verantwoorden valt. Vooral voor sommige jongeren, die nog
hun baan moeten maken, kan het gevraagde offer zeer lastig zijn. Hierbij dienen zij
er rekening mede te houden, dat hun kollaboratie ergernis kan verwekken, wanneer
zij uitgaven ondersteunen, die heimelijk of openbaar, niet bij toeval, maar regelmatig,
geloof en kerk, dogma's en zedeleer aanranden of bespottelijk maken. Weegt daartegen
het voordeel op, dat een katholieke stem tot een vrijzinnig of vijandig publiek door-

Streven. Jaargang 14

322
dringt of de vreugde die men geniet, omdat zijn werk, dat misschien elders geweigerd
werd, daar een plaats heeft gekregen? Laat ieder, die voor het geval staat, bij zichzelf
en volgens zijn geweten een antwoord geven. Buitenstaanders moeten in zulke zaken,
voorzichtigheid en liefde luider later spreken, dan een gemakkelijke verbolgenheid,
die in de grond misschien niet anders dan een mengeling van afgunst en
voortvarendheid is.
***

De teloorgang van de katholieke literatuur in Vlaanderen is in niet geringe mate aan
het in gebreke blijven van onze kritiek te wijten. In dit ongenadige
gewetensonderzoek, noodzakelijke loutering vooraleer opnieuw en beter te kunnen
beginnen, sluiten wij allerminst het aanwijzen van onze eigen tekortkomingen uit.
De katholieke kritiek heeft in het verleden zelden de juiste normen laten gelden en
daardoor de bestaande verwarring bestendigd; ofwel zulk een bekrompen standpunt
ingenomen, dat zij de katholieke schrijverschap, in elkaar bevechtende groepen heeft
gesplitst.
Waar het erop aankomt, de aesthetische waarde van een boek te bepalen, moet zij
zeer strenge eisen durven stellen, strenger dan het dikwijls is gebeurd en, zonder
aanzien des persoons, vóór alles onbevooroordeeld en onpartijdig willen zijn. Zij zal
zich niet door wrok of vriendschap laten verblinden, want zij mag alleen met het
behandelde werk en niet met nevenbeschouwingen rekening houden. Het moet eens
en voorgoed gedaan zijn met de betreurenswaardige onrechtvaardigheden en
dwaasheden van verbitterden en kwaadwilligen, die in het verleden veel hebben
verkorven, en in de toekomst de samenwerking waarnaar wij streven, volstrekt
onmogelijk zouden maken. Het is al evenmin goed te keuren, dat katholieke auteurs,
die iets geschreven hebben dat onder schoonheidsopzicht geen voldoening schenkt,
omwille van hun edelmoedige en vrome bedoelingen over het paard worden getild.
De scheppende kunstenaars moeten zulks leren begrijpen en aanvaarden, zonder zich
gekwetst of gekrenkt te gevoelen, wanneer een eerlijke en verantwoorde bespreking
hun tegenvalt. Zij zullen daartoe geneigd en daarvoor gewonnen zijn, als zij ervaren
dat het inzicht van de critici zuiver is en hun oordeel op degelijke normen steunt.
De redakties van onze bladen en tijdschriften moeten beseffen, dat het niet
wenselijk, zelfs niet geoorloofd is, de eerste de beste de ingekomen boeken te laten
bespreken. Wij zullen niet de enigen zijn, om te weten dat sommige
onverantwoordelijken de gewoonte hebben over een werk te oordelen, en het soms
te veroordelen, zonder het in
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zijn geheel of zelfs maar gedeeltelijk te hebben gelezen. Niettemin werden en worden
zij door hun misleide lezers geloofd, omdat hun tekst in een degelijk orgaan staat
afgedrukt. Bijna even erg is het geleuter van onbevoegden, die kennis en belezenheid
missen en toch gewichtig doen, dezelfde gemeenplaatsen jarenlang herhalen en nooit
iets verkondigen, dat persoonlijk is gezien en doordacht. Verzuurden en onbekwamen
kunnen één der scherpste wapens, waarover we beschikken, stomp en onbruikbaar
maken.
Een nieuwe geest moet de katholieke critici bezielen en één enkel doel hun
bestendig voor ogen staan: het helpen ontluiken van een werkelijk grote, waardevolle
en christelijk geïnspireerde literatuur, die in ons land eerbied afdwingt en in het
buitenland tot kennismaking noopt. Daarom is het nodig, dat zij hun kennis uitbreiden
en verdiepen; hun taak niet langer als een gemakkelijke verpozing opvatten en zichzelf
leren vergeten in het belang van de zaak die zij dienen. Dan eerst zullen zij in staat
zijn, om niet alleen de aesthetische betekenis van een kunstwerk, maar ook zijn
ethische waarde te bepalen. De kunst kan voor een christen niet boven de algemene
levenswetten, niet buiten zijn wereldbeschouwing en boven zijn zedeleer staan. Zij
is niet soeverein. Uit het leven gegroeid en voor levende mensen bestemd, moet zij
aan morele en filosofische beginselen worden getoetst. Onze kritiek mag het
aestheticisme niet onder haar hoede nemen. Buiten alle andere bedenkingen om, is
het ten andere louter artistiek gezien een vergissing, die slechte gevolgen heeft, want
als de literatuur onbelangrijk wordt, komt het bijna altijd, omdat zij in zichzelf opgaat
en van het leven, het echte, persoonlijk doorstreden en in verbondenheid met de
gemeenschap geleid leven, vervreemdt.
Maar al even verkeerd zou het zijn, voor de werkelijke schoonheid van een boek
blind te blijven of die schoonheid opzettelijk te willen verguizen, omdat ze met
kiemen van onwaarheid of ontaarding is besmet. De kritiek moet zich grootmoedig
en wijs genoeg tonen, om te kunnen toegeven, dat een werk dat in weinig handen
mag komen, toch aesthetisch waardevol kan zijn. Toegeven? Zij moet het met liefde
kunnen begroeten; zij mag op de auteur geen verdachtmakingen laden en heeft niet
het recht zijn rechtgelovigheid in twijfel te trekken. Het scheppen van een
kunstgewrocht is zulk een intieme zaak, iets waarmede gans het leven van een mens
is verstrengeld, dat het zeker onbescheiden en aanmatigend, soms misdadig is, van
buitenuit over zijn inzichten en bedoelingen de staf te willen breken. Alleen het werk,
niet de persoon mag gevonnist worden. Het oordeel over deze laatste behoort aan
God alleen. Beginselvastheid mag nooit met engheid worden gelijkgesteld. Al wat
menselijk is, moeten wij tot ons laten spreken. De werkelijkheid is niet volmaakt en
de litera-
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tuur wortelt in het reële, niet in een ingebeeld bestaan. Dikwijls zal het gebeuren,
dat er te goeder trouw vergissingen worden begaan. Als wij erop gewezen worden
en ons ongelijk ons duidelijk wordt, zouden wij het ook zo nodig moeten bekennen.
Eerst als de kritiek bestendig door een verlangen naar recht en waarheid wordt
gedreven, zal zij niet langer ontgoochelend en verdelend, maar opbeurend en
verenigend haar roeping vervullen. In de jaren die achter ons liggen, werd dat weieens
vergeten; zoals het niet minder is gebeurd, dat een heidens aestheticisme geduld en
verdedigd werd. Beide fouten zijn ons duur te staan gekomen en mogen ons met
deemoed vervullen.
Dezelfde ruimheid waarmede geloofsgenoten bejegend worden, dient zich ook tot
het werk en de persoonlijkheid der andersdenkenden uit te strekken. Wij mogen ons
nooit ertoe laten verleiden, om onrecht met onrecht te betalen. Alle kliekjesgeest
maakt klein. Wie niet kan begrijpen, dat er verschil in de meningen bestaat, doet
beter niet aan kritiek, want hij zal slechts kwaad en ergernis stichten. Niemand mag
zonder meer afgestoten worden of om één enkel misgrijpen voor altijd tot een
zondebok gemaakt. Iedereen, ook de lieden van de overkant dus, zouden moeten
kunnen geloven, omdat het feitelijk zo is, dat de katholieke kritiek in ons land op de
hoogte van haar taak en principieel rotsvast, maar zonder vooroordelen is, en dat zij
geen vrienden of vijanden, doch slechts een strijd voor waarheid, goedheid en
schoonheid kent. Wij bevroeden zeer klaar dat de opgave niet gemakkelijk is, maar
alleen het moeilijke blijft voor mannelijke persoonlijkheden een inspanning waard.
Waar het ideale wordt nagestreefd, kan het bereiken onbevredigd laten; doch de
bedoeling zal de onvolkomen verwezenlijking dan toch de adel en de
aantrekkingskracht van een groothartig pogen verlenen.
***

Als de katholieke kunstenaars tot het besef konden komen, van de minderwaardige
toestand waarin zij zich bevinden, en van de vele mogelijkheden tot gezondmaking,
die zij onbenuttigd voorbij laten gaan, zou reeds zeer veel gewonnen zijn. Nu is het
ogenblik aangebroken, dat degenen die willen spreken het ook moeten doen, zonder
terughouding en zonder wrevel. Wij zijn ervan overtuigd, dat onze onbekendheid
met elkander ene van de oorzaken van onze machteloosheid is. Meer dan de
vrijzinnigen, wonen onze schrijvers over het gehele land en veelal buiten de steden
verspreid. Zij kunnen niet samenwerken, omdat zij onder elkander geen betrekkingen
onderhouden of wat ook gebeurt, door verkeerde inlichtingen en voorstellingen
misleid, de enen tegenover de anderen wantrouwig staan. Zij
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vormen geen macht die eerbied kan afdwingen, en hebben in officiële kringen, althans
in de laatste jaren, niets meer te vertellen. Grijpt te Brussel een vergadering van de
Vereniging van Letterkundigen of van de Pen-club, een plechtige viering of een
ontvangst plaats, zij vinden de gelegenheid niet of zien ertegen op de reis te
ondernemen en aanwezig te zijn, zodanig dat zij door hun gering aantal niet in de
mogelijkheid verkeren om hun wensen kracht bij te zetten.
Daarom zijn wij de mening toegedaan, dat een zekere organisatievorm onmisbaar
is geworden. Hij moet ruim en soepel genoeg zijn om alle welwillenden te kunnen
omvatten en niemands geoorloofde vrijheid te beperken; terzelfder tijd ook zo stevig
dat hij een uitgebreide actie kan op dreef brengen en volhouden. Alle auteurs, zelfs
de ongelovigen, die aan de christelijke beginselen zijn verkleefd, en ervoor willen
uitkomen, moeten er deel van kunnen uitmaken. Naar onze opvatting kan zulke bond
niet te diep in het volksleven ingrijpen en dient hij al degenen die op letterkundig
gebied werkzaam zijn of zich voor een christelijke literatuur interesseren te verenigen.
Bij het begin zal hij slechts de schrijvers met een gevestigde faam kunnen groeperen;
maar naargelang de idee dieper doorwerkt en de organisatie vaster vormen aanneemt
zal hij ook de jongeren, de min belangrijke publicisten en ten slotte alle vrienden
van de letterkunde moeten opnemen. Wij zien hem van dan af in drie samenwerkende
afdelingen gesplitst.
De landelijke organisatie zou in de verschillende grote steden en de natuurlijke
gewesten de thans bestaande kringen moeten verenigen of, waar het mogelijk blijkt,
er nieuwe moeten oprichten, die aangepast bij de plaatselijke toestanden hun taak
vervullen. Een sterke eenheid van boven, zou met een gezonde decentralisatie in de
lagere geledingen gepaard moeten gaan. De inrichting en de bloei van zulke vereniging
is slechts mogelijk, wanneer enkele edelmoedige en besliste mannen de handen
ineenslaan, en er hun beste krachten aan wijden. Niet noodzakelijk moeten zij onder
de letterkundigen worden gezocht; het voornaamste is dat zij bedrijvig zijn, over de
vereiste leidersgaven beschikken en het vertrouwen der leden genieten. Het moet
mogelijk zijn, in een land als het onze, waar iedere week millioenen aan de sport
worden besteed, een duizendste of tienduizendste van dat bedrag te verzamelen, om
een grootscheeps opgevatte actie te ondernemen. Personen die op een scheppende
verbeelding mogen rekenen, zullen erin slagen de geldelijke middelen bijeen te
brengen, in zo ver als ze tot het bereiken van de gestelde doeleinden niet gemist
kunnen worden.
Binnen het raam van hun organisatie zullen onze schrijvers elkander leren kennen,
begrijpen en waarderen; zij zullen de onvermijdelijke
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meningsverschillen kunnen overbruggen en twistpunten bijleggen, zonder als vijandige
broeders tegenover elkander te moeten staan. Hun verdeeldheid heeft hun
tegenstrevers lang genoeg alle reden tot leedvermaak geschonken en henzelf van de
vele voordelen van een goede overeenkomst beroofd. Daarom zou het een mooie
zaak zijn, konden voor het gehele land of voor verschillende gouwen afzonderlijk,
van tijd tot tijd begroetingsdagen worden belegd, waarop de grondslagen voor een
inniger samenwerking worden verstevigd. Opdat die vergaderingen niet tot een
tijdrovende bespreking zonder resultaat zouden aanleiding geven, is het nodig dat
van te voren een programma met konkrete punten wordt opgemaakt en medegedeeld,
zodat er positief kan worden getracht om de organisatie verder uit te bouwen en de
wenselijke verwezenlijkingen voor te bereiden.
Een eerste praktische realisatie betreft het aanknopen en onderhouden van
betrekkingen met de bestaande christelijke verenigingen op andere terreinen. Hier
gaan zeer ruime vergezichten voor ons open. Het Davidsfonds kan spreekbeurten en
lezingen inrichten en voor zijn boekenuitgaven op de medewerking van talrijke
schrijvers beroep doen. De sociale organisaties schijnen niets liever te verlangen dan
zich van de belangstelling van de kunstenaars te verzekeren. In de loop van dit jaar
heeft de K.A.J. een romanprijsvraag uitgeschreven, die waarschijnlijk in de toekomst
zal worden herhaald. Links en rechts op kongressen en studiedagen, treden reeds
enkele katholieke auteurs op; hun aantal zou kunnen uitgebreid en het kontakt
bestendigd worden. Naast de andere voordelen die het schenkt, zou het onze
kunstenaars ook in de gelegenheid stellen, hun individualistische afzondering te
verlaten en naar de gemeenschap terug te keren. Wij denken aan betrekkingen met
de verenigingen voor katholieke aktie, met kranten en uitgeverijen; met kulturele
organisaties in binnen- en buitenland, met de politieke partijen, het radio-instituut,
de akademie en de universiteiten; wij denken ook aan de behartiging van de
gemeenschappelijke of individuele belangen van onze auteurs tegenover de officiële
lichamen, de gemeentelijke en provinciale besturen en de instanties van de staat.
Wij menen dat het onze literatuur zeer ten goede zou komen, indien de
hoofdredakteurs van onze letterkundige en kulturele tijdschriften regelmatig met
elkander in voeling konden treden, om door gemeenzaam overleg, het uitwisselen
van inlichtingen en het bespreken van de houding, die tegenover bepaalde feiten en
gebeurtenissen dient aangenomen, tot een gezamenlijk optreden te komen, dat door
de bundeling van alle krachten zou indruk verwekken, waar een afzonderlijke aktie
steeds dreigt zonder gevolg te blijven. Zij zouden moeten de middelen opsporen en
aanwenden om, elkander ondersteunend,
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de katholieke tijdschriften in ruimer kring te verspreiden, financieel sterker te maken
en naar de inhoud op een hoger plan te brengen. Waar zich in het geheel van de
bestaande uitgaven een leemte voordoet, zouden zij in haar aanvulling moeten kunnen
voorzien. Zo komt het ons voor, dat wij in deze tijd een orgaan te kort hebben, dat
in een grote kultuurtaal is gesteld en erop berekend zou zijn de waardevolle
Nederlandse literatuur buiten onze grenzen bekend te maken.
Een ernstig probleem wordt gesteld door de jongeren. Indien degenen die ons
zullen opvolgen en, naar wij hopen, door hun begaafdheid voorbij zullen streven,
voor onze vergissingen en de daaruit voortvloeiende machteloosheid behoed willen
worden, zullen zij zich meer dan wij van de echte christelijke en sociale geest moeten
laten doordringen. Het zal hun tevens een geluk zijn, wanneer zij een ruime en diepe
ontwikkeling hebben verworven. Daarom zouden wij het wel geraden achten, indien
de vereniging van katholieke schrijvers, mogelijk in samenwerking met de
jeugdverenigingen, ieder jaar in de gouwen waar voldoende belangstelling bestaat,
een studieweek kon inrichten, waarop alle beginnelingen uitgenodigd worden. Daar
zouden lessen in wijsbegeerte en aesthetica moeten worden voorzien, benevens
praktische uiteenzettingen, die de toehoorders in de kronkelwegen van het
letterkundige leven wegwijs maken. Oneindig veel kracht en tijd wordt verspild,
omdat het de debuterende schrijvers veelal aan een zakelijk inzicht ontbreekt. Nog
willen wij er even op wijzen, hoe belangrijk, de toevoer van jonge krachten voor de
toekomst is. Van hen zal het afhangen of onze letterkunde meer heidens of christelijk
wordt. Al wie ter zake over macht en invloed beschikt, mag ze, nu het erop aankomt
te winnen of voorgoed te verliezen, niet ongebruikt laten.
***

De samenwerking waarvoor wij hier hebben gepleit is, naar onze opvatting, toch
geen doel op zichzelf. Boven al het goede dat zij voor onze schrijvers te weeg zou
kunnen brengen, staat nog de mogelijkheid, dat zij een passend middel zou zijn om
in onze literatuur een wedergeboorte voor te bereiden en te helpen ontluiken. Wij
zijn er ongeveer zeker van, dat de meeste kunstenaars zullen verklaren, dat zij geen
organisatie behoeven, om zichzelf te kunnen zijn. De geest Gods waait waar hij wil
en wekt buiten alle verbanden de mensen op, die hij met licht en kracht vervult.
Niettemin is het een feit dat onze letterkunde niet dat vuur en die bezieling bezit, die
haar in staat zouden stellen zich aan de wereld op te dringen, zoals de Noorse het
heeft gedaan. Wij zijn tot prutsers met woorden verschrompeld.
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Omdat wij te ver van de gemeenschap, buiten het grote leven en buiten nieuwe
scheppende gedachten staan. De veroveringen van de Renaissance, de ontdekking
van het aardse in de mens en de ontbolstering van het individu uit het omhulsel van
de gemeenschap, zijn ons noodlottig geweest, want zij hebben ons tot de zelfvergoding
van de artist gevoerd. De man buiten en boven de wet; die zichzelf belangwekkend
vindt, omdat hij anders dan de gewone stervelingen optreedt, maar die door de gewone
stervelingen bespottelijk wordt gemaakt, omdat hij niet anders is. Wij moeten de
weg terug; terug naar het volk en de kerk; naar meer levenskracht door een ruimer
leven; naar meer standing door een breder ontwikkeling; naar meer bezieling door
een dieper ingrijpende overtuiging.
Op dit keerpunt der tijden, nu het christendom een laatste poging waagt, om Europa
voor zijn idealen van menselijkheid en liefde, om Europa voor God te bewaren,
moeten de katholieke schrijvers, ieder volgens zijn aard en zijn mogelijkheden, zich
aan die strijd gelegen laten. De inzet van hun persoonlijkheid biedt hun een enige
kans, om uit de onbelangrijkheid te treden. De christenen hebben niet alleen een
tijdelijk leven voor zich, dat zij heel en al moeten doorgronden en uitbeelden; voor
hen stelt zich daarenboven een eeuwig bestaan, dat aan hun verblijf op deze wereld,
zijn zin en zijn tragische spanning verleent. Laat het gepeuter met kleine dingen ten
einde lopen. Wij moeten zeer groot zien en alleen het grote willen. Dan verzinkt de
onbenulligheid, de echte ellende, van een miezerige wereld om ons heen. Door een
gemeenschappelijke inspanning moet een gemeenschappelijke geestdrift ontstaan;
de veerkracht die ons over het dode punt van twijfelzucht en lauwheid heenbrengt.
Ons onderdompelend in de smeltkroes van de tijd, bevrijd van leugen en zelfzucht,
zullen wij het ondeelbare en glanzende stukje eeuwigheid uit ons ophalen. Mochten
wij daarin slagen, wij zouden voor de wereld, de oude roem van de Lage Landen, in
een nieuw licht stellen.
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De psychologie der waarneming op nieuwe wegen
door Prof. Dr J. Nuttin
In een uiteenzetting over de huidige stand der wetenschappelijke psychologie, onlangs
in dit tijdschrift verschenen, meenden wij te mogen zeggen, dat deze wetenschap in
haar studie der psychische functies stilaan nauwer bij de complexiteit der reële
zielsverrichtingen aansluit1..
Het is een algemeen verschijnsel, dat een wetenschap bij het onderzoek der
levensverrichtingen begint met het uiteenrukken van het levend geheel. Dit is een
noodzakelijk procédé om het onontwarbaar kluwen der complexe realiteit te beheersen
en aan een preciese, experimentele controle te onderwerpen. De geïsoleerde functie,
die op deze wijze onder ogen wordt genomen, schiet hierbij natuurlijk heelwat van
haar levensecht karakter in. Hierdoor komt het, dat bij velen 'wetenschap' en
'levensvreemde studie' nagenoeg synoniem zijn geworden.
Dit is voor geen enkele wetenschap in zo 'n sterke mate het geval geweest als juist
voor de psychologie. Daarom willen wij op die huidige ontwikkelingslijn naar een
nauwer aansluiten bij het levensecht proces, de nadruk leggen. Wij zullen namelijk
deze ontwikkeling illustreren aan de hand van een concreet geval, ter gelegenheid
van een recente, belangrijke publicatie op psychologisch gebied.
***

De schijnbaar meest eenvoudige psychische functie, nl. de waarneming, is sedert de
aanvang der wetenschappelijke psychologie in ontelbare studiën het voorwerp geweest
van nauwkeurig experimenteel onderzoek. Hoever echter de eerste onderzoekingen
en theorieën over gewaarwordingen en sensaties afstonden van de echte psychische
waarnemingsfunctie, zoals deze in het dagelijkse leven tot uiting komt, zijn wij eerst
later stilaan gaan inzien.
Twee belangrijke keerpunten kunnen thans in deze ontwikkeling

1.

Zie Streven, Februari-nummer 1946.
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aangewezen worden. Een eerste ommekeer kwam tot stand, toen de
Gestalt-psychologie (sedert omstreeks 1912) aantoonde, dat onze waarneming van
vormen en objecten niet wordt opgebouwd uit een mozaïek van sensaties; en dat
daarbij onze waarnemingswereld niet ontstaat als een punt-voor-punt afdruksel van
de wereld der physische prikkels die op ons inwerken.
Dit inzicht is thans verworven goed in de psychologie en wij hoeven er hier niet
verder op in te gaan.
Een tweede belangrijke stap in de ontwikkeling der waarnemingspsychologie
danken wij aan een pas verschenen werk van professor Michotte van de Leuvense
Universiteit1.. Dit werk heeft omwille van zijn talrijke nieuwe inzichten zoveel te
bieden wat ieder intellectueel kan interesseren, dat wij de algemene betekenis er van,
met uitsluiting van de technisch-psychologische problemen, even willen belichten.
De studie der waarneming had zich tot op heden hoofdzakelijk bezig gehouden
met de perceptie van statische voorwerpen of van afzonderlijke bewegingen. Wanneer
wij echter de waarneming nagaan in de rol die zij te vervullen heeft in het gewone
psychisch leven, dan zien wij dat zij in de eerste plaats beschouwd moet worden in
het kader van onze gedragingen. De mens leeft te midden van een wereld in actie,
waarin hij eveneens handelend en zich aanpassend optreedt. Mensen en voorwerpen
rondom hem ziet hij niet als statische gegevens of als afzonderlijk zich bewegende
voorwerpen. Doch het ene voorwerp werkt in op het andere, het ene handelt in
verhouding tot het andere; en wat ik in de wereld rondom mij vooral zie, zijn mensen
en dingen in een actueel of in een virtueel handelingsverband tegenover mekaar of
tegenover mijzelf. Zoo zie ik b.v. dat de hand van mijn buurman mijn glas
vooruitstoot, dat deze auto op mij afkomt, dat de hamer de nagel inklopt, enz.
De wederzijdse en onderlinge inwerking van mensen en voorwerpen, d.i. de actie
zelf of de causale beïnvloeding van een gegeven op een ander, dàt is dus het
belangrijkste object van onze waarneming zoals deze als leidster en voorlichtster
van onze gedraging in het werkelijk psychisch leven tot uiting komt.
Het inzicht, dat de waarneming gezien moet worden als component der gedraging,
is wel reeds theoretisch in de huidige psychologie doorgedrongen. Doch de
experimentele studie had zich door dit theoretisch inzicht totnogtoe te weinig laten
inspireren.
Het was dan ook reeds een grote verdienste van professor Michotte,

1.

A. MICHOTTE, La perception de la causalité, Leuven, Éditions de l'Institut Supérieur de
Philosophie, Kardinaal Mercierplein, 2, - 1946.
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dat hij met dit inzicht in de noodzakelijkheid van een nieuwe oriëntatie in de
waarnemingspsychologie sedert lang vooruit was gekomen. Reeds in 1929, inderdaad,
had de Leuvense psycholoog op het Internationaal psychologisch Congres te Yale
er uitdrukkelijk op gewezen, dat het experimenteel onderzoek op dit gebied naar de
perceptie der handeling, d.i. de waarneming van de causale inwerking van een
gegeven op een ander, moest gericht.
De realisatie van de gestelde opdracht bleek echter niet gemakkelijk en het opzet
zelf was stoutmoedig. Om dit in te zien moet men er rekening mede houden, dat in
het kader van de moderne wijsbegeerte het probleem in kwestie reeds was ter hand
genomen en dat het dààr in een andere zin was opgelost.
De Engelse philosoof Hume was van oordeel - en zijn opvatting op dit punt bleek
algemeen aanvaard - dat de causale inwerking van een voorwerp op een ander niet
het object van een rechtstreekse waarneming kon zijn. Het enige wat in een dergelijk
causaal gebeuren kan worden waargenomen (bijvoorbeeld wanneer een biljartbal
een andere vooruitstoot), is de beweging van de bal A tot aan het punt waar de bal
B ligt en, daarop volgend, de beweging van B.
De causale inwerking, nl. het feit dat A de bal B vooruitstoot, is niet een
onmiddellijk waarnemingsgegeven volgens Hume en volgens de gewone
philosophische opvatting. De causale band die wij leggen tussen die opeenvolgende
bewegingen van A en B zou een verklaring zijn die op de waargenomen feiten door
hogere verrichtingen dan de waarnemingsfunctie wordt opgebouwd.
Ook de Franse philosoof en psycholoog Maine de Biran was de mening toegedaan,
dat de uiterlijke ervaring ons niet het materiaal van het causaliteitsbegrip kon
bijbrengen. Doch hij was van mening dat de causale band wel in onze innerlijke
beleving onmiddellijk werd ervaren. Wij ervaren immers, b.v. in onze vrije activiteit,
de causale inwerking die wij zelf uitoefenen: wij ervaren ons 'ik' onmiddellijk als
oorzaak van de beweging die wij uitvoeren. Wie nooit een dergelijke inspanning
innerlijk zou hebben ervaren zou, volgens Maine de Biran, geen begrip van werkende
oorzaak kunnen hebben.
Deze algemeen verspreide philosophische opvattingen, die hierop neerkomen, dat
wij in de uiterlijke ervaring niet een onmiddellijke indruk van causale inwerking of
causaal verband beleven of zien, heeft professor Michotte juist in twijfel getrokken.
Zijn uitgebreid experimenteel onderzoek heeft thans de strijdvraag definitief opgelost.
***
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Na deze psychologische en philosophische situering van het probleem, kunnen wij
enkele hoofdpunten uit het onderzoek naar voor brengen. Het werk is echter te
technisch-wetenschappelijk van aard dan dat wij er hier in detail zouden kunnen op
ingaan.
Professor Michotte is er in geslaagd experimenteel aan te tonen, dat de indruk van
causaliteit een onmiddellijk gegeven is der uiterlijke waarneming; en dat deze zich
voordoet telkens als bepaalde voorwaarden zijn vervuld betreffende de organisatie
van het waarnemingsveld. Juist zoals men in bepaalde voorwaarden van het
waarnemingsveld een cirkel of een vierkant waarneemt - zelfs wanneer de physische
prikkels niet aan de geometrische figuur van een cirkel of een vierkant beantwoorden
- zo ook neemt men in bepaalde voorwaarden, even onmiddellijk, een causale
inwerking waar, hoewel men in de physische wereld natuurlijk geen specifieke prikkels
kan aanwijzen die aan het causale verband op zichzelf beantwoorden. (De physische
prikkels geven ons alleen, zoals wij boven zeiden, de twee opeenvolgende bewegingen
van A en B).
Zeer nauwkeurig worden in het werk de verschillende vormen van causale
indrukken bestudeerd, samen met de voorwaarden die telkens noodzakelijk zijn tot
hun psychologisch ontstaan. Op deze wijze wordt duidelijk aangetoond, dat de causale
indruk niet te verklaren is uit een secundaire interpretatie der onmiddellijke
waarnemingsgegevens, interpretatie die dan o.a. op grond van de ervaring in de loop
van het leven als het werk van hogere functies zou ontstaan. Immers op grond van
de ontdekte wetten, die aan de basis liggen van de causaliteitswaarneming, is het
mogelijk allerlei proeven op te stellen, waar een causaliteitsindruk ontstaat tegen de
ervaring uit het leven in; terwijl anderzijds in bepaalde voorwaarden, die aan de
waarnemingswetten niet voldoen, een causaliteitsindruk niet ontstaat, hoewel het
verschijnsel in kwestie op grond van ervaring en kennis als een causale inwerking
door ons allen in het gewone leven wordt opgevat. Wanneer b.v. een magneet een
voorwerp naar zich toe trekt, dan wordt dit door ons als een causale inwerking, op
grond van kennis en ervaring, opgevat. Het blijkt echter experimenteel, dat dit
aantrekkingsverschijnsel geen onmiddellijke causaliteitsindruk vermag te geven. Dit
ligt eenvoudig aan de eigenschappen van het waarnemingsveld, die in dit geval niet
de voorwaarden vervullen die noodzakelijk zijn tot het verwekken van de
causaliteitsindruk. De studie van deze structuurvoorwaarden van het waarnemingsveld
eist echter een te uitgebreide kennis der waarnemingspsychologie dan dat wij deze
verder zouden ontleden.
Niet alleen de wetten die de waarneming der causale inwerking bepalen werden
in dit werk vastgelegd, ook de theorie heeft professor
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Michotte vermogen op te stellen die ons een verklarend inzicht geeft in het 'waarom'
van de noodzakelijkheid der ontdekte voorwaarden.
Hier werd voor het eerst in de studie der waarneming een methode gebruikt - deze
nl. der genetische analyse - die herinnert aan een werkwijze die in de vergelijkende
wetenschappen (b.v. in de vergelijkende ontleedkunde en physiologie) tot zulke
vruchtbare resultaten heeft geleid. Het procédé bestaat in ons geval hierin, dat men,
eens de voorwaarden ontdekt die nodig zijn tot het verwekken van de causale indruk,
deze complexe situatie in verschillende richtingen gaat vereenvoudigen, om na te
gaan welke indrukken bij deze progressief vereenvoudigde omstandigheden ontstaan.
Zo ziet men welke voorwaarde voor een bepaalde trek van de indruk noodzakelijk
is, d.w.z. men ziet dat de indruk in deze of gene richting verandert wanneer deze
bepaalde voorwaarde vereenvoudigd wordt. Zo slaagt men er in geleidelijk de gehele
complexe opbouw van de causale indruk in zijn structuur te ontleden en in zijn
wording bloot te leggen.
Professor Michotte toont aan, hoe de causaliteitsindruk theoretisch moet worden
opgevat als een phenomenale 'uitdeining' van de beweging van het object A in het
object B. Het object B heeft geen eigen actieve beweging, doch zijn verplaatsing in
de ruimte doet zich voor als een uitvloeisel of voortzetting van de beweging van het
object A.
Op die wijze wordt werkelijk rekenschap gegeven van het voortbrengingskarakter
dat aan de causaliteitsindruk vastzit. Hier wordt immers op het phenomenale plan
iets nieuws voortgebracht op een wijze, die analoog is aan deze waarop ook in de
natuur iets ontstaat. Wanneer, inderdaad, het voorwerp A het voorwerp B wegstoot,
komt een nieuw feit tot stand, nl. de verplaatsing van B. Dit nieuwe feit ontstaat,
volgens de theorie, dank zij een 'uitdeinen' van de beweging van A. Deze beweging
van A blijft op die wijze, ook na de stoot en de objectieve stilstand van A,
phenomenaal voortbestaan in de verplaatsing van B. Immers, phenomenaal gezien,
behoort de beweging van B, als actieve beweging, niet aan B zelf, doch wel aan A.
Wij kunnen dus zeggen, dat een nieuw verschijnsel ontstaat en dat het eerste
verschijnsel voortleeft in het nieuwe, zoals dit ook in een natuurlijke generatie het
geval is.
Wanneer dus het causale voortbrengen van een beweging een onmiddellijk
phenomenaal gegeven is van de uiterlijke perceptie, dan dient de waarneming van
de causale band tussen twee verschijnselen niet meer beschouwd te worden als een
bijkomende constructie die aan de zintuigelijke ervaring wordt toegevoegd.
***
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Het grootste deel van het werk van professor Michotte is gewijd aan de studie van
de mechanische causaliteit, d.i. de verschillende vormen van veroorzaking van een
beweging (hoofdzakelijk het wegstoten en het voortduwen). Op de ontledingen van
deze vormen en hun varianten zullen wij niet verder ingaan. Wij willen er eenvoudig
nog op wijzen, hoe b.v. heel de kwestie van het hanteren van werktuigen (het slaan
met een hamer, het werpen van een pijl, enz.) met deze vormen van mechanische
causaliteit verband houden. We hebben steeds met een wegstoten of een wegduwen
te doen, ofwel met een combinatie van beide. Ook de kwestie van de intermediaire
causaliteit van het werktuig, op het gebied van de waarneming, staat hiermede in
betrekking.
In een minder uitgebreid deel van het werk wordt verder de waarneming van het
qualitatief causaal gebeuren onderzocht. Hieronder wordt verstaan alle causaal
verschijnsel dat bestaat in het doen te voorschijn komen of verdwijnen van een
eigenschap, ofwel in het wijzigen van deze eigenschap. Wanneer b.v. een rode
vloeistof in een glas water wordt gegoten, staan wij voor een verschijnsel van
qualitatieve veroorzaking, nl. het rood worden van het water.
Experimenteel wordt aangetoond, dat een zuiver qualitatieve causaliteitsindruk
als onmiddellijk phenomenaal gegeven niet bestaat. De theorie van professor Michotte
over de aard van de causaliteitsindruk (de uitdeining der beweging) laat ons begrijpen
waarom de proeven hier tot een negatief resultaat hebben geleid.
Dikwijls echter hebben wij in het gewone leven te doen met de integratie van een
qualitatief gebeuren in een mechanische causaliteitsindruk. Phenomenale bewegingen
immers kunnen een qualitatief verschijnsel begeleiden. Op deze wijze worden dan
zeer gunstige voorwaarden geschapen tot het ontstaan van een causaliteitsindruk ook
op qualitatief gebied, wat de spontaneïteit van onze causale opvattingen ook voor
qualitatieve verschijnselen begrijpelijk maakt.
Een groot deel van de waarde van het werk van professor Michotte ligt in de fijne
ontleding van al deze verschijnselen, in de rijkdom der suggesties die hierbij naar
voor komen en in de nieuwe horizonten die er uit oprijzen. Van dit alles komt in deze
algemene uiteenzetting natuurlijk niets tot zijn recht.
Noteren we echter dat, voor wie niet zozeer in de technisch-psychologische
uitwerking der problemen belangstelt doch alleen voor de algemene kwestie interesse
voelt, schrijver een viertal theoretische samenvattingen, tussen de hoofdstukken van
zijn boek in, heeft gelast. Uit die samenvattingen krijgt men een kijk op de essentiële
inhoud en samenhang der problemen.
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***

Wat de philosophische draagwijdte van dit werk betreft, zegt professor Michotte
uitdrukkelijk dat hij dit aspect van de kwestie in dit boek niet wenst uit te werken.
Dit wordt voor een verdere publicatie voorbehouden.
Wij willen hier echter op een belangrijk punt van algemene aard even de aandacht
vestigen.
Vroeger bestond de tendenz om alles, wat in de inhoud van ons psychisch leven
boven het domein der elementaire sensaties uitreikt, te verklaren als verdere elaborates
van de onmiddellijk phenomenale gegevens, nl. door de werking van hogere
psychische functies op grond van de ervaring. Deze richting blijkt hoe langer hoe
meer onjuist. Op het niveau van het waarnemingsleven vinden wij de onmiddellijk-ge
geven vormen van kennisinhouden, die dan verder op het nivean van het intellectuele
leven als de meest metaphysische noties tot hun volle recht komen. Dit hebben we
hier voor de kennisinhoud van de causaliteit kunnen vaststellen.
In de ervaring zelf wordt het materiaal gegeven, en is dus ook de materiële
oorsprong te vinden, van het causaliteitsbegrip; daar waar men vroeger, juist
omgekeerd, de causale indruk als een inferentie uit de intellectuele verklaring der
gebeurtenissen opvatte.
De studie van de onmiddellijke inhoud der waarneming blijkt ons nog heelwat
verrassingen van dien aard te beloven. De perceptie bevat oneindig veel meer dan
men geneigd was er vroeger in te zoeken. Wij vergeten hierbij helemaal niet dat onze
waarneming ook met geest en intellect is doordrongen, Doch dit doet niets af aan
het belangrijke feit van de onmiddellijkheid der besproken waarnemingen en van de
vraag naar het bestaan, op het niveau der perceptie, van deze essentiële
kennisinhouden. Thans is de weg geopend om de waarnemingsbasis na te gaan van
heelwat andere denkverrichtingen en denkinhouden uit ons psychisch leven.
Dit laatste punt, samen met de boven vermelde oriëntering van het onderzoek naar
de functie die de waarneming uitoefent in het reële leven, lijken ons twee belangrijke
nieuwe wegen in de psychologische studie van de waarneming.
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Letterkundige kroniek
'Op de kentering der tijden geboren...'
door em. Janssen S.J.
Kanttekeningen bij HERMAN GORTER
EN HENRIETTE ROLAND HOLST
door Dr Rob. Antonissen1.
Elk letterkundig onderwerp is, voor den verteller, den dichter, den essayist, den
criticus, een sfinks met een geheim. Al het uitwendige kan men van hem kennen:
gestalte en voorkomen, houdingen en doenwijze, de ondoorgrondelijke ogen en den
onbegrijpelijken lach; jaren lang kan men, zonder het verholene zelfs te vermoeden,
in zijn gezelschap bewegen en leven. Intussen beheerst men hem niet; alleen wie,
bezwerend en gebiedend, hem lang in de ogen ziet, verneemt eens het verborgene:
een soms ontstellende, soms verrassende, een altijd alles belichtende verklaring.
Wij weten niet in hoever Dr Antonissen, die van Herman Gorter en van Henriëtte
Roland Holst-van der Schalk àlles heeft willen achterhalen, het eigenlijk geheim
heeft ontdekt van hun bezieling en drang, hun persoonlijkheid en bestemming. Stellig
werkt het in hem door; maar dan is hij ons, na dit analytisch werk, een synthese
verschuldigd: een openbaar maken voor ons allen van wat hij in petto reeds heeft
vernomen.
Een doctorale thesis als de zijne doet de Universiteit, waar hij studeerde en
promoveerde, eer aan. Een groots onderwerp; een uitgebreid en veelvuldig onderzoek,
in moeilijke oorlogsomstandigheden heel ver doorgedreven; oprecht gestelde vragen,
met telkens een doordacht en vaak een persoonlijk antwoord; alle gegevens
samengebracht onder één schema, eenvoudig en overzichtelijk. Zulk besluit van de
universitaire studiën behelst, voor de toekomst, een grote belofte.

1.

De Sikkel, Antwerpen, De Haan, Utrecht, 1946, 643 blz., gen. Fr. 200, geb. Fr. 240.
- Herhaaldelijk hebben we dit werk vergeleken met de andere doctorale thesis: Henriëtte
Roland Holst. Wezen en werk, door Dr J.P. VAN PRAAG (Contact, Amsterdam, 1946,
220 blz.). Het vlaamse werk moet voor net Nederlandse zeker niet onderdoen; maar
het Nederlandse, al noemt het zich nog analytisch, gaat van een zuiverder literair
standpunt uit: meer kritisch en synthetisch geconcipieerd, werd het met vaster hand
uitgewerkt. Daartegenover vertoont het een neiging om, van een beperkter levensinzicht
uit, de dichteres in feite te verkleinen.
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Méér dan een thesis is het echter niet. Het doorslaand bewijs dat men werken kan:
opzoeken, lezen, begrijpen, samenvoegen, rangschikken en voorstellen. Het
allernauwkeurigst afgewerkt grondplan van een geheel verkend domein. De volkomen
bevredigende uitbeelding, uiterlijk gezien, van een dubbel leven, door dichterschap
en socialisme tweevoudig verstrengeld; maar nog niet het grondig inzicht, het éne
licht dat alles verheldert, het vaste standpunt dat alles in één perspectief stelt, het
kloppend hart van een ver uiteenliggend organisme. De uiterlijke verschijning van
den half getemden sfinks, die nog niet tot spreken werd gebracht.

I
Herman Gorter en Henriëtte van der Schalk, respectievelijk in 1864 en in 1869
geboren, waren bevriend van 1893 tot aan Gorter's dood in 1927. Van 1897 tot 1909
werkten zij samen in het toen jeugdig en dynamisch socialisme; in deze vriendschap,
beïnvloeding, tijdelijke samenwerking waarna scheiding, is alles gelegen.
Maar vooreerst dient het in zijn tijd gesteld. Het tijdperk van 1880 tot 1914, dat
den reuzenstrijd zag tussen de oude romantiek en het nieuwe realisme, droeg de kiem
in zich van de meeste hedendaagse rampen, de kiem toch ook van een thans mogelijke
opstanding. Het vertoonde een bijna bovenmenselijke spanning, een gespletenheid
tot op den bodem: een nog nooit zo brutale goddeloosheid, waartegenover een
vroomheid tot in het heldhaftige; een dogmatiserend individualisme en een stijgend
gevoel van saamhorigheid; een wetenschappelijk positivisme en een vermoeden van
menigvuldige imponderabilia; een artistiek naturalisme en een symbolisme met
mystieke allures. Door elkander woelden een intenser nationaliteitsgevoel en een
internationalisme als een bevrijding, revolutionnaire beginselen en een nieuw besef
van oude afhankelijkheid; de machtige stemmen werden gehoord van Nietzsche,
Strindberg, Ibsen, Tolstoï. In Nederland zegevierden de Tachtigers en groepeerden
zich de socialisten; bij ons vingen de Van-Nu-en-Straksers die wekkende geluiden
op. In dezen zo zwangeren tijd staan dus de dichter en de dichteres, hun kunstwerk
en hun actie. Beiden zijn 'op de kentering der tijden geboren'; in hun ogen verbleken
de oude werelden, terwijl de nieuwe, ach zo trage, dageraad maar niet rijzen wil.
Meteen kennen wij den grond van beider karakter. Avontuurlijk tot en met de
heldhaftigheid, nonconformistisch en revolutionnair omdat zij het precaire beseften
van veel toestanden en conventie, sterk creatief en idealiserend, ongedurig en tot
veel in staat, werden zij door den tijdgeest tegelijk gestuwd en gebroken. Alles leek
neer te storten in puin; hun haastige stichting kon het gesloopte werk van eeuwen
niet vervangen. De laatste traditie ging verloren, de laatste stijl teloor; bleef het
hunkeren over en het ontgoocheld grijpen in het ijle. Zoveel krampachtiger en meer
verbeten, zoveel dapperder en geweldiger waagden zij kunst en krachten, vrede en
rust; gestuwd door een naïef gemis aan ervaring,
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daar zij de schone toekomst waanden te kunnen grijpen. Jaren later slechts zou de
dichteres inzien dat zij 'de bouwers van den tempel' niet konden zijn, alleen 'de
sjouwers met de stenen'.
In alle grote Westeuropese landen vinden zij hun weerga: inwendig verscheurde
kinderen van dien tijd; even begaafde als rusteloos arbeidende kunstenaars en
publicisten; geweldig in de actie, tot zij ten prooi vallen aan hun té gejaagde strijden offervaardigheid. Grote namen zijn het in elke Westeuropese literatuur: niet om
hun zuivere kunst het meest vernoemd en geprezen; wél om hun macht en vaart, hun
gloed en verheffing, hun onuitputtelijk verscheiden vruchtbaarheid.
Toen, in 1893, de bijna dertigjarige Gorter de vier-en-twintigjarige Van der Schalk
leerde kennen, had hij op haar den voorsprong van den man op het meisje. Zij moést
naar hem wel opzien: naar den universitair gevormden classicus; den gevierden
dichter van Mei, die zich sedertdien, na een korten verkenningstocht in het bandeloze
sensitivisme, tot een meer gebonden kunst wendde en de ideologische vastheid van
Spinoza... Gorter was toen wat hij altijd blijven zou: een dichter op de eerste plaats,
die, om zijn nooit achteruitgesteld dichterschap, alles zou inzetten. Een even vermetele
als begaafde, die altijd leek te improviseren, vaak buitengewoon gelukkig. Soms
wilde hij de gehele poëzie tot zintuiglijkheid en muziek herleiden; ineens, als reactie
daartegen, timmerde hij aan episch-didaktische gewrochten. Voor natuur en mensen
stond hij open; maar in het diepste van zijn egocentrische ziel drong geen
transformatie door: elke ontvankelijkheid moest slechts materie en stuwing worden
voor dichterlijke schepping. Een man met tegenstrijdigheden dan: de mensen genegen,
maar vol van terughouding; open en gesloten; een allerspontaanste, allergevoeligste
zinnelijkheid, en een onverbiddelijke, onverbeterlijke drang naar abstracte structuur.
Een groot geworden kind, dat zich te goed volwassen weet en toch geheel kind is
gebleven. Een individualistisch socialist, die zich zou mee-wenden met den
kenterenden tijd; maar de diepste, de duurzaamste krachten zou hij uiteindelijk niet
bereiken: daarvoor was hij te koud, hij, de erotische, te liefdeloos. Een gesplitste
tussen zinnen en rede, lyriek en epiek, brede genegenheid en gesloten zelfzucht,
schoonheid en avontuur, ontvankelijkheid en onverbiddelijkheid. Een schitterend
dichter; maar die de inwendige ijlte noch vullen kon noch verduiken, en die, van het
innigste leven verstoken, onafwendbaar toeging naar verstarring, verdorring,
machteloosheid.
In 1893 scheen de dichter torenhoog boven de dichteres te staan, die van haar reeds
overvloedige productie nog niets had gepubliceerd. Toch sloegen haar sonnetten hem
aanstonds met verbazing: zij bezat 'de rustigende vastheid', het intellectuële
zelfbedwang dat hij miste; zij ging naar de kern der dingen. Onmiddellijk beïnvloedde
de jongere den oudere, - en nooit zullen we weten, terwijl hij haar tot Spinoza, tot
Platoon, tot Dante geleidde, in hoever haar diepere ziel de zijne gelijk stemde.
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Ook in 1897, bij het toetreden tot het socialisme, ging de dichter de dichteres voor;
maar afzonderlijk zou elk van beiden wellicht, door deze revolutionnaire en
idealiserende stroming gegrepen, zover gekomen zijn. De meester en de leerlinge
kwamen dus over: beiden begaafd en tot alles bereid; beiden geschikt en voorbestemd
om, de hand in de hand, een socialistische kunst en cultuur te scheppen en te
verbreiden. Hen wachtte een onderneming van jaren; een lange saamhorigheid; een
duidelijk merkbare wedijver in de productie die precies parallel loopt, - tot langzaam
de jongere aan den oudere ontgroeit, meteen aan het eerste beperkte inzicht. Maar
intussen moeten de begaafdheid, de ernst, de toewijding en offervaardigheid, de
warme menselijkheid zelf der vrouw den man herhaaldelijk tot studie, tot
zelfonderzoek hebben genoopt, tot nieuw pogen en productie. Gorter en Roland
Holst, beiden buitenmate ondernemend, begaafd en werkzaam, hebben, verenigd,
arbeid en resultaten méér dan verdubbeld. Zij vulden elkander aan, de vrouw den
man het meest. De heerlijke tijd van beider leven; de verovering, in de jaren van
kracht, met vollen inzet en vermogen! Gorter die, zonder diepe ontvankelijkheid en
solied criterium, tussen spontane zintuiglijkheid slingerde en abstraherende structuur,
vond bij de zoveel intenser levende vrouw contact en plasticiteit; Roland Holst op
haar beurt, die den droom met de daad wilde verenigd zien, liet zich opdrijven in het
dadenleven, met de hoop er den droom ook te ontmoeten.
De eerste scheiding, die van 1909, verbrak beider ideaal; maar Gorter verloor het
meest. Nu de socialistische beweging in Nederland haar eerste phase, haar
ruim-menselijke idealisering voorbij was: nu zou de dichter, om de helderheid der
beginselen steeds meer naar links gericht, langzaam voorgoed van de mensen
vervreemden. Met verstarde gedachten ging hij aan hen voorbij; zijn contact met de
Russische communisten voerde hem naar de werkelijkheid niet terug; zijn artistieke
productie, interessant nog voor belangstellenden en vaklieden, raakte zijn tijdgenoten
niet meer. Los van Henriëtte Roland Holst, ging Herman Gorter voor de samenleving,
voor de kunst, voor menselijkheid en werkelijkheid verloren. Daarom, al kunnen wij
den invloed van de dichteres en partijgenote niet uitmeten, heeft zij hem misschien,
den dweper, zoveel langer onder de mensen gehouden? Of heeft haar eigen
onverzettelijk-vurige ziel naar de abstracte consequentie hem voortgeleid?... Veel
andere onderstellingen kunnen daaromtrent gemaakt, waarvan de raadselachtige
sfinks nog niets verklaarde.

II
Men kan Gorter een dichterlijk didacticus noemen: dichterlijk vooreerst; maar de
didaktiek hield zijn lyriek (en epiek) samen en zijn leven recht; - Roland Holst
daarentegen is lyrisch-dramatisch: ononderbroken uit ze zich lyrisch, met altijd een
achtergrond van dramatische conflicten. De ene sublimeert, de andere worstelt; maar
elk sublimeren verijdelt en vervalst, en worstelend verheft men zich vaak het hoogst.
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Geen Nederlander incarneert, gelijk deze grote dichteres, het zwoegen der laatste
vijftig jaar. Het wilde zwoegen, het grijpen naar uitersten, het schijnbaar ondergaan
en toch weer verrijzen. Zij kende nieuwe geboorten en wedergeboorten; telkens werd
zij ontgoocheld. En als wij haar verhouding met Gorter onderzoeken: deze bracht
haar de eerste 'nieuwe geboort'; met hem beproefde zij de eerste wedergeboorte.
Daarna ging het niet meer.
In 1893 verliet de jonge dichteres haar eersten, haar kostbaren en geheel
bevredigenden Mentor Verwey, om Gorter aan te kleven. Een typische keuze! Alsof,
voor het burgerlijk opgevoede meisje, de burger Verwey te bekrompen bleef, en als
waren de Nederlandse classici, bij wie hij zich vormde, te klein van formaat. Gorter
dan: de veel meer bandeloze, verlokkende, veroverende! De eerste invloed moet een
bevrijding geweest zijn; een verdieping tegelijk, - en samen gingen zij den weg op
van de onbeperkte vrijheid van geest, geleidelijk van het internationale avontuur.
Het socialisme, in 1897, bracht haar, meer dan aan Gorter, een 'nieuwe geboort'.
Voor den man was het een nieuw systeem, niets méér dan een stramien voor leven
en dichten; voor de vrouw een nieuw bestaan, met 'de liefde als eenge levenswet'.
Elk van beiden zou daaruit verder evolueren, de vrouw het meest, en toch bleef zij,
tot het einde toe, veel getrouwer aan ideaal, liefde, partijgenoten en mensheid.
Gorter's invloed heeft dus, voor een deel althans, dat jonge leven, in zijn
burgerlijkheid nog bekneld, den groten doolweg opgejaagd der humanitaire
wereldrevolutie. Wellicht had de vrouw ook zonder hem dien stap gezet (wij schreven
het reeds); maar iets van de Gorterse dweepzucht nam zij over, in een al te grote
spanning. Hebben voortvarende vermetelheid en antiburgerlijke reactie niet een té
groot deel in haar optreden, productie, arbeid en actie, - en staat alles niet geschonden
door veel slordigheid, veel haastige improvisatie? Van een uitzonderlij ken geest
weliswaar, van een geheel zich schenkend hart; improvisatie toch, en langs veel
dwaalwegen om vindt de improviserende al te moeizaam richting en licht.
Van waar, bij Roland Holst, dat geweldige en gejaagde; dat bijna verblindende
soms en dweepzieke, dat geslingerd worden van uiterste naar uiterste? Haar tijd?
haar temperament? Ja; maar ook Gorter. Gorter dreef haar, gelijk Verwey het wel
nooit had gekund: naar extremen; maar zó wellicht naar de heldhaftigheid. Voor alle
winden zette hij haar huis open; niemand misschien leerde haar zo luisteren 'in den
horen der mensheid, naar de grote stem die zwelt'.
De splitsing van de socialistische partij, in 1909, scheidde Gorter van haar af; die
breuk werd nooit hersteld. Al werkten en streden zij weer samen, bij de avontuurlijke
poging van het communisme in 1917-1921: de oude eensgezindheid, de eenheid van
programma en voelen, keerden niet weer. En wij die weten, door De vrouw in het
woud, hoezeer dit 'groot
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verdriet' de dichteres verscheurde, louterde, rijpte en staalde; wij die de daarop
volgende bundels-van-verinnerlijking, Verzonken grenzen en Verworvenheden, zien
uitkomen in een plots opwellende godsdienstigheid: wij bedenken meteen hoezeer
deze vrouw zich aan mensen kon hechten, en wij begrijpen dat Gorter's heengaan
een bestanddeel was van de pijn die de dichteres sloeg en verdiepte, een bestanddeel
van haar opstanding, van haar godsdienstige wedergeboorte.
Henriëtte Roland Holst was in haar jeugd godsdienstig geweest; op rijperen leeftijd
werd zij het weer. Tussen beide perioden ligt het verkeer met Gorter, dat, globaal
gezien, samenvalt met den arbeid in het materialistisch socialisme. En dat haar
godsdienstigheid, ook nu nog, een pantheïschen inslag vertoont en op het vrije
onderzoek berust; dat zij de ruime liefde tot de mensen geheel vooraan stelt: verre
en verscheidene oorzaken verklaren deze schakeringen; maar nog duikt (in hoever
verantwoordelijk?) Herman Gorter op.
Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst hebben samen, in een tijd van spanning
en gisting, het grote avontuur gewaagd van de wereldhervorming. Door twee phasen,
de socialistische en de communistische, gingen beiden heen; toen kon de ene, in zijn
uiterst linkse positie, niet verder meer; aan de andere, door de werkelijkheid geleerd,
viel een onverwachte 'verworvenheid' in den schoot: een tweede jeugd.
Verenigd zijn ze vérder gegaan dan ieder afzonderlijk zou gekomen zijn: in den
strijd, het avontuur, het extremisme. Juist daarin vonden zij elkander; terwijl eenieder
zichzelf toch bleef. Daarom, al kunnen we niet uitmaken in hoever Gorter door
Roland Holst getekend bleef, dit is zeker: altijd bleef Roland Holst getekend door
Gorter. Hij had haar geleid te midden van het woud waarin zij verdwaalde; deze
eerste tocht werkte altijd door.

III
In één verhaal behandelde Dr Antonissen twee gelijklopende levens; herhaaldelijk
ging hij van het ene naar het andere over. Maar het preciese onderwerp van zijn
studie, de tandem van twee dichters en strijders, omlijnde hij niet scherp genoeg; hij
greep het niet aan met knellende hand.
Hij plaatste zijn gestalten haast niet in hun tijd, terwijl hun afhankelijkheid daarvan
zich het eerst misschien opdrong.
Tegenover de dichters en hun werk stond hij te weinig kritisch en schiftend. Wél
kan men ze niet te veel bewonderen; maar een overwogen bewondering, met een
penetrerend oordeel gepaard, brengt uiteindelijk meer schoonheid en verrijking.
Hij hield zijn studie te literair, zonder de andere aspecten toch uit te sluiten.
Daardoor ontmoette hij op zijn weg een bonten stoet van uiteenlopende vragen, die
hij telkens aandachtig - en toch maar voorlopig - behandelen moest...
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Nog konden wij, na het onvaste standpunt, van de onvaste methode gewagen, van
een onzekere poëtische waardebepaling, een te weinig artistieken stijl, zelfs hier en
daar een gebrek aan doorzicht. De horizonnen van wijsbegeerte, geschiedenis,
sociologie en godsdienstkennis staan niet genoeg open...: het boek heeft de gebreken
- maar dan ook de hoedanigheden - van een analytische studie. Nauwgezet werd een
schat van degelijk materiaal verzameld; eerlijk werd alles samengelegd in een nog
ruige mozaïek, met de grote lijnen reeds duidelijk getrokken... Al heeft de sfinks nog
niet gesproken, reeds is hij mooi getemd, - en zoveel méér zal hopelijk een synthetisch
werk ons eens verheugen en verrijken, daar het analytische zoveel belooft en
waarborgt.

Streven. Jaargang 14

343

Geschiedkundige kroniek
Tweeduizend jaar geschiedenis
door M. Dierickx S.J.
Enige maanden geleden gaven de 'Éditions Universitaires' een merkwaardig boek
uit, 'Deux Mille Ans d'Histoire'1., merkwaardig, niet zozeer om den rijken inhoud als
wel om den geest die het werk bezielt. Dit boek is een stellingname van een groep
Fransschrijvende Belgische historici tegenover onze nationale geschiedenis, en die
stellingname kan men een keerpunt in de Belgische geschiedschrijving heten. Maar
daarover dadelijk.
Wat van bij den aanvang aangenaam treft, is het bewustzijn van deze
geschiedschrijvers, op dit historisch moment een taak te vervullen, door het Belgisch
volk te wijzen op zijn groots verleden om het aan te zetten in die lijn voort te werken.
Boven de inleiding staat als motto: C'est à. la lumière du passé qu'une nation prend
conscience du présent et prépare l'avenir (Albert, roi des Belges)'. En na de woorden
van den bekenden Fransen historicus Lavisse aan de Gentse studenten 'Je ne sais si
aucune patrie a de plus glorieux souvenirs que la vôtre...' (blz. 15), laten de auteurs
de roemrijke daden onzer voorvaderen in vluchtige taferelen aan onze ogen
voorbijglijden.
Den droom der Vroeg-Middeleeuwers, het Romeinse Rijk te zien herrijzen, zet
Karel de Grote, geboortig van bij Luik, in werkelijkheid om: 'le fils de Pepin le Bref
refait l'Empire centré désormais sur notre pays' (blz. 30). Het leenwezen heeft zijn
vaderland in onze gewesten, door de Franken gekoloniseerd (blz. 35). De eerste
koning van Jeruzalem was Godfried van Bouillon, een der onzen, en Boudewijn van
Vlaanderen

1.

Deux mille ans d'histoire, texte élaboré et mis au point par un groupe d'historiens et présenté
par Léon VAN DER ESSEN, Brussel, Éditions Universitaires, Les Presses de Belgique, 1946,
230 blz. Na een overzicht van de Belgische geschiedenis (blz. 13-137) komen verscheidene
interessante bijlagen, die echter meer den historicus dan den gewonen lezer zullen verheugen.
Een bijlage over het prinsbisdom Luik (blz. 141-148), over de vraag welke de 'Zeventien
Provinciën' waren (blz. 149-158); bijlagen met volledige lijsten van onze prinsen, hoge
ambtenaren en bisschoppen (blz. 159-186); een overzicht der voornaamste gebeurtenissen
van de nationale geschiedenis (blz. 187-192), een bijlage over het wapen van elk der Zeventien
Provinciën en van de nationale vlag, en drie grote dynastische tabellen (blz. 193-198), en
tenslotte een uitvoerige bibliographie over onze nationale geschiedenis (blz. 199-225).
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en Henegouwen was de eerste keizer van het Latijns Keizerrijk van Constantinopel.
De Boergondische hertogen stichtten in de Lage Landen 'le premier État moderne
en Europe' (blz. 44), en keizer Karel V, de grootste zoon van Gent, richtte een
wereldrijk op, zoals nooit meer zou bestaan: 'un destin unique, le plus grand après
Charlemagne, attend ce petit garçon, né à Gand le 24 février 1500' (blz. 50). In deze
'Grote Eeuw' (1384-1555) waren de Lage Landen 'la contrée la plus riche de l'Europe'
(Pirenne) en was Leuven 'le premier foyer de la philologie et de l'humanisme chrétien
en Europe' (blz. 54). De Vlaamse primitieven hadden de leiding van de schilderkunst,
Europa kwam bij onze beroemde polyphonisten in de leer, de Vlaamse mystiek met
de hele beweging van de 'Moderne Devotie' (jammer wordt Ruusbroec vergeten)
oefent een vérstrekkenden invloed uit, en de bouwmeesters begiftigen ons met juwelen
van kerkelijke en burgerlijke architectuur, zoals men elders tevergeefs zal zoeken.
'Il nous paraît donc que toutes les conditions politiques, économiques et culturelles
ont été réunies à l'époque de Philippe le Bon et de Charles-Quint pour pouvoir
qualifier de 'Grand Siècle' cette étape extraordinaire de notre histoire où des chefs
éminents ont entrainé leur peuple dans les voies de la grandeur chrétienne et humaine'
(blz. 55)1..
Dan zijn sinds Philips II de rampen over onze gewesten gekomen. De gewelddadige
scheuring midden door het 'ghemeyne vaderlandt'; de economische teleurgang van
handel en industrie, de bijna voortdurende oorlogen gedurende anderhalve eeuw, de
onderschikking van onze gewesten aan de politiek der grote naburige naties: dat is
een treurig bilan, terwijl men aan de kredietzijde slechts de integrale katholicisering
van ons volk in deze eeuwen, vooral sinds Albrecht en Isabella, kan schrijven. Het
'l'ancien régime' wegvagende en onze gewesten eenmakende Frans Bewind, de
verkeken kans van het Verenigd-Koninkrijk der Nederlanden houden de auteurs
slechts luttel tijd bezig; maar opvallend uitvoerig weiden zij uit over de prestaties en
verwezenlijkingen van het Koninkrijk België, waaraan we, mits een zeker voorbehoud,
onze bewondering niet kunnen onthouden.
Met recht wijzen de auteurs op een tweede kenmerk: de gehechtheid van de
bewoners der Lage Landen aan hun gewoonten, privileges en vrijheden. Karel V,
die zo goed het eigen temperament der Nederlanders kende, sprak de beroemd
gebleven woorden: 'Er is geen volk ter wereld, dat gewilliger is om zich aan den wil
van zijn vorsten te onderwerpen, als het vaderlijk bestuurd wordt, dan dat der
Nederlanden, maar er is ook geen enkel dat meer de slavernij haat dan dit. Door vrees
kan men zijn eerbied niet afdwingen, want het is hardnekkig om aan het geweld te
weerstaan en gevoelig voor de zachtheid'. Heftig protesteren de schrijvers dan ook
tegen de mythe van 'des siècles d'esclavage', waarvan de Franse Revolutie ons in
1792 zou hebben bevrijd; want van de 346 jaar,

1.

Over deze periode kennen wij geen degelijker boek dan Luc HOMMEL, Marie de Bourgogne
ou le Grand Héritage, Brussel, 1945, 368 blz.
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die verliepen sinds Philips de Goede in 1446 deze streken tot één staat verenigde,
werden onze grondwet en vrijheden slechts gedurende dertien jaar en drie maanden
door tirannieke vorsten geschorst. De zin voor onafhankelijkheid, de gehechtheid
aan de vrijheid is in dit land der poorters, der vrije burgers, der geboren democraten,
een typische trek van het volkskarakter, welke geen regering ooit ongestraft over het
hoofd heeft kunnen zien.
Dit alles wisten wij sedert lang; 'Deux mille ans d'histoire' heeft nochtans de
verdienste het in een duídelijker taal en op een meer overtuigde manier uiteen te
zetten. Het uitzonderlijk belang van het werk ligt elders. Het is vooreerst en
uitgesproken gericht tegen de separatisten, die de grote les van het verleden vergeten
en naar verdeeldheid streven in plaats van naar eenheid. Men staat opvallend
tegemoetkomend tegenover de Vlamingen die in de negentiende en de beginnende
twintigste eeuw stilaan enige essentiële rechten veroveren, 'mais ils se heurtent à la
résistance de ceux qui, depuis 1831, profitent des abus du régime ancien' (blz. 122).
In 1910 begint er echter een Waals tegenverweer: 'On invente un drapeau wallon à
coq gaulois. L'aile marchante de ce mouvement réclame la République et parfois
même le rattachement de la Wallonie à la France...' (blz. 122-123). Daarom staat er
op het schutblad en het titelblad een grote 'Leo Belgicus' 'le symbole de notre unité,
de notre autonomie et de notre magnifique destin'1..
De auteurs zijn niet alleen de voorvechters van een Belgische eenheid, met
onbevangen blik staren zij het verleden in, om het in zijn echte en volle werkelijkheid
te zien. Hun Inleiding vangen zij aan met de veelzeggende woorden: 'Et d'abord, il
est devenu indispensable d'envisager au moins les seize premiers siècles de notre
histoire dans le cadre élargi de l'ensemble des Pays-Bas, de la Somme à la Frise, ou
tout au moins jusqu'au Waal. Loin d'être une vue de l'esprit, cette conception s'appuie
non seulement sur des faits d'ordre politique mais encore sur l'existence d'une
communauté plus profonde des habitants des XVII Provinces' (blz. 13).
De grote Artevelde bewerkte in 1339 een economisch verbond tussen Vlaanderen,
en Holland-Zeeland-Henegouwen, waarbij zich weldra Brabant-Limburg en in 1347
zelfs het prinsbisdom Luik aansloten (blz. 41 en 145). In de veertiende eeuw is er
onder onze gewesten reeds een driedubbele eenheidsband: de ethnische, de
economische en kulturele (blz. 42),

1.

Die 'Leo Belgicus' verscheen het eerst in Michiel AITSINGER'S boek De Leone Belgico van
1583, en was getekend door den Mechelaar Frans Hogenberg. Aitsinger schreef: '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 zo uitgewerkt, dat men, ook op het eerste zicht, niet alleen de ganse
Nederlanden onder den vorm van den gansen leeuw, maar ook de afzonderlijke provincies
onder de afzonderlijke ledematen van denzelfden leeuw zou onderscheiden'. Zie M. DIERICKX
S.J., 'België' of 'De Nederlanden', Streven, Mei 1943, blz. 177.
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waaraan de Boergondische hertogen slechts een politieke eenmaking moesten
toevoegen, als de afsluiting van een natuurlijk groeiproces. Zei Pirenne niet reeds:
'Bref, si les Pays-Bas doivent encore attendre jusqu'au XVe siècle, pour être réunis
sous une seule dynastie et former un État unique, il est clair pourtant que, dès le
milieu du Moyen Age, ils s'acheminent vers ce résultat'1.. Onder de Boergondische
hertogen echter wonen wij 'la naissance définitive d'une Nation' (blz. 44) bij, wat
niet zo ten nadele van de Dietssprekende gewesten gebeurde, als Prof. Dr Geyl heeft
betoogd, ofschoon men eveneens met een vleugje overdrijving spreekt van 'le destin
néerlandais de la maison de Bourgogne' (blz. 46). De 'Grote Raad' van 1446 lijkt de
auteurs de bezegeling van den énen politieken staat: 'le prince en ses conseils, le
peuple en ses états', zoals markies La Tour du Pin het kernachtig uitdrukte, en zoals
we, vlak voor dezen oorlog, nog menen in een ander verband gehoord te hebben.
Die eenheid, welke het volk zich pas in de tweede helf der zestiende eeuw, in de
oppositie tegen Philips II, ten volle bewust wordt, gaat definitief teloor in 1579, zo
lezen wij: '1579. L'union d'Arras et l'Union d'Utrecht consomment la dislocation des
XVII Provinces' (blz. 189 en 61). Deze datum lijkt ons veel te vroeg. Zei weer niet
onze grote Pirenne, dien zijn epigonen te veel in klein-Belgicistischen zin hebben
geïnterpreteerd; 'Cest durant le long repos de la Trève de Douze Ans que les
Provinces-Unies et la Belgique catholique achevèrent de devenir deux nations
distinctes et de prendre leur physionomie caractéristique'2.. Trouwens de uiterst
interessante studie van Dr Alfred Van der Essen in de Annexe II: 'Quelles étaient les
dix-sept Provinces des Pays-Bas? (blz. 149-158) is een onrechtstreekse weerlegging
van de boven vermelde bevestiging. Een boek door verscheidene auteurs samengesteld
heeft nu eenmaal dergelijke tegenstrijdigheden.
Tot nog toe kon een Nederlands historicus, behalve enkele schakeringen en
nuanceringen, nagenoeg akkoord gaan met de stelling van de auteurs. Op één punt
echter zijn wij het volstrekt oneens. In de uitvoerige bibliographie over de nationale
geschiedenis, die 27 bladzijden beslaat en 430 boeken telt, zijn er goed geteld... 15
Nederlandse! Namen als die van Blok, Huizinga (met o.a. zijn grandioos Herfsttij
der Middeleeuwen), Geyl, de voorvechter der Groot-Nederlandse gecshiedschrijving,
Brugmans, Post, enz. zijn onbekend; de Noord-Nederlandse historiographie ignoreert
men totaal; en voor ons land is aan de Nederlands-schrijvende historici geen beter
lot beschoren: Kan. Prims moet het stellen met de vermelding van één vlugschrift,
Erens, Valvekens, Blockmans, Rogghé, de Nederlandse publicaties van D'Hondt,
Van Werveke en zovele anderen zijn evenmin vermeld. Hoe kan men de zo belangrijke
en zo betwiste figuur van een Willem van Oranje begrijpen, wanneer enkel
Avermaete's Guillaume le Taciturne wordt aangegeven en de zeer uitgebreide
Noord-Nederlandse literatuur niet wordt aangeraakt? Hoe kan men het
Verenigd-Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) en de Belgische Opstand

1.

H. PIRENNE, Histoire de Belgique, 13 deel, 1929, blz. 175.

2.

IDEM, ibidem, 43 deel, 1927, blz. 333.
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juist beoordelen, wanneer men enkel Belgisch-Franstalige boeken citeert? Niet alleen
zal elke Nederlandse lezer en historicus hierdoor pijnlijk getroffen zijn, zoals wij
reeds verscheidene malen persoonlijk hebben ervaren, maar ook moet een dergelijke
eenzijdige boekenopgave bij den Franstaligen lezer een totaal verkeerden indruk
wekken. Wat nog erger is, wij zijn ervan overtuigd, dat men, met een zulkdanige
documentatie, de historische waarheid niet kan achterhalen, die toch het doel is van
elk geschiedkundig onderzoek.
Tenslotte is er een element, dat de auteurs niet voldoende in het licht hebben
gesteld: ons land is essentieel doorgangsgebied, het kruispunt van alle grote Europese
stromingen op welk kultureel domein ook. Wij, met onze twee talen en dubbele
kuituur, wortelen in Germaansen en Romaansen grond, wij zijn ontvankelijker dan
welke grote natie ook om vreemde invloeden in ons op te nemen en te verwerken,
wij zijn de natuurlijke bemiddelaar tussen Frankrijk, Engeland en Duitsland, de drie
grote naties van West-Europa. Zolang men geen genoegen neemt met het historisch
feit, dat wij in onze gewesten twee talen en twee kuituren hebben, zolang men er ene
gewelddadig wil uitdrijven, of zelfs maar ignoreren, heeft men de eigen zending, de
roeping van deze streken niet begrepen.
De auteurs spreken ergens over onze 'cantons' (blz. 36). Misschien is dit woord
aan de pen ontsnapt en neergeschreven zonder diepe bijbedoelingen. Toch ware het
interessant op te merken, dat heel de eeuwenlange geschiedenis door, van de Vroege
Middeleeuwen tot aan de Franse Revolutie, Nederlands- en Franssprekenden in deze
Lage Landen naast elkaar in peis en vrede samen hebben geleefd, omdat juist de
voorrechten en vrijheden van elke provincie vreemde inmenging en een aanslag op
de eigen taal of kuituur zeer moeilijk en soms onmogelijk maakten. Landen als
Zwitserland of als de Verenigde Staten die ook verscheidene talen of zeer van elkaar
afwijkende sociale groeperingen kennen, hebben onze politieke structurering van
het 'Ancien Régime' behouden tot groter voorspoed van het land en tot groter geluk
van alle volksgroepen.
Zo blijkt, dat een bezinning op onze nationale geschiedenis tevens een bezinning
is op onzen tijd en op de toekomst van ons volk. 'Voor Europa is geen heil te
verwachten, zolang zijn lot niet is toevertrouwd aan mensen die waarachtig van dezen
tijd zijn, en die tevens in zich de roerselen van het ganse verleden gevoelen', zo
schreef de Spaanse denker Ortega y Gasset vijftien jaar terug1.; ook van de leiders
van ons volk is niet veel goeds te verhopen, indien zij niet gedragen worden door de
levende traditie en niet de grote verlangens van de bewoners dezer gewesten in
werkelijkheid willen omzetten.

1.

ORTEGA Y GASSET, De Opstand der Horden, 1933, blz. 94-95.

Streven. Jaargang 14

348

Kunstkroniek
Vincent van Gogh in ons land
door A. Deblaere S.J.
'Heeft u van Gogh al gezien?' - Zo luidde enkele weken lang de vraag te Brussel,
zoals weleer la Fontaine's Avez-vous lu Baruch? te Versailles.
Toch is het niet de eerste maal, dat ons land met van Gogh en zijn wonderbaar
werk kennis maakt.
Te Brussel verkocht Vincent het eerste en enige schilderij van zijn leven, het enige
van de meer dan achthonderd, die J.B. de la Faille als authentisch wist te catalogeren,
en waarop musea en rijke verzamelaars nu groot gaan. Dit gebeurde in 1890. Vincent
verbleef toen in het krankzinnigengesticht te Saint-Rémy. Zijn broer, Theo, stuurde
werk van hem naar de expositie van de Vingtistes te Brussel, en Mej. Boch kocht
zijn Rode Wijngaard... voor 400 fr.! Vincent was in de hemel om het succes, bijna
beschaamd over het hoge bedrag, - want hij had de broer van Mej. Boch als jong
schilder te Arles leren kennen, - en wou haar nu zijn werk aan een 'billijke
vriendenprijs' laten. Dit éne ogenblik geluk maakte hem rijk genoeg, om dadelijk als
een edelmoedig grand-seigneur zijn gaven weg te schenken.
Maar nog vóór hij zijn schildersroeping ontdekte, had Brussel hem gekend. Vincent
was toen nog geen twintig jaar, een onbesliste, aarzelende jongen, op aanbeveling
van zijn rijke oom Vincent als bediende in een kunstgalerij aangenomen. Betekende
dit niet de aanvang van een normale van Gogh-loopbaan, zoals zijn jongere broer
Theo ze zou volgen? - De familie bestond immers hoofdzakelijk uit rijke
kunsthandelaars en arme dominee's.
Wanneer Brussel Vincent voor de tweede maal zal zien, behoort hij tot deze laatste
soort van Gogh's: hij is nu aspirant-zendeling. Hij meent geroepen te zijn, om zich
als geestelijke aan het heil van zijn medemensen te wijden. Op dit ogenblik heeft hij
zijn studies aan de Theologische faculteit te Amsterdam al opgegeven: de bij te
werken humaniora-vakken voor het ingangsexamen gingen zijn krachten te boven.
Maar te Brussel bestaat een Evangelische school voor volkspredikanten, waaraan hij
de leergangen volgt. Na de voorgeschreven drie maand stage beheerst
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Vincent noch het Frans noch de redekunst voldoende, om een definitieve benoeming
te krijgen. Voor zes maand mag hij proberen het ambt van predikant waar te nemen
te Pâturages en later te Wasmes in het Borinage-gebied. In het desolate
mijnwerkersland, te midden der afschuwelijke sociale wantoestanden van het
kapitalisme, voelt hij zich beschaamd over zijn verzorgd uiterlijk, zijn comfortabel
leven. Hij wil zich aanpassen aan de mijnwerkers, hun gelijke worden om het
Evangelie integraal te beleven. Zijn huurkamer verwisselt hij voor een hut uit planken,
loopt rond in een plunje van zakkengoed en een oude soldatenjas, wrijft zich
kolengruis over gezicht en handen. Heldhaftig verzorgt hij gedurende een epidemie
de typhus-lijders; na een grauwvuurontploffing gebruikt hij zijn laatste linnen voor
de gewonden. Maar die proletarische apostolaatsmethode bevalt noch de mijnwerkers
noch de Evangelische Zending: na zes maand wordt zijn missie niet hernieuwd.
Doch Vincent heeft er ontdekt, dat hij kan tekenen: tonelen uit het ellendig leven
der arbeiders, romantisch naar inhoud, onbeholpen van uitwerking. Zijn 'roeping' tot
dominee bleek een velleïteit en een illusie, waarvan hij vlug geneest. Maar ondertussen
ontdekte hij zijn ware roeping, waaraan hij voortaan uitsluitend zijn hele kracht zal
wijden.
En het is weerom te Brussel dat wij hem vinden, bij de aanvang van deze nieuwe
levensrichting. In een klein hotelkamertje van de Boulevard du Midi sluit hij zich
op met, als enig gezelschap, een handboek. Nu wil hij echt leren tekenen: hij studeert
de anatomie van het menselijk lichaam. Weldra volgen: de wetten van perspectief
en verhoudingen, van licht en schaduw.
Voor het laatst verblijft hij in ons land, wanneer hij, letterlijk uit Nuenen
weggevlucht, te Antwerpen Rubens komt ontdekken, de meester die 'door het
kleurenspel alleen een atmosfeer van vreugde, kalmte of smart schept'. Toevallig
vindt hij er ook de eerste Japanse prenten, die op zijn verder werk zo'n diepen invloed
zouden hebben. Hij blijft amper vier maand in de Rubensstad, Van November '85
tot Februari '86. Hij volgt er cursussen aan de Akademie, en trekt, na ruzie en een
heftige scène, voor immer naar Frankrijk.
Voor van Gogh was het een bron van smart, voor de kunst een onschatbaar geluk,
dat hij aan alle ernstig Akademisch onderricht ontsnapte. Zoals geen tweede bleef
hij zichzelf, en enkel zichzelf. Wèl ging hij op in naïeve bewondering voor 'grote'
meesters, in de ban van wier persoonlijkheid hij kwam, - Delacroix, Millet, Meissonier
(!), de Franse impressionisten, Gauguin, - maar de drang naar getrouwe uitdrukking
van zijn eigen persoonlijke visie liet hem niet toe, zich te binden aan de fascinatie
van een conventionele methode, noch zich te laten boeien in de straling van een ander
meesterschap. Heel zijn techniek, de gamme van zijn palet, de suggestieve kracht
van zijn penseeltrek, van zijn massa's licht en kleur: alles moest hij zelf veroveren.
Hij kon eenvoudig niet buigen voor noch zich aanpassen aan methodes van anderen,
aan eerbiedwaardige tradities of betoverende mode's.
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Lijdend onder zijn technische tekorten en onmacht, wou hij bij anderen gaan leren,
maar zijn leerlingschap eindigde telkens op een ruzie: ruzie met Mauve, met de
professoren der Antwerpse Akademie, met Cormon, zelfs met de zo bewonderde
Gauguin. Te geweldig en onbeheerst van aard, drijft hij meningsverschillen op, tot
ook vriendschap en eenvoudig menselijke relaties er aan stuk breken. Hij kent geen
dubbel leven, één als kunstenaar en één als mens; hij is enkel schilder, denkt in
kleuren, leeft in zijn werken en projecten. Niemand begrijpt hem, niemand steunt
hem, hij leeft en arbeidt in een ontzettende verlatenheid. Zijn broer Theo stuurt hem
verse kleuren en doeken, want hij is te arm om zich zelf iets te kunnen aanschaffen.
Zo blijft Vincent helemaal zijn eigen persoonlijkheid getrouw, maar ook helemaal
eenzaam. Niet alleen als kunstenaar, ook als mens moest hij zichzelf innerlijk
veroveren. Het is verbijsterend, hoe hij, in de diepste morele en psychologische
ontreddering, werk na werk kon scheppen vol triomfantelijke levensvreugd. Telkens
weer ongelukkig in zijn liefdeleven, beseft hij, hoe hèm slechts onbegrip en
eenzaamheid wachten. Hij weet zich lelijk, grof, opvliegend. En toch, met wat een
delicate liefde en zachtheid, met wat al onuitgesproken teerheid moest hij alles in
zich opnemen en beleven, om ons die bloeiende amandeltak in een glas water, die
pijnlijke ogen met hun bleek-violette schaduwen uit één van zijn zelfportretten, die
pathetische schamelheid van een paar oude schoenen te schilderen. Hij verzinkt,
eenzaam, in zijn angst voor de waanzin, waarvan men hem verklaart, dat zij niets
anders is dan epilepsie, uit moeders familie overgeërfd, maar waarvan hij heel alleen
de vreselijke voortekenen bij ieder nieuwe crisis doorworstelen moet, wetend dat in
één van deze crisissen zijn helder bewustzijn éénmaal voor goed zal ondergaan. En
ondertussen werkt hij, razend, voortgedreven door het voorgevoel, dat hem geen
lange tijd zal worden gegund, om zijn dagtaak te volbrengen, en bewust, dat elke
dag en elke levensduur nog te kort zal zijn, om zijn glorierijke boodschap te
verkondigen. Is het niet merkwaardig, dat van Gogh, zoals andere hoogbegaafden,
een Henry Evenepoel, een Rik Wouters, het gevoel had, zich te moeten haasten, om
nog een weinig uit te drukken van het vele dat hij te zeggen had?
Zoals bij weinigen kunnen wij bij van Gogh de evolutie van de kunstenaar volgen.
In een ontstellend tempo schrijdt zijn kunst voorwaarts. Toen hij begon te tekenen,
restten hem nog tien jaar leven. Practisch schiep hij zijn ontzaglijk oeuvre binnen
een tijdsbestek van zeven-acht jaar. Hoewel te Brussel maar een fractie van zijn werk
samengebracht werd (hoofdzakelijk uit het Kröller-Müller-Museum en de verzameling
van zijn neef, Ir V.W. van Gogh), kon men er toch duidelijk zijn evolutie nagaan. Wel maakte het de toeschouwer wat treurig, te zien met hoe weinig smaak zo menig
schilderij van onze grote Nederlander werd gepresenteerd: in onmogelijke
omlijstingen, op fond's van een soort strogeel vlechtwerk, zelfs op moorddadig groen
doek - juist die heerlijke kleine amandelbloesem! - terwijl Parijs, op de van
Gogh-tentoonstelling
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van 1937, zo uitstekend voor de aangepaste omlijsting bij het werk van deze
Nederlander had gezorgd.
Viel de presentatie te Brussel niet zeer gelukkig uit, de schikking werkte revelatief.
Naast enkele van de eerste, onbehendige tekeningen uit de Borinage, hingen een
reeks tafereeltjes uit Nuenen. Wij twijfelen geenszins aan de hoge documentaire
waarde van deze werken, doch het is niet omdat van Gogh ze schilderde, dat wij ze
hoge kunst gaan noemen. Stukken als de Oude Toren, de Hut in de avond, de Pastorie,
vindt men bij tientallen op elke tentoonstelling. Zij zijn talentvol en banaal, met dof
palet geschilderd, niet zonder behoefte aan kleurig licht, doch licht dat artificieel
wordt opgeroepen, door een heldere vlek aan de hemel of een scheur in de wolken.
Maar zie, tussen deze middelmatigheden hangt een verrassend zelfportret: de 'èchte
van Gogh' breekt door! - Helder licht op het gelaat, te vaal-bleek nog (later verdringt
het stralende geel alle wit), maar zelfzeker en solide uitgespreid, een achtergrond
van donker wijnrood, en in de baard een glinstering van ros-rode tinten, die nooit
meer van Vincent's palet zullen verdwijnen. Die vlugge evolutie van beginneling tot
grootmeester blijft een wonder, alleen verklaarbaar door de innerlijke stuwing die
hem voortdreef naar de persoonlijke, zelfs eigenzinnige, maar volkomen oprechte
realisatie van wat hij nog onbewust in zich droeg.
Zijn eerste Aardappeleters bleef nog gebonden aan de armoede van een clair-obscur
in één tonaliteit, een bijna ongelukkig Bessen-groen, - al was de compositie knap,
en het toneel bij avondlicht een zware opgave voor een beginnend artist. Maar in de
tweede bewerking van het onderwerp wijzigt zich de kleurengamme: het clair-obscur
verzacht, varieert, het spel van bruin-geel-groen ontplooit en nuanceert zich, het
zwart wordt voortaan voor immer uit zijn werk verbannen.
En reeds verrast ons, uit deze Hollandse periode, een Boek-stilleven, met zijn
rustige behandeling en geel-bruine variaties, de oude Hollanders waardig, een Vrouw
met rode hoofddoek, waarin eveneens de mens van het oude ras ontwaakt: door de
rake, onfeilbare penseeltrekken van een Frans Hals in het gelaat, dat zo gedurfd
assymetrisch gehouden wordt, door het rood van een Maes in de hoofddoek, - en wie
leerde hem toch die stoute groene schaduwen aanbrengen?
Hij verovert nieuwe mogelijkheden, maar blijft nooit rusten bij een bereikt resultaat.
Verder gaat zijn onvoldane drang, om het feest van licht en kleur, dat hem
overweldigt, ook in zijn doeken vast te leggen.
Vol enthousiasme voor de Franse impressionisten, sluit hij zich te Parijs bij hen
aan: hij kan hier immers iets nieuws leren. Maar hij bemerkt niet, hoe vlug hij hen
overstijgt en achter zich laat. Hij schildert een Restaurant in de trant van Seurat,
Zelfportretten naar de techniek van Monticelli, maar in plaats van zelfvoldaan bij
deze schitterende realisaties te blijven, ze enkel nog te verfijnen, af te werken, m.a.w.
zich in deze 'school' te vestigen, om een impressionist, zij het nog de grootste, te
worden, laat hij ze achter zich, vóór hij er zelf bewust van wordt. Evenals de
Vlamingen zich afscheidden van de Fransen en van hun
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behoefte om alle kleuren tot wit licht te laten verdoezelen, terwijl zij als
onverbeterlijke coloristen bij ieder penseeltrek meerdere kleuren samenvoegden,
bouwt van Gogh zich een eigen techniek, halfwege tussen Vlamingen en Fransen:
elk van zijn trekken wordt een kleur, en zijn palet vereenvoudigt reeds, tot hij met
de zes primaire kleuren alles weet weer te geven.
Het impressionisme heeft hem geleerd wat het te leren had: hij verlaat het als een
te eng geworden kleed, en zoekt verder. Naar Provence moet hij, naar het land van
de ongemengde kleuren, ter verovering van de zon!
Te Arles lijdt hij honger, woont ellendig, maar werkt als een bezetene, - vaak tot
zijn vermoeide hand weigert het penseel langer te hanteren. Hij schildert wit
bloesemende boomgaarden in het wonder violette licht van de eerste
avondschemering, bloeiende amandelbomen, onuitsprekelijk teer en vlokkig, tegen
het zachte licht van een lentelucht. Schijnbaar producten van een bestudeerde techniek,
langzaam-zeker bearbeid met korrelige verfstof in reliëf, dat een eigenaardig lichtspel
vasthoudt; in werkelijkheid doeken in één vaart geschilderd, onder de drang van een
intuïtie, met de zekerheid van een visionnair.
Zijn kleuren worden elementair. Het verrassend schilderijtje De Brug van l'Angleis
vindt Vincent zelf een 'lief geval, zoals hij er niet iedere dag één maken kan... een
studie waarop de grond fel oranje is, het gras zeer groen, de hemel en het water
blauw'. Voor ons is het een openbaring van eenvoud en directheid, van leven en
trillend licht. Schaduwen kent hij niet meer, en toch steekt in zijn doeken een sterke
diepte: wij appreciëren ze soms pas, wanneer hij eens een doek in Gauguin's trant
bewerkt, zoals de Ailísienne die dan plots een vlak, reliëf-loos beeld wordt.
Maar reeds begint de Aarde in zijn werk te leven; zij wordt de hoofd-persoon; de
horizonten gaan nog hoger liggen, de wentelende bodem vult het hele doek. Al zijn
penseeltrekken zijn vlammen, gebogen kleurtongen, die in bundels het hele schilderij
met hun rhythme aan het trillen brengen. De aarde golft, leeft en ademt, zij laait van
zon en kleur. Vlammende cypressen krullen omhoog in een wervelende lucht. Vincent
is ontredderd door het mysterie van de natuur, van dit bruisende leven. 'Niemand
heeft ooit een cypres gezien zoals ik ze zie' schrijft hij naïef. Hij vat de kern van hun
wezen, begrijpt wat het is, cypres te zijn, en hun hoge lillende tongen worden hem
een obsessie.
Zijn werken uit Arles, Saint-Rémy en Auvers tarten alle beschrijving, en zelfs de
mooiste kleurafdruk verraadt ze. Zij staan alleen in de hele kunstproductie van onze
tijd, eenzaam zoals hun meester, een pathetisch getuigenis van echtheid, eenvoud,
leven.
Het werd een gemeenplaats, in van Gogh's latere werken de symptomen van de
naderende waanzin te ontdekken. Huiverende dames zien in zijn laaiend korenveld,
dat naar de afgebroken horizont opgolft, waarin een vaal-rode weg zich vastbijt onder
dreigend blauwe wolken met zwarte ravenvlucht, een beeld van zijn gehallucineerde
geest; zij denken aan
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epileptische aanvallen, afgesneden oren, en zelfmoordpogingen. En toch, hoe langer
men van Gogh's werk beschouwt, hoe ernstiger men zich afvraagt, of die
waanzin-interpretatie niet tot het domein van de literatuur behoort, of zij geen al te
goedkope verklaring geeft voor deze wonderbare creaties, - en hoe meer men ook
tot de overtuiging komt dat, zo er al spraak mag wezen van waanzin, van Gogh zeker
niet de werkelijkheid met het oog van een krankzinnige zag, doch veeleer de
werkelijkheid hem zo overweldigde, dat zij hem tot aan de grens van de ontreddering
bracht.
Ligt er overigens wel enig direct verband tussen zijn epilepsie en de gestalte van
zijn werk? - De negen tienden van de moderne kunstproductie mag men desnoods
waanzinnig noemen, van Gogh's werk behoort tot het allergezondste van het
overblijvende gezonde tiende. Hij klampte zich vast aan zijn werk als aan de stevigste
en laatste band met de werkelijkheid. In zijn doeken ligt de wil, de weldra hopeloze
poging om het contact met die werkelijkheid te bewaren, om in die wereld van
bruisend leven, zon en vreugde te blijven, wanneer de nacht zijn ziel dreigt te
omsluiten. Zij getuigen van de strijd tussen zijn kerngezonde wil, om in levende
gemeenschap met de gezonde, omringende wereld te blijven, om schoonheid en
echtheid te scheppen zolang hij kan, - en de ziekte die hij als een donker noodlot in
zich draagt, waaraan hij geen schuld heeft, en die hij vluchten en verdrijven wil door
de voortdurend nieuwe vreugdebelijdenissen van zijn kunst.
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Internationale kroniek
Iwan marcheert...
door dr jur. A. Thomas
'Het Russische volk zal voortschrijden op het brede pad van de politieke
ontwikkeling volgens de manier en den stijl bepaald door zijn nationale
en volkse eigenschappen.'
STEPHEN KING HALL in U.R.S.S. 1945.
'Si les mythes qui président aux révolutions portent parfois de bons fruits,
c'est en mourant au service de leurs contraires.'
G. THIBON in Diagnostics.

I. - Paradoxen
In een gedicht van Majakowski wordt Iwan, het Russische volk, voorgesteld, gekleed
in de kleur van het bloed, over de aarde schrijdend totdat deze als een rustende oceaan
aan zijn voeten ligt.
Schakeringen in acht genomen, is de messianistische behoefte vrijwel elk groot
volk eigen. In Frankrijk heeft ze vooral geestelijken inhoud; in Engeland is ze
economisch getint; in Duitsland primeert het organisatorisch element. De mystieke
voorstelling als zou de mens alleen door het lijden te verlossen zijn - men denke aan
Dostojewski - en door het lijden van het Slavische volk de hele gekwelde mensheid,
beantwoordt volkomen aan de Russische psyche.
Zou de rode omwenteling dan slechts het lijdenspotentieel van een volk in
revolutionnair dynamisme hebben omgezet? Zou ze alleen de historische voortzetting
zijn der Franse revolutie waarbij, met het oog op een werelddictatuur van het
proletariaat, de rechten van den mens door die van den arbeider en de slagwoorden
'Liberté, égalité, fraternité' en 'Tyrannie' respectievelijk door 'Democratie' en 'Fascisme'
werden vervangen?
Of streeft de U.S.S.R. eenvoudig met nieuwe middelen de doelstellingen na van
de traditionele Russische politiek? Dit zou alleszins menige tegenstrijdigheid in het
buitenlands beleid der Sovjets opklaren. Maar staat Rusland dan nog in dienst van
de communistische idee of werd deze herleid tot een machtsformule waarvan het
Russisch imperialisme zich bedient?
De ene hypothese sluit de andere niet uit. Diepere peiling leidt tot de
veronderstelling dat Rusland alleen zoekt stand te houden in de crisis
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der maatschappelijke instellingen, die, in omvang en diepte, alle vroegere
omwentelingen overtreft.
In het huidige wordingsproces ener nieuwe maatschappelijke orde treden de
volkeren tenslotte als antagonisten op. Waar, zoals in Rusland, het politieke en het
sociale gebeuren meer dan elders intiem doorweven is, voelt men dit bijzonder scherp
aan. Er wordt gevreesd dat thans de wapens gesmeed worden voor een mogelij ken
strijd om de wereldhegemonie1..
De werkelijkheid is alles behalve eenvoudig, bijzonder in een land dat volstrekt
geen homogeen verschijnsel belichaamt, maar veeleer aandoet als 'een uiterst complex
organisme, rijk aan spanningen, zwaar aan toekomstmogelijkheden en verrassend
als het leven zelf'2.. Paradoxen en vraagtekens hoeven dus niet te verwonderen. Het
zou verwaand zijn ze afdoend te willen oplossen.
De bescheiden taak waartoe wij ons hier wensen te beperken is alleen, uitgaande
van de vaststelling dat de U.S.S.R. zich ontwikkeld heeft tot een wereldmacht die
uit haar isolering is getreden en thans een determinerende factor vormt in het
internationaal leven, na te gaan waarop die macht berust, hoe ze groeide, welken
weerslag de tweede wereldoorlog op haar had en welke perspectieven zij opent.
Beter wellicht dan vage hypothesen of eenzijdige stellingen kan de nuchtere
beschouwing van feiten het Russisch raadsel helpen opklaren.

II. - Natuurlijke grondvesten van Rusland's macht
Rusland's betekenis als machtspolitieke factor blijkt onmiddellijk uit het feit dat geen
land ter wereld in even grote mate de voorwaarden verenigt die, voornamelijk in het
huidig ontwikkelingsstadium der mensheid, aan de macht ten grondslag liggen. Zij
kunnen in hoofdzaak tot drie worden herleid: geographische uitgestrektheid,
demographische kracht en economische rijkdom.

1o De Ruimte.
Rusland beslaat ongeveer 22.000.000 Km2. Dit vertegenwoordigt een zesde van's
werelds vasteland, driemaal de oppervlakte der V.S.A., bijna het dubbel van het
Amerikaanse continent.
Het strategisch belang hiervan is overduidelijk: mogelijke verspreiding der vitale
centra, onbegrensde bewegingsvrijheid, geringe kwetsbaarheid, gebruik van de
binnenlijn voor verrichtingen op het Euraziatisch continent. Er is één grote
schaduwzijde - een geographisch drama -: ondanks zijn 49.000 kilometer lange kust,
beschikt Rusland niet over ijsvrije havens.
Siberië beslaat het grootste deel van 's lands uitgestrektheid. Het

1.
2.

'Machten zijn thans in vorming, nieuw van bouw en bestemd om den laatsten strijd te voeren
om de overheersing dezer planeet'. O. SPENGLER in Jahre der Entscheidung.
Igor PRAWDIN in Dynamisches Russland.

Streven. Jaargang 14

356
biedt op dit ogenblik slechts weinig interesse na te gaan of de snelle verovering ervan
in het begin der XVIIe eeuw het gevolg is ener historische fataliteit1. of ener
doelbewuste economische en strategische politiek op langen termijn. Thans telt alleen
het feit dat Rusland's machtsontwikkeling en zijn toekomstpotentieel grotendeels op
het Siberisch reservoir berusten. Zelfs indien de Russen gedwongen werden hun
Europees gebied prijs te geven en zich achter het Oeralgebergte terug te trekken, dan
nog zouden zij het grootste en rijkste land ter wereld, het zwaarste ook aan beloften,
bezitten2..

2o De Massa.
Bij den aanvang der XVIIe eeuw telde Rusland 12 millioen inwoners. De Franse
bevolking bedroeg toen 15 millioen zielen. De groei van het Russische volk, zijn
onverwoestbare levenskracht - want het heeft harde tijden gekend - grenst aan het
wonderbare. Het aantal is geleidelijk gestegen tot 170 millioen in 1939. Die bevolking
is jong. Zoals blijkt uit de jongste opzoekingen op dit gebied3. zal ze in 1970 de 250
millioen bereiken. Dit jaar zal West-Europa 5 millioen mannen minder tellen tussen
15 en 35 jaar; Rusland 13 millioen meer. Wat dergelijke massa strategisch en
economisch betekent hoeft geen betoog.

3o Grondstoffen.
De materiële rijkdom der Russische gebieden schijnt onuitputtelijk. Nagenoeg alle
grondstoffen zijn ruim voorhanden. Van de wereldreserves blijkt het land te bezitten:
52% ijzer, 35% petroleum, 20% kolen, 15% koper, 16% zink, 80% mangaan, 62%
phosphaat, 75% turf, 10% lood, 40% hydraulische drijfkracht. Van edele metalen is
de U.S.S.R. (op één na, grootste goudproducent van de wereld) eveneens voorzien.
Doch het prospectiewerk is ver van beëindigd!
***

Deze machtsbronnen komen eerst ten volle tot hun recht wanneer men ze toetst aan
de specifieke noden van dezen tijd. Het 'optima formaat' der economische en sociale
eenheden is sterk gestegen. De massafactor is een voorwaarde geworden der rationele
economische bedrijvigheid. Een half millioen vierkante kilometer en vijftig millioen
inwoners beantwoorden niet meer aan de politieke normen van den tijd: voortaan
zijn ten minste 100 millioen mensen nodig en verscheidene millioenen kilometer4..
1.
2.
3.
4.

E. CHMOURLO: Introduction à l'histoire russe.
J. LITTLEPAGE: A la recherche des mines d'or de Sibérië.
La population juture de l'Europe et de l'Union Soviétique. - Perspectives démographiques
1940-1970. Volkenbondsuitgave.'
'Le monde en moins d'une génération s'est retréci comme une peau de chagrin, la mesure des
pays s'est modifiée en conséquence. A. SIEGFRIED: France, Angleterre, États Unis, Canada.
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III. - Rusland's machtsontwikkeling onder de sovjets
De beoordeling van het communistisch stelsel in moreel en in maatschappelijk opzicht
valt buiten het raam dezer uiteenzetting. Wij stellen alleen vast dat onder dit stelsel
een ongekende mobilisatie der materiële en demographische krachten werd op touw
gezet, waardoor 's lands potentiële macht in 'akt', in werkelijke macht werd omgezet.

1o De idee.
Aan den grondslag van dezen scheppingsdrang ligt de krachtidee der 'bevrijding van
al de arbeidende massa's en van al de verdrukten van het juk der uitbuitende klasse'.
Niets kon beter de messianistische neigingen van het volk bevredigen. Na zich als
de verdediger van het orthodoxe Christendom te hebben voorgedaan, wierp Rusland
zich op als voorvechter van het orthodoxe socialisme1.. Nochtans aan haar lot
overgelaten zou de revolutionnaire idee wellicht aan de eerste crisis bezweken zijn.
Het verval van het Westen, bijzonder echter de vijandelijke houding van heel de
niet-Russische wereld die het nationaal bewustzijn deed opflakkeren en het geïsoleerde
Rusland tot een geweldige krachtsontplooiing dwong, hebben haar ongemeen veel
kracht bijgezet2..

2o De methode.
'Rusland is een wereld' had Lenin gezegd aan zijn opvolgers, 'aan U er voor te zorgen
dat die wereld met zijn volle gewicht op de balans der machten komt te drukken'.
Naar zijn aanwijzingen werd 'een krachtpyramide gebouwd zo overweldigend
zwaar dat niemand aan den last kon ontsnappen die heel het land op zich nam3.'.
Het aantal, de massa, werden daarbij als eenvoudige machtsfactoren benut. Nooit
werd het Russisch spreekwoord: 'Het hout wordt gekliefd, de spaanders vliegen' met
meer niets-ontziende krachtdadigheid toegepast.
Het volk betaalde moreel en materieel, een zeer zwaren tol. De revolutie kostte
Rusland grosso modo 25 millioen slachtoffers, waarvan de helft ten gevolge van
hongersnood.

3o De resultaten.
1.
2.

3.

'Telle est la propagande russe: Hier elle nous disait: 'Je suis le christianisme'. Demain elle
nous dira: 'Je suis le socialisme'. MICHELET.'
Si la Révolution russe a triomphé, c'est qu'elle a été considérée par la majorité des Russes
comme l'instrument de la regénération de la partie moscovite, affaiblie et humiliée pendant
la dernière période du Tsarisme.' H. MASSIS: Découverte de la Russie. Vgl. ook Stephen
KING HALL: U.R.S.S. 1943.
Stalin op het Congres der Partij in 1938.
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en realistische Nieuwe Economische Politiek, uitgewerkt in drie opeenvolgende
vijfjarenplannen, in een der machtigste industriestaten omgevormd.
De ontwikkeling der grootindustrie blijkt uit de volgende tabel ontleend aan het
werk van S.N. Prokopovicz: Russlands Volkswirtschaft unter den Sovjets.
INDUSTRIEPRODUCTIE
1913
1923
Katoenweefsels 2.2
0.6
(in
milliard
nieter)

1927/28
2.7

1932
2.7

1937
3.4

1940
3.8

Petroleum 9.2
(in
millioen
ton)

5.7

11.6

22.3

30.5

34.2

Steenkolen 29.1
(in
millioen
ton)

13.7

36.1

64.3

127.3

164.7

Ruw ijzer 4.2
(in
millioen
ton)

0.3

3.3

6.2

14.5

14.9

Machines 1.1
en
Metaalwaren
(in
milliard
roebel)

-

2.-

9.4

27.5

48.4

Van wezenlijk belang bij die ontwikkeling is het ontsluiten van het Oeralgebied
en van Siberië. De creatie aldaar van nieuwe industriecentra in waar recordtempo
bewijst ten volle dat men Rusland met Westerse maatstaven en met Westerse logica
niet beoordelen kan.
Op den landbouw - die gecollectiviseerd werd - woog het grootste deel der
financiële lasten die de industrialisering meebracht. Dat alles niet zonder
moeilijkheden bereikt werd, hoeft geen betoog. De slachting van de helft van den
veestapel is de meest spectaculaire uiting geweest van het verzet.
Een grootscheepse prospectie bracht een werkelijke revolutie in de physische
aardrijkskunde teweeg. De reserves aan kolen - de basis der metaalindustrie die aan
het logge lichaam een stevig gebeente moest geven - stegen van 220 tot 1.263 milliard
ton. De ijzerertsreserves klommen van 2 tot 260 milliard ton, de stocks aan koper
van 688 tot 170.000 ton, het mangaan van 168 tot 665 millioen ton. De geologen Rusland telt er ± 6.000 - werden belast met het opzoeken van petroleum in de
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Oostelijke gebieden. De productie van de streek van Bakou werd nagenoeg
verdubbeld.
'La géographie continue de changer d'aspect à un rythme extrêmement rapide. Les
cartes vieillissent vite. La connaissance du sous-sol s'est tellement enrichie qu'il est
permis de considérer ce sous-sol comme nouvellement découvert1.'.

1.

N. MIKHAILOV: Nouvelle Géographie en l'U.R.S.S.
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Het transportwezen, essentiële factor in een zo uitgestrekt gebied bleef niet ten achter.
De grote industriecentra werden verbonden. Van 1928 tot 1937 steeg het vervoer per
spoor van 120 tot 390 milliard ton-Km.; de binnenscheepvaart van 25 tot 32 milliard
ton-Km1.. Sinds 1933 loopt een kanaal van de Oostzee naar de Witte Zee. De hoofdstad
is verbonden met de Kaspische Zee door het kanaal Wolga-Moskowa, met de Witte
Zee en de Oostzee door het Marynski- en het Stalinkanaal. Een Wolga-Donau kanaal
is in aanbouw. Het kanaalnet verbindt thans al de randzeeën.
Een glanspunt in de vervoerpolitiek is de organisatie der noordelijke doorvaart.
Moermansk kende een geweldige ontwikkeling. Met de modernste middelen werd
de scheepvaartverbinding met de Straat van Behring tot stand gebracht, de Noordkust
ontsloten, havens en meteorologische stations ingericht. In den zomer vaart men
thans van Archangelsk naar Wladivostock.
Zelfs de menselijke aardrijkskunde werd diep omgevormd. De systematische
rassenversmelting, het verplaatsen van mensenmassa's werd door de Sovjets
doorgevoerd op Oosterse schaal2.. Zulks is in verband te brengen met het
nationaliteitenprobleem. In hoever de culturele, de economische en tot op zekere
hoogte de politieke autonomie der geassocieerde republieken werkelijkheid is, laten
wij in het midden. Alleszins schijnen de Sovjets, beter dan de keizerlijke administratie,
er in te zijn geslaagd de Russische éénheid en het nationaal-bewustzijn te verstevigen.

4o Het historisch verband.
Het zou verkeerd zijn de snelle materiële machtsontwikkeling van Rusland uitsluitend
aan het regime toe te schrijven. Doorheen het rode omhulsel herkent men den diepen
drang van het eeuwige Rusland. Wellicht is zelfs de rode schil van de 'radijs' erg dun
vergeleken bij haar witte substantie.
Had reeds Peter de Grote met gelijkaardige middelen geen gelijkaardige doeleinden
nagestreefd en - den maatstaf van zijn tijd in acht genomen - bereikt? Was het niet
zijn opzet het land te moderniseren, zijn industrie te ontwikkelen en zijn eenheid te
bevorderen3.? In zekeren zin is hij aldus de voorloper geweest van het bolsjevisme.
Begon de industrialisering van Rusland reeds niet drie eeuwen geleden, en is de
nederlaag in den Krim-oorlog niet te wijten aan de wijzigin-

1.
2.

3.

Transport in the development of Soviet Policy. - Foreign Affairs, April 1946.
'La Russie compte dans sa population an individu de couleur (jaunâtre ou brunâtre, comme
le sont les races d'Asie), pour deux individus blancs. Jusqu'à ces derniers temps, les Asiatiques
et les Européens tendaient à ne pas se confondre, les Blancs restant cantonnés principalement
en Europe, les sujets de couleur dans leur pays originels du Sud et de l'Est. Tout cela changea
après la seconde révolution communiste, commencée en 1929. Les communistes avaient, en
effet, décidé de briser les anciennes moeurs et coutumes des tribus asiatiques et ils procédèrent
à cette transformation de façon complète et systématique. Les membres de ces tribus furent,
qu'ils le voulussent ou non, plongés dans le creuset. Depuis, une étrange et merveilleuse
mixture y bouillonne'. LITTLEPAGE, op. cit.
Vgl. V. KLUTOKOWSKI: Pierre le Grand et son oeuvre.

Streven. Jaargang 14

360
gen die, in zake ijzerindustrie, in Engeland en in Rusland ondertussen waren
ingetreden?1.
Beantwoordde een snelle economische groei niet aan een duidelijk aangevoelde,
door de tijdsomstandigheden opgedrongen, noodzakelijkheid2.?
En is het vooral niet kenmerkend dat 'telkens als de Sovjet-regering van de
uitvoering van de nationaal-Russische taak afweek om haar communistisch en
internationaal programma te verwezenlijken, ze nederlagen moest boeken; telkens
als ze zich echter met de haar eigen energie en hardnekkigheid voor het vervullen
der nationaal economische en sociale zending inspande, ze immer den steun ondervond
der volksmassa - bijzonder der jongere generaties - en dan steeds successen oogstte3.'?
Onder politieke gedaanteverwisselingen vervolgt Iwan zijn historischen weg.

IV. - Gevolgen van den tweeden wereldoorlog
Tegen vele verwachtingen in - er heerste namelijk in het Westen een encyclopaedische
onwetendheid omtrent de Russische toestanden - bracht de tweede wereldoorlog de
revelatie van Rusland's macht.
De schok was geweldig. De dubbele crisis te Moskou en te Stalingrad werd
niettemin overwonnen. De Duitse successen en bezettingsmethodes deden de
sluimerende vaderlandse gevoelens oplaaien. Zelden vond de gedachte: 'Right or
wrong, my country' op groter schaal haar toepassing. Iwan marcheerde met
ongeëvenaarden offergeest. Hij oogstte daarbij de vruchten van zijn jarenlange
inspanning. Want hoe kostbaar de buitenlandse hulp bij het behalen van den zege
ook moge geweest zijn, zonder de geweldige industriële ontwikkeling der jongste
jaren, zonder vooral de pas ontsloten industriecentra in het Oeralgebied en verder
Oostwaarts had Rusland de krachtproef waarschijnlijk niet doorstaan4..
Het experiment van den oorlog heeft geleerd dat alleen de staten met grote
uitgestrektheid, met een bevolking talrijk genoeg om leger en industrie te stofferen
en met een sterk ontwikkeld economisch apparaat den rang van grootmacht kunnen
houden. Rusland heeft bewezen die voorwaarden in zich te verenigen: het komt als
een der allergrootste wereld-

1.
2.
3.
4.

Vgl. VERNADSKI: The expansion of Russia.
Vgl. W. FISHER: La Russie des Soviets.
S.N. PROKOPOVICZ: Russlands Volkswirtschaft unter den Sovjets.
Stalin's prestige is bij dit alles vanzelfsprekend gestegen. De gebeurtenissen gaven hem
inderdaad gelijk. Aan de leden van de partij die hem vroegen het lijden van het volk te
verzachten door het rhythme der industrialisering te vertragen antwoordde Stalin: 'Het is
onmogelijk het tempo te vertragen; het moet integendeel versneld worden. Vergeleken bij
de gevorderde landen zijn wij vijftig jaar ten achter; wij moeten dien achterstand in tien jaar
inhalen. Wij zullen er komen of wij worden verpletterd'. Dat klinkt thans profetisch. Door
de leiding der militaire verrichtingen op zich te nemen op het meest kritische moment, wist
hij bovendien van de Russische overwinning een persoonlijk succes te maken. Handig spel:
de nederlaag betekende alleszins zijn ondergang.
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machten uit het conflict te voorschijn. 'La Russie est entrée dans la vie universelle,
quelle que soit sa forme future, elle n'en sortira plus1..'
Doch de oorlog sloeg ook diepe wonden.
Het verlies aan mensen wordt ruw geschat op 15 millioen, waarvan 5 millioen
burgers. Er zijn 25 millioen daklozen.
West-Rusland - het dichtst bevolkt en nog steeds het sterkst ontwikkeld - werd
grondig verwoest en geledigd: 14.000 stoomketels, 1.400 turbines, 11.300 generatoren
werden door de Duitsers weggesleept, de stuwdam van den Dnjepr opgeblazen, de
mijnen onder water gezet. Last but not least, de technische basis der collectieve
landbouwexploitatie werd door de verwoesting van 137.000 tractoren en 49.000
oogstmachines vernietigd.
Dit alles stelt grote reconstructieproblemen, verscherpt door binnenlandse politieke
spanningen. In verband met de aangehaalde feiten is er bijzonder op landbouwgebied
een crisis merkbaar die doet terugdenken aan de moeilijkheden van de eerste
revolutie-jaren. Daarom moet de technische uitrusting van den landbouw ten allen
prijze worden hersteld.
Reconstructie is dan ook het hoofddoel van een vierde vijfjarenplan dat Stalin op
9 Februari 1945 aankondigde. Practisch neemt dit plan de draden weer op van het
vorige, waar die in 1941 plots werden doorgesneden. In 1950, eindjaar van het plan,
zou de bruto-industriële productie een waarde van 205 billioen roebel (in 1926/27
prijzen berekend) moeten bereiken, zegge een verhoging van 48% tegenover 1940.
Het nationaal inkomen zou dan 177 billioen roebel bedragen. Ondanks den oorlog
zou Rusland aldus op 18 jaar tijds zijn nationaal inkomen met vier hebben
vermenigvuldigd. In feite wordt rekening gehouden met de nieuw-verworven
gebieden, zodat, deze laatste in acht genomen, de vooropgestelde cijfers die van het
derde vijfjarenplan benaderen.
Den nadruk wordt gelegd op de zwaar-industrie: 'Wij moeten onze vooroorlogse
productie verdriedubbelen' aldus Stalin. 'Wij moeten een jaarlijkse voortbrenging
van 50 millioen ton gietijzer, 60 millioen ton staal, 500 millioen ton kolen, 60 millioen
ton petroleum bereiken. Misschien zal het drie of meer vijfjarenplannen vergen, maar
de taak moet vervuld worden en wij zijn daartoe bereid'.
Aandacht wordt besteed aan de consumptiewaren, waar het volk naar hunkert.
Maar de productiegoederen genieten voorrang.
Ten overstaan van het tekort aan werkkrachten wordt het aantal werkuren verhoogd,
en worden de loonschalen in functie van het rendement herzien.
Na de onmenselijke inspanning van den oorlog, na den roes der overwinning,
worden van het Russische volk nieuwe zware offers gevergd.

V. - Grondlijnen der Russische machtspolitiek
Op de gelijkenis tussen de politiek der tsaren en die van het Sovjetregime werd reeds
hoger gewezen. Stalin erkent haar zelf als hij verklaart:

1.

Gonzague DE REYNOLD: Conditions politiques et historiques de la paix.
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'Zonder industriële basis kan Rusland's onafhankelijkheid niet worden verdedigd.
Wanneer Peter de Grote, ten overstaan van meer gevorderde staten met koortsachtige
haast fabrieken oprichtte voor de bevoorrading van het leger, dan was dit een poging,
op zijn manier, om het land uit zijn achterlijkheid te verlossen'.
Doch het parallel kan verder worden getrokken. Rusland's buitenlandse oriëntering
werd in het politiek testament van Peter de Grote als volgt omschreven: 'Zoveel
mogelijk Constantinopel en Indië benaderen; wie daarover regeert beheerst de wereld;
doordringen tot aan de Perzische Golf; eens daar kan men het Engelse goud missen'.
Ook op dit gebied schijnt Stalin den historischen weg van het Russische volk te
zijn ingeslagen. De realistische opvatting van het nationaal-Russisch bolsjevisme,
het nastreven van zuiver machtspolitieke doeleinden hebben het internationaal
bolsjevisme naar marxistischen stijl op den achtergrond gedrongen.
Alleen beschikt Stalin over actie-middelen die zijn voorgangers hem wellicht
zouden hebben benijd.
Daar is vooreerst het communisme zelf, dat systematisch als machtsinstrument
gebruikt wordt - hetzij om den weerstand van vijandelijke mogendheden te
ondermijnen hetzij om 'bevriende regeringen' in het leven te roepen die sterk
herinneren aan de vorsten door Napoleon op de Europese tronen geplaatst.
Doch dit instrument is tweesnijdend. Vóór den oorlog boekte de communistische
idee een volledige nederlaag als revolutionnaire kracht in het buitenland (behoudens
in Frankrijk en China, wegens specifiek nationale toestanden). Haar bijzonderste
uitwerking bestond veeleer in het ontlokken van contra-revoluties die min of meer
autoritaire en rechtsgeoriënteerde regimes tot stand brachten.
Merkwaardig is nu dat, sinds het afschaffen van het Komintern wél effectieve
resultaten in het buitenland werden bereikt, zo zelfs dat Rusland zich heeft weten te
omringen door iets als een omgekeerd 'cordon sanitaire'1..
Niet minder opvallend is echter de relatieve zwakte der communistische partij in
de Russische invloedzone ondanks den steun die haar wordt verleend. Bijzonder
symptomatisch is het 'neen' dat de arbeiders van Berlijn bij de jongste verkiezingen
tegenover het regime van den bezetter hebben uitgebracht. Dit kan wellicht historische
gevolgen hebben. Het Russisch antwoord was kordaat en zakelijk: het overbrengen
der industriële uitrusting met de daarbij horende techniekers naar meer betrouwbare
oorden.
Als nieuw actiemiddel kan ook de diplomatie gelden waar zij zich op
psychologische actie toelegt en zich inzonderheid van de openbare opinie in het
buitenland bedient om de oude - op zuiver nationale motieven berustende - diplomatie
te steunen. De Sovjet-diplomatie heeft haar eigen type-vertegenwoordigers en haar
eigen - soms verrassende -

1.

Vgl. Communism and Russian foreign policy. - Quarterly review, April 1946.
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werkwijzen die, althans wat hun doelmatigheid aangaat, de klassieke methodes
overtreffen1..
Wat ze met deze laatste wel gemeen heeft - althans sinds 1940 - is het bestreven
van machtspolitieke doeleinden, ongeacht het gepredikte ideaal. Men vergelijke in
dit opzicht het Duits-Russisch pakt van 1939 met de Angelsaksische alliantie in 1941
en deze op haar beurt met de neutraliteitspolitiek tegenover Japan; men stelle ook
de houding der Sovjet Regering ten opzichte van Franco tegenover haar betrekkingen
met Peron. Principiële bezwaren schijnen Iwan's optreden in het buitenland niet te
hinderen. De ideologie mag wel de machtspolitiek dienen; ze mag haar in geen geval
een belemmering worden.
De orthodoxe kerk zelf is een niet te onderschatten werktuig om den Russischen
invloed in het buitenland te verstevigen. Een uitvoerige studie hierover vindt men
in dit tijdschrift.
Doch al deze actiemiddelen dienen tenslotte een algemene politieke oriëntering
die klaarblijkelijk is ingegeven door historische constanten, en namelijk door den
van nature opgelegden drang naar de warme wateren die Rusland van zijn continentale
isolering moet bevrijden.
De Russische politiek ontwikkelt zich langsheen een lijn die loopt van de Baltische
naar de Middellandse Zee in het Westen en van Constantinopel naar Wladivostock
in het Zuiden.
De som geopolitische energie hiervoor ingezet, alsook de drukkingspunten variëren
volgens tijd en omstandigheden.
Thans wenst Rusland vanzelfsprekend zoveel mogelijk de vruchten te plukken
van den zuur bevochten zege.
De militaire verrichtingen brachten mede dat, door de bezetting van Estland,
Letland en Litauen, Rusland opnieuw, zoals vóór 1914, over havens in de Baltische
Zee beschikt (Libau, Windau, Riga, Reval, Wiborg, Helsingfors). Krachtens het
vredesverdrag met Finland verkreeg het de contrôle over de strategisch belangrijke
Alandseilanden die de Botnische Golf beheersen. Het slaagde er eveneens in het
Deense eiland Bornholm te bezetten.
Doch Rusland's ambitie is vooral naar het Zuiden gericht. In dit verband moeten
worden gezien: de ontwikkeling der Sovjet-vertegenwoordiging in de Middellandse
Zee-staten, de deelneming aan het statuut van Tanger, de poging om het trustee-ship
waar te nemen over Tripolitanië, de steun aan Joego-Slavië in zake Triëste, de druk
op Turkije in zake het zeeëngten-probleem, het verstevigen van den invloed in de
Balkanstaten en de aanspraken op den Grieksen Dodekanesos.
In het nabije Oosten dringt Rusland verder naar de Perzische Golf door. Een taaie
strijd wordt thans bijzonder in Noord-Iran om de petroleumconcessies gevoerd
waarover totnogtoe de Angelsaksers een practisch monopolie uitoefenden.
Bij het wederopnemen van deze traditionele Russische politiek -

1.

Vgl. Het Foreign Office door R.N.S. CROSSMAN, M.P. in De Spectator van 20-27 October
1946.
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'l'appel du Sud' - ontbrandt opnieuw het eeuwenoude Brits-Russisch belangenconflict.
Vandaar het Russisch diplomatiek offensief tegen het Brits Imperium.
Het grote spel wordt in Azië gespeeld. Ook deze geschiedenis is oud1..
'Wij hebben Europa enkele tientallen jaren nodig', had Peter de Grote reeds gezegd,
'daarna kunnen wij het den rug keren'. En Renan, de ongeluksprofeet die het einde
van den nationaal-staat en ook het atoomtijdperk heeft voorzegd, zag reeds den tijd
nakend 'où le Slave, comme le Dragon de l'Apocalypse, dont la queue balaie la
troisième partie des étoiles, traïnera après lui le troupeau de l'Asie Centrale2....'.
De voornaamste inzet van het Aziatisch antagonisme is China. Met zijn 500
millioen zielen, zijn rijk economisch potentieel, zijn mogelijkheden als ontsluitingsen afzetgebied, vormt het een der zwaartepunten der XX-eeuwse wereldpolitiek.
De U.S.S.R. en de V.S.A. zijn daarbij de voornaamste acteurs. Geen van beiden
zou dulden dat China tot de uitsluitende belangensfeer van den andere zou behoren.
China zelf allerminst. Vrij algemeen is men van oordeel dat de belangrijkste
strategische grens niet de Rijn noch de Elbe is, noch zelfs de Dardanellen, maar
Noord-China. In verband met een mogelijk derde wereldconflict wordt Oost-Azië
als het gevoeligste punt vernoemd3..
Dit alles herinnert sterk aan de XIX-eeuwse terminologie. De politieke methodes
der afgelopen eeuw hebben natuurlijk niet geheel afgedaan. Nochtans voelt eenieder
aan dat in de XXe eeuw de machtsproblemen op een nieuw, werkelijk
wereldomvattend plan zijn komen te staan en dat de huidige spanningen 'ontspruiten
aan diepere bronnen dan die van een eenvoudige belangenpolitiek'. Zij tekenen zich
alle af op den dreigenden achtergrond van de verhouding Oost-West.

VI. - Eén wereld of twee?
Een diep wantrouwen scheidt Rusland van de Westerse wereld, - men mag wel zeggen
van de rest van de wereld.
'Wij behoren - aldus Tchaadaiev - tot geen enkele der menselijke families. Wij
zijn nooit met andere volkeren samen gegaan. Wij zijn noch van het Oosten, noch
van het Westen; wij hebben de tradities noch van het ene, noch van het andere'.
Gonzague de Reynold beschrijft op zijn beurt Rusland's historisch drama: 'La
Russie est l'exception du globe. Jusqu'au XVIIIe siècle les Russes ont vécu repliés
sur eux-mêmes, loin de l'Occident, très loin des grandes civilisations asiatiques. Ils
n'ont connu, ni le moyen âge,

1.
2.

3.

Vgl. G. BIENSTOCK: La lutte pour le Pacifique.
'Rusland reikt de hand aan Azië, niet om het zijn levensbeschouwing op te dringen, maar
omdat het de 800 millioen Aziaten nodig heeft om het Europees imperialisme en kapitalisme
den kop in te drukken.' ZINOVIEV op het Congres van Bakou in 1920.
Dr van DUSEN in Life van 2 September 1946.
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ni la Renaissance, ni le baroque, ni le grand classicisme; leurs conceptions juridiques
ne sont pas les nôtres, leurs croyances chrétiennes sont restées en dehors de notre
christianisme actif et intellectuel. Quand ils nous ont rejoint un instant, comme un
cercle est tangent à un autre cercle sur un point de sa circonférence, ce fut au moment
de la 'philosophie', puis du matérialisme scientifique et des théories révolutionnaires'1..
De geschiedenis heeft de scheiding voltrokken: Rusland had in ruim honderd jaar
tijd vijf maal aan een inval van het Westen het hoofd te bieden2.. De revolutie heeft
de kloof verbreed: Rusland kende jarenlang den handelsboycot, gevolgd door den
financiëlen boycot. Omgekeerd voedde de actie van het Komintern den argwaan van
de West-mogendheden.
De tweede wereldoorlog bracht Angelsaksers en Russen in hetzelfde kamp samen.
Doch nauwelijks was de zege op den gemeenschappelijken vijand bevochten of het
oude wantrouwen flakkerde weer op. Met lede ogen volgt het Westen de uitbreiding
van Rusland's invloed in Polen, in den Balkan, in het Nabije- en in het Verre Oosten.
De V.S.A. hebben zelfs geprotesteerd tegen het afsluiten van een belangrijk
Zweeds-Russisch handels- en financieel akkoord in October 1946 waarbij aan Rusland
een krediet van een milliard Zweedse kronen wordt toegekend. Dit akkoord werd
overigens in November 1946 door het Zweeds Parlement bekrachtigd.
'De Angelsaksische wereld is toenemend van mening, dat de Sovjets door hun
expansiemethode en hun wijze van communistische wereldactiviteit de overige wereld
verder trachten te bestrijden met het einddoel een communistischen wereldstaat te
stichten. De Russen zien zich na den oorlog overal teruggedrongen, bespied en als
niet gelijkwaardig behandeld, en dat niet alleen in het ongestoorde voortbestaan van
anti-Sovjetse complot-centra, maar ook in hun overtuiging, dat met twee maten
gemeten wordt, dat de wereld slechts op het historische moment wacht om in het
Sovjetland de vóór-revolutionnaire toestanden te herstellen3.'.
De menigvuldige contacten tussen staatshoofden en ministers, de nog talrijker
redevoeringen konden de vorming van twee blokken niet beletten: een Westers onder
Angelsaksische leiding en een Oosters onder Russische leiding. De poging van
Amerika om tot eiken prijs (op zeker ogenblik zelfs ten koste van Britse belangen)
nauwer samenwerking met de U.S.S.R. tot stand te brengen - het grote plan van
Roosevelt - mocht tot op heden slechts matige successen boeken.
Rusland bleek onhandelbaar. Het is zover gegaan dat de West-mogendheden het
afsluiten van afzonderlijke vredesverdragen met zekere vijandelijke staten ernstig
in overweging namen - wat de scheuring totaal en wellicht onherstelbaar zou gemaakt
hebben.

1.
2.

3.

Uit Conditions politiques et historiques de la paix.
'Napoleon's invasie in 1812, de Anglo-Franse invasie (die wij Krim-oorlog noemen) in 1854,
de Duitse invasie in 1914, de Anglo-Franse invasie (die wij 'interventie' noemen als wij haar
toegeven) in 1918-20 en Hitler's invasie in 1941.' - A.J.P. TAYLOR in The Listener.
N. BASSECHES, in Elseviers, weekblad van 13 April 1946.
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Zo kwam dan Rusland met zijn satelliet-staten vrijwel alleen te staan. Vandaar het
belang dat het in de Organisatie der Verenigde Volken aan het vetorecht hechtte;
vandaar ook zijn afkeer voor ieder debat in de algemene vergadering der Verenigde
Volken.
De vredesconferentie te Parijs, die in hoofdzaak een woordenstrijd was (de
belangrijkste problemen: Duitsland en Japan werden voorzichtigheidshalve vermeden)
heeft de werkelijke internationale verhoudingen in een schril licht gesteld. Het
standpunt van het Russisch blok botste regelmatig op een meerderheid der
drie-vierden.
Molotov kloeg sarkastisch dat de meest overtuigende argumenten hun effect misten.
Doch het blok der Slavische staten bleek ten minste even ongevoelig voor de sterkste
bewijsvoeringen. Hoe kon bijvoorbeeld, het toekennen van grondgebied van een
geallieerde mogendheid aan een vijandelijk land de onpartijdige en vrije toestemming
van de meerderheid der afgevaardigden wegdragen?
Het grote misverstand berust op de zeer verschillende opvattingen der Westerse
en der Oosterse mogendheden in zake 'democratie' en 'menselijke vrijheid'. Dààr
ontspringt wat Walter Lippmann noemt de vicieuze cirkel van het antagonisme.
Ten overstaan van Rusland's houding is stilaan de overtuiging gegroeid dat een
politiek van 'vriendschappelijke krachtdadigheid' (de uitdrukking komt van den
Amerikaansen senator Van den Berg) meer kans heeft positieve resultaten op te
leveren dan een al te toegeeflijke houding die als zwakheid wordt uitgelegd en
uitgebuit.
Dien weg is Byrnes opgegaan, ondanks het stellingnemen van Wallace. De jongste
Amerikaanse verkiezingen hebben bewezen dat hij door het volk gesteund wordt:
het stemde tegen Wallace.
Is het daarom dat Molotov te Parijs zich 'meer toegevend toonde dan hij ooit was'?
Men verlieze niet uit het oog dat Rusland, hoe machtig ook, zich moeilijk met de
V.S.A. zou kunnen meten. Niet alleen beschikt het blijkbaar nog niet over de nieuwste
wapens, maar de industrie heeft evenmin het ontwikkelingspeil der Amerikanen
bereikt1.. Het is verder geen geheim dat Rusland's lucht- en zeestrijdkrachten het
landleger proportioneel niet evenaren.
Neemt men daarbij de noden der reconstructie en de binnenlandse toestanden in
acht, dan wordt het duidelijk dat een nieuwe krachtproef het regime wellicht te zwaar
zou vallen. Voorzichtigheid schijnt derhalve geboden.
Typisch in dit opzicht is de tegenstelling tussen de verklaringen van Molotov in
een toespraak gehouden op de algemene vergadering der Verenigde Volkeren en die
- bijna gelijktijdige - van Stalin in een persinterview, in October 1946.

1.

In 1940 produceerde de Sovjet Unie 166 millioen ton steenkool. Dit cijfer is door de Duitse
vernielingen ongetwijfeld teruggelopen. Amerika had in 1944 een productie van 620 millioen
ton.
Rusland bracht in 1940, 18 millioen ton staal voort. Ook dit cijfer is, om dezelfde reden,
verminderd. Amerika's productie bedroeg, in 1944, 81 millioen ton. - A.J.P. TAYLOR, in The
Listener.
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Molotov was vrij agressief, Stalin daarentegen eerder verzoenend. Waar de eerste
het Baruchplan met het oog op de contrôle over atoomenergie bekampte, kwam de
tweede op voor streng internationaal toezicht.
Terwijl de Sovjet-minister de 'dollar-diplomatie' aan de kaak stelde, bevestigde
de rode tsaar zijn verlangen een dollar-lening te bekomen.
Dit contrast belicht de dubbele lijn die door de Sovjet-diplomatie thans wordt
gevolgd. Er is vooreerst de oorlogsdiplomatie, gesteund op ideologische middelen
en uiteraard op economische zelfstandigheid en politieke isolering aangewezen. Er
is vervolgens de diplomatie der toenadering met het Westen, die de mildering der
ideologische actie impliceert en op buitenlandse hulp bij de reconstructie aanstuurt.
Het lijdt geen twijfel dat de groeiende internationale spanning te Moskou - hoe
vreemd dit ook moge schijnen - niet wordt gewenst. Stalin is handig genoeg om een
zwenking te bewerken in de totnogtoe weinig succesvolle Molotov-politiek. Een
snelle ommekeer in de diplomatieke strategie is daarom niet te verwachten. Er zijn
nochtans tekenen die op een evolutie wijzen, met name de meer toegeeflijke houding
tegenover Amerika's wensen in zake luchtverkeer alsook Molotov's jongste initiatief
tot ontwapening.
Zhdanov's rede ter gelegenheid van de 25e verjaring van de Octoberrevolutie,
waarin hij openlijk bekende dat 'ook de machtigste kapitalistische staat door
oorlogsverliezen als die welke Rusland onderging tot een tweede-rangsmacht zou
zijn teruggedrongen, maar dat de planeconomie opnieuw mirakelen zou doen', Stalin's
terughoudendheid, zijn wens buitenlandse hulp te bekomen, de offers welke zonder
die hulp van de bevolking zouden gevergd worden, de malaise in de betrekkingen
tussen het leger en het Politbureau, het systematisch weren uit het publieke leven
van populaire militaire figuren, de crisis in den landbouw, wijzen op toestanden en
tendenzen die feitelijke economische en ideologische toegevingen aan het Westen
zouden kunnen in de hand werken of voorbereiden, al vallen ze dan ook samen met
scherpere polemieken tegen 'Angelsaksische reactionnairen' en met strengere
binnenlandse zuivering - wat geen teken van zelfvertrouwen is1..
Verrassingen zijn, vooral in Rusland, nooit uitgesloten. Zou ééns de verdeelde
wereld dan toch één worden2.?

VII. - Perspectieven
Wie Rusland in wereldverband beschouwt wordt allereerst getroffen door het feit
dat noch Stalin, noch Molotov, noch Byrnes, noch Bevin, noch de volkeren die zij
vertegenwoordigen, een derde wereldconflict wensen. Daar komen ze allen, blijkbaar
rechtzinnig, voor uit. Iedereen

1.
2.

Vgl. The Economist, 16 November 1946.
Deze kroniek was reeds ingezonden toen de 'sensationele' Russische toegevingen betreffende
Triëst, de Donau-Scheepvaart en voornamelijk betreffende de beperkingen van het vetorecht
in verband met ontwapeningskwesties, werden bekend gemaakt. In het licht der hier
ontwikkelde beschouwingen hoeft deze zwenking niet te verwonderen.
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beseft dat de ramp niet zou te overzien zijn. Niemand kan zich overigens een
duidelijke voorstelling maken van de wijze waarop de oorlog zou gevoerd worden.
Het zou een gevecht worden tussen olifant en walvis: de grote tegenstrevers zouden
te land alleen op het grondgebied van bondgenoten - West-Europa of Oost-Azië tot een treffen kunnen komen. Men durft nauwelijks zover denken.
Verantwoordelijke gezagdragers aan beide zijden hebben bovendien herhaaldelijk
verklaard dat er geen onoverkomelijke moeilijkheden bestaan om een vruchtbare
samenwerking - die een vreedzame mededinging niet uitsluit - tot stand te brengen1..
Het blijft niettemin waar dat de kloof door het verleden, door de belangenoppositie
en door de onderscheiden levensbeschouwingen, tussen Oost en West gegraven, zo
ontzagwekkend diep is, dat ze alleen door taaie en intensieve inspanning, zowel op
politiek, sociaal en cultureel als op economisch en financieel gebied, kan worden
overbrugd.
Een eerste vereiste daartoe is alles te vermijden wat de kloof nog verbreden zou.
Het negatief anti-communisme heeft in niet geringe mate tot het slagen der revolutie
bijgedragen, en, omgekeerd, hebben de wereldrevolutionnaire doctrines en bepaalde
'diplomatieke' en politieke methodes de gehele wereld tegenover Rusland vijandig
gestemd. Ideologische onverdraagzaamheid kan alleen de verhoudingen verscherpen.
Het komt er vervolgens op aan - bij gebrek aan een onmiddellijk bevredigende
oplossing - een 'modus vivendi' te bereiken die tijd en gelegenheid zou schenken om
verdere toenadering en nauwere samenwerking geleidelijk te bewerken. Zelfs zij die
de Sovjet-politiek als een enggeestige en achterlijke machtspolitiek zonder principes,
zonder scrupules, zonder zin voor wereldsolidariteit bestempelen en die de vrees
voor kapitalistische omsingeling en de veiligheidsoverwegingen der Sovjet-Unie als
fabels aanzien2., sluiten daarom de mogelijkheid van practische, zakelijke
samenwerking met dit land niet uit.
Dit geloof heeft totnogtoe de breuk, met haar onafwendbare gevolgen, kunnen
beletten.
De O.V.V. is daaraan niet vreemd en de hoop is gewettigd dat in het raam van die
instelling concrete resultaten zullen worden bereikt.
Redenen tot vertrouwen boezemt ook het Russische volk zelf in. Niets is
natuurlijker dan dat het de vruchten der overwinning wenst te plukken. Het wenst
dit echter minder te doen in den vorm van een verhoogde politieke macht dan wel
in dien van een verhoogden levensstandaard. De Russen zijn namelijk gewone
menselijke wezens. De oorlog en het contact met het Westen heeft het besef van
ontoereikende levensvoor-

1.
2.

'There is no fundamental dividing line between East and West,... no divisions which cannot
be bridged.' - Maarschalk Smuts op de vredesconferentie te Parijs.
De strategische veiligheidsmaatregelen door Rusland getroffen met middelen en in vormen
die bezwaarlijk kunnen worden aanvaard, worden wel eens verklaard door de vrees en het
wantrouwen in verband met het atoomwapen. Doch hebben de Russen de remedie tegen de
atoombom niet handen? Amerika heeft zich immers bereid verklaard de productie der
atoombom te internationaliseren, indien ook Rusland zich aan internationale contrôle
onderwerpt. Vgl. The Economist, 23 November 1946
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waarden verscherpt. De zorg van de Sovjet-regering om de Westerse tendenzen te
bekampen heeft geen anderen uitleg. Een isoleringspolitiek die de verbetering der
levensvoorwaarden zou vertragen kan niet anders dan weinig populair zijn. Doch
het onuitgesproken verlangen van het volk reikt verder. Ook zij die het grote Russische
experiment met sympathie beschouwen, erkennen den diepen drang van het volk
naar persoonlijke vrijheid, naar een harmonisch ontwikkeld menselijk bestaan, naar
vrije politieke instellingen1..
De Russische revolutie evolueert traag, naar Oosters rhythme. Doch de tijd is lang
voorbij toen de eretekens van de uniformen der officieren werden gerukt. De revolutie
heeft haar louterende werking ruimschoots gehad. Gaat, ook voor haar, het ogenblik
aanbreken waarop zij sterven zal in dienst der gedachte die zij verketterde:
maatschappelijke hiërarchie? Is dit niet reeds ten dele geschied?
De ontwikkeling der gebeurtenissen, zelfs in de jongste kwart eeuw, heeft
herhaaldelijk bewezen dat het Russische volk een macht vormt die door geen politiek
regime straffeloos kan worden miskend. De vergelijking van de radijs met de dunne
rode schil gaat volkomen op.
Een kentering in Rusland's politieke oriëntering behoort daarom tot de
mogelijkheden. Veel zal daarbij afhangen van de manier waarop de
West-mogendheden de huidige economische en sociale problemen zullen weten op
te lossen: onwillekeurig toch houdt Rusland het oog op het Westen gericht.
Binnenlandse spanningen zouden die evolutie kunnen bespoedigen.
Het is op dit ogenblik moeilijk uit te maken of Iwan zijn bloedige marsch over de
wereld zal voortzetten, of hij zich met de andere volkeren op vreedzamen wedijver
zal toeleggen, of hij wellicht de verlossende boodschap zal brengen die de mensheid
de heersende maatschappelijke crisis zal helpen overwinnen. De slotzin van 'Boris
Godounov', door Pousjkin, luidt veelbetekenend: 'Het volk blijft stom'. Iwan heeft
zijn laatste woord nog niet gezegd. Het weze een woord van menselijkheid en
verzoening.

1.

'Tout fait croire que le peuple russe ne se contentera pas du primitivisme spirituel, qui
caractérise la soviétisation, il éprouvera un besoin impérieux de combler son éducation en
revenant à la tradition spirituelle plus riche et plus profonde d'antan. La révolution russe a
ébranlé le peuple à tel point qu'il ne s'arrêtera plus à mi-chemin. Si le régime renforcé par la
victoire éclatante en tient compte, l'avenir de ce peuple se présentera comme un retour graduel
à la vie paisible et heureuse qu'il a bien méritée après tant d'épreuves. Sinon, on verra en
Russie encore des secousses du genre de celles que la France a vécues en 1830, 1848 et 1871.
Car on ne peut fermer les yeux sur les déceptions et les lésions que la révolution russe a dû
laisser. L'issue heureuse de la guerre va les assouvir, mais elles réapparaîtront, si on ne profite
pas de ce moment unique pour les apaiser définitivement.
'Le peuple russe, malgré les apparences, tient à ses 'libertés morales'. Il pourra bien se
désintéresser encore du pouvoir en le centralisant sur son mandataire - qu'il s'appelle dictateur
ou tsar - mais il voudra bien obtenir enfin sa liberté de conscience, de pensée et de parole...
'On espère que le tsar rouge fera après la guerre ce que le tsar Alexandre Ier a omis de faire,
c'est-à-dire de récompenser le peuple russe pour sa lutte titanique menée héroïquement, en
lui accordant enfin un régime démocratique de 'liberté morale' plus étendue sinon pleine.'
Boris NICOLSKY: Le peuple russe. Sa carrière historique 862-1945.
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Demografische kroniek
Bevolkingsstatistiek op kleine schaal
door ir J. Demeyere
Onder deze titel verscheen in het Juninummer van Streven, jaargang 1942, een korte
schets over de demografische ontwikkeling van de stad Kortrijk tussen 1884 en 1939.
Wellicht zal het de lezers van Streven interesseren even kennis te nemen van de
verdere evolutie dezer bevolking gedurende de tweede wereldoorlog.
Op den vooravond van België's intreden in den oorlog, d.i. op 31 December 1939,
had de Kortrijkse bevolking het peil van 41.320 inwoners bereikt. Dit aantal stijgt
nog gedurende de drie eerste oorlogsjaren en wel tot 41.464 op 31 December 1940;
tot 41.518 op 31 December 1941; tot 41.859 op 31 December 1942.
Het jaar 1943 bracht ons een zwaar luchtbombardement; het aantal inwoners daalt
lichtjes tot 41.725. Einde 1944, als gevolg van de zware en tragische luchtaanvallen
waarbij veel mensenlevens verloren gaan, vermindert de bevolking tot 40.132
inwoners; daarenboven worden 1.850 gebouwen waaronder 1.625 woonhuizen met
meubelen en al verwoest.

Het bevolkingsaccres
Voor Kortrijk althans kunnen de vijf oorlogsjaren verdeeld worden in twee perioden.
De eerste omvat de drie eerste oorlogsjaren, gekenmerkt door een gemiddelde aangroei
van 179,6 inwoners per jaar, tegen 267,1 gedurende de tien jaar die den oorlog
onmiddellijk voorafgaan. Gedurende de tweede periode, d.i. gedurende de jaren 1943
en 1944, vermindert de bevolking met 1.727 inwoners.
Hierbij is het opvallend hoe de gemiddelde bevolkingsaangroei van de drie eerste
jaren (179,6) overwegend bestaat uit vestigingsoverschot: 164,1 inwoners per jaar
en enkel voor een zeer klein deel uit overschot van geboorten op sterfgevallen (15,5).
Dit grote vestigingsoverschot steekt schril af tegen het matig vestigingsoverschot
gedurende de tienjarige periode 1930-1939: in deze periode won de stad door
vestigingsoverschot gemiddeld 50 inwoners per jaar - wat wellicht te verklaren is
door inwijking van een groot aantal leden van controlediensten,
ravitailleringsorganismen, enz.
De grote voordelen, die het platteland opleverde betreffende de voeding, schijnen
zeer weinigen tot uitwijking uit de stad te hebben aangezet. De luchtaanvallen
daarentegen van de jaren 1943 en 1944 hebben als gevolg een uitwijkingsoverschot
van respectievelijk 147 en 1.313 inwoners. Dit laatste cijfer is louter theoretisch daar
een zeer groot getal geteisterden in de bevolkingsregisters ingeschreven blijven
hoewel zij feitelijk waren uitgeweken.

De geboorten en de huwelijken
Het onderzoek der geboorten gedurende de vijf oorlogsjaren leidt tot belangwekkende
vaststellingen. Tegenover een jaarlijks gemiddelde van 658 geboorten gedurende de
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vijfjarige periode 1935-1939 vertonen de jaren 1940, 1941 en 1942 met respectievelijk
539, 528, 565 geboorten een grote inzinking: het gemiddelde bereikt enkel 544
geboorten per jaar.
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Dit verschijnsel vindt zijn oorsprong in het klein aantal huwelijken vóór 1940
(gemiddeld 286,6 huwelijken per jaar) en in het feit dat in 1940 het aantal huwelijken
daalde tot 187; in 1941 echter stijgen de huwelijken reeds tot 270 om in 1942 plots
te verspringen op 330, zeer hoog cijfer, voor een deel veroorzaakt door de gewettigde
vrees voor deportatie. Het stijgen van het aantal huwelijken verklaart dan ook waarom
in 1943 en in 1944 de geboorten plots opklimmen tot 676 en 678, getallen die een
weinig hoger staan dan het gemiddelde der vijfjarige periode 1935-1939.

De sterfgevallen
Vóór 1940 en nl. gedurende de vijfjarige periode 1935-1939 was te Kortrijk het
aantal sterfgevallen relatief laag: gemiddeld 480 per jaar. Het strenge weder begin
1940, de beschieting bij het begin en bij het einde der oorlogsdagen van Mei 1940
hebben voor gevolg dat, in 1940, 567 sterfgevallen werden opgetekend. In 1941, als
gevolg van de wijziging in het voedingsregime, klimt het getal sterfgevallen tot 586
waaronder veel ouderen van dagen.
Het jaar 1942 is milder en zoals het veelal gebeurt na een periode van grote sterfte
onder de ouderlingen, daalt het aantal sterfgevallen merkelijk; het krimpt in tot 433,
laagterecord van sterfte in de geschiedenis van Kortrijk. Met de ontberingen en de
luchtaanvallen van 1943 en 1944 stijgt het aantal sterfgevallen respectievelijk tot
577 en 930.

Samenvatting
Vergeleken met de vijfjarige periode 1935-1939, hebben de oorlogsjaren 1940-1944
693 sterfgevallen meer geëist terwijl zij anderzijds een deficiet van 304 geboorten
hebben veroorzaakt: zij dus een 'natuurlijke' bevolkingsvermindering van 997
eenheden.

Het jaar 1945
Op deze schadelijke demografische gevolgen van den tweeden wereldoorlog tekent
zich het jaar 1945 gunstiger af. De sterfgevallen zijn gedaald tot 522. De geboorten
stegen tot 766 en de huwelijken tot 392. De bevolking is echter verder gedaald tot
39.922 inwoners daar enkele geteisterden, die een onderkomen gevonden hadden in
de naburige gemeenten zich aldaar definitief in de bevolkingsregisters hebben laten
overschrijven.

Vergelijking met den eersten wereldoorlog
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Het is niet van belang ontbloot de demografische ontwikkeling gedurende de twee
wereldoorlogen met elkaar te vergelijken.
Aan den vooravond van den eersten wereldoorlog telde de Kortrijkse bevolking
37.257 inwoners; einde 1939, telde zij er 41.320. In de tweede wereldoorlog bedraagt
de bevolkingsinkrimping 1.188 tegen 939 inwoners gedurende de eerste wereldoorlog.
In deze laatste is het jaarlijks gemiddelde der sterfgevallen 773,2 tegen 618,6 in
de tweede wereldoorlog. Waar het jaarlijks gemiddelde der geboorten onder den
eersten wereldoorlog 529,6 was, telt men 597,2 geboorten per jaar onder den tweeden
wereldoorlog.
Eindelijk geeft de eerste wereldoorlog gemiddeld 206,6 huwelijken per jaar, terwijl
gedurende de tweede wereldoorlog gemiddeld 244,4 huwelijken per jaar werden
opgetekend.
Kortom de tweede wereldoorlog was voor de stad Kortrijk veel milder dan de
eerste zowel wat sterfgevallen als geboorten en huwelijken betreft.

Vooruitzichten
Dit belet niet dat de normale ontwikkeling der stad door den oorlog geweldig gestoord
werd. Het verlies van 997 mensenlevens (693 sterfgevallen meer en 304
'ongeborenen') vernietigt meer dan de normale natuurlijke aangroei van de bevolking
gedurende de vijfjarige periode 1935-1939.
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Hoe recordsnel de wederopbouw te Kortrijk ook werd aangevat, hij zal niet kunnen
beletten dat de bevolking nog verder zal dalen. Er zijn te veel voorbeelden van
geteisterden, bizonder ouderen van dagen, die tegenover de onoverkomelijke
moeilijkheden van den wederopbouw alle hoop opgeven en zich definitief buiten
Kortrijk gevestigd hebben.
Iedere vertraging in dit recordtempo, kan enkel grotere uitwijking voor gevolg
hebben. Ieder overdrijven in de huurprijzen van de bestaande, wederopgebouwde en
nog te bouwen huizen moet deze uitwijking ook in de hand werken. Alleen een
volgehouden snel rhythme van wederopbouw kan Kortrijk redden van verder
demografisch en bijgevolg economisch verval.
Een nieuwe daling van het jaarlijks aantal geboorten zou eveneens fataal wezen.
Inderdaad bij een gemiddelden levensduur van twee en zestig jaar, is het jaarlijks
gemiddelde van 658 geboorten per jaar (onmiddelijk voor de tweede wereldoorlog)
nauwelijks voldoende om eene bevolking van 40.800 zielen te bestendigen.
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Boekbespreking
Godsdienst
Yves de MONTCHEUIL, L'Église et le Monde actuel. - Editions du
témoignage chrétien, Parijs, 1945, 187 blz.
Zoals bekend, viel P. de Montcheuil enkele dagen vóór de bevrijding van zijn land,
als slachtoffer van de Franse verzetsbeweging. Nisi granum frumenti... weer moest
de graankorrel sterven alvorens in honderdvoudige vruchten open te bloeien. Maar
pas had de marteldood den eminenten professor aan het Institut Catholique van Parijs
neergeveld of de zuivere glans van zijn zeldzaam talent en van zijn degelijk onderwijs
straalde wijd open, en van alle kanten drong men er op aan dat zijn geschriften zouden
gepubliceerd worden.
Want P. de Montcheuil was geen abstracte kamergeleerde geweest. De theologie
was voor hem allereerst een lumen vitae. Zij moet een antwoord brengen aan alle
moeilijkheden waarmee een gekwelde en doodzieke mensheid momenteel zit te
tobben. Geen enkel actueel probleem mag de theoloog uit den weg gaan: hij moet
de ramen wijd opengooien op de straten dwarrelig vol mensen, en hun angsten en
geheimste zielsconflicten trachten te beluisteren en op te lossen. 'Der Menschheit
ganzer Jammer faszte mich an' moet hij den dichter kunnen nazeggen.
Zoals in de 'Problèmes de Vie Spirituelle' werden ook in 'L'Église et le Monde
actuel' een aantal artikels, nota's en studies gebundeld, maar ook nog een aantal
publieke conferenties en clandestiene voordrachten voor de ondergrondse beweging
gehouden. Hebben deze laatsten soms aan actualiteit ingeboet? Geenszins, want de
scherpzinnigheid en helderziendheid waarmee de schrijver b.v. de propaganda of de
manoeuvres der totalitaire staten ontmaskert, de fijngevoeligheid, waarmee hij de
vaderlandsliefde en collaboratie analyseert, maken ze tot blijvende aanwinsten en
geestelijke verworvenheden, die nu misschien meer dan ooit voor onze gedragingen
zullen dienstbaar zijn.
P. de Meester.
Yves de MONTCHEUIL, La conversion du Monde. - 'Chrétienté
nouvelle', Editions Universitaires, 1946, 95 blz.
Een uitstekend idee van de Éd. Universitaires hier een drietal artikels, handelend
over apostolaat, en die in verschillende jaargangen van 'Construire' verspreid lagen,
bij elkaar te brengen. Aldra treft hoe hier werkelijk een meester aan het woord is,
niet alleen door zijn stevige en doorzichtige theologische leer, maar door zijn diepe
kennis van de moderne samenleving. Men kan tegenwoordig geen boek over Franse
spiritualiteit naslaan of er is sprake van 'Témoignage, Témoins dans le Christ'... enz.
Schrijver geeft hier een heerlijke uiteenzetting over de ware toedracht van dit woord
en de absolute noodzakelijkheid voor eiken apostel een getuige van Christus te zijn.
Ook op de rol van den leek in Gods Kerk wordt hier op ongeëvenaarde wijze
gewezen, zowel uit hoofde van de paulinische corpus-mysticum-gedachte en van het
johanneïsch eenheids-begrip als van de structuur zelf der Kerk en de meest eclatante
lessen van haar geschiedenis. En met welk een fijne nuanceringen en concrete
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detaillering weet de schrijver den leek te wijzen op zijn aandeel in het scheppen van
een moderne katholieke 'levensstijl'.
Moge dit boekje de handvest worden van elk soliede lekenapostolaat en wijzen
op zijn 'plicht tot initiatief nemen' in Gods Kerk.
P. de Meester.
Dr B.N. WAMBACQ, Ord. Praem., De boodschap van het Evangelie. 'Tolle, lege!' reeks nr 2, Beyaert, Brugge, z.j., 190 blz., Fr. 68.
Dit boek houdt de belofte van de reeks: 'De H. Schrift in 't kort verklaard.' Het
vulgariseert goed, binnen het traditioneel kader en voor leken in het vak, de principes
omtrent evangelielectuur (het is eerst de Kerk die de evangelies garandeert) en de
positieve gegevens omtrent ontstaan, auteurschap en strekking der vier afzonderlijke
boeken. Het kan werkelijk inleiden tot die persoonlijke contactname met de evangelies
waar het christen volk tegenwoordig schijnt naar te verlangen. Gezien het opzet der
reeks was het onnodig in te gaan op delicate problemen als bv. de juiste draagwijdte
van de prophetische argumenten bij Matthaeus, de onmiskenbare neerslag bij Joannes
(en ook bij de anderen) der eerste catechese en dgl. Toch bevalt minder de gesteldheid
waarbij schr. het schijnt te betreuren dat men tegenwoordig geen vrede meer neemt
met de oplossingen van
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een Clemens van Alexandrië of een Epiphanius (biz 161). Zonder de verdienste van
het boek te willen kleineren (klaarheid vooral en eenvoud) blijven we toch met wat
weemoed aan die perel van de Franse vulgariserende exegese denken, L'Évargile et
les évangiles van Huby, zo volledig in zijn geringe omvang, zo geschakeerd en zo
synthetisch. Zeer enkele details storen wegens hun onnauwkeurigheid: zo de
onverwachte verklaring van het woord 'synoptische' evangelies als geschreven zijnde
'van uit hetzelfde oogpunt (synopsis)' (blz. 41)!
R. Leijs.
Jozef PICKL, Messias-Koning. - Vertaald naar de tweede Duitse uitgave
door Dr A. Van den Born. Tweede druk. - Romen en Zonen,
Roermond-Maaseik, 1946, 264 blz., gen. Fr. 90, geb. Fr. 110.
Uitgaande van persoonlijke ervaringen in Macedonië, en steunend vooral op de
politieke passies onder Jesus' tijdgenoten, herziet en vernieuwt de auteur, naast een
paar taferelen uit het Openbaar Leven, de gehele aanhouding, veroordeling en
terechtstelling. Een buitengewoon vermetele onderneming; een heel persoonlijke
exegese, die zich veel meer door de realia, door de dagelijkse praktijken en
psychologie laat geleiden; als resultaat een veel somberder beeld van den gekruisten
Heiland, daarom niet minder aangrijpend en verheffend.
Meesterlijk had dit boek mogen heten, indien de geleerde schrijver iets beter maat
had gehouden. Nu stapelt hij soms hypothesen op eikanderen streeft zijn doel dan
voorbij; met het gevolg dat wij, sceptisch ten overstaan van enkele overdrijvingen,
ook de werkelijke vondsten met wantrouwen bejegenen. En dan overdrijven wij op
onze beurt; want eenieder kan, over Jesus' lijden vooral, in dit boek heel veel
belangwekkends en heilzaams leren. Het zal overigens eiken lezer boeien en ontroeren.
Em. Janssen.
Prof. Dr Mag. THILS, De leer van den H. Petrus. - Beyaert, Brugge,
1946, 216 blz.
In dit werk wil schrijver ons niet zozeer een theologie van Petrus schetsen als wel
een overzichtelijke samenvatting van Petrus' heilsboodschap. Zozeer heeft Paulus'
leer de andere apostelen overvleugeld dat wij haast vergeten welke heerlijke
geloofsaspecten wij aan Petrus verschuldigd zijn: het consortium aan de goddelijke
natuur, het koninklijk priesterschap enz. Mag de H. Paulus, aldus schrijver, bij
voorkeur het door het geloof verwezenlijkte heil zien en opgaan in de beschrijving
der heerlijkheden van de huidige genade; mag de H. Joannes graag de beide phases
van de genade en van de glorie tot versmelting brengen in het enig perspectief van
het eeuwig leven, de H. Petrus daarentegen ziet in de huidige genade het onderpand
van de glorie, die de volmaakte genade is. Aldus kan men zeggen dat de H. Paulus
de apostel is van het geloof; terwijl de H. Joannes de apostel der liefde genoemd
wordt, en het apostolaat der hoop eerder aan den H. Petrus toegeschreven wordt.
Dit toont de schrijver zeer juist en grondig aan; jammer dat de taal wat stroef en
dor is.
P. de Meester.
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Gustaaf THILS, De diocesane geestelijkheid en haar spiritualiteit. Die Skald, Brussel, 24 blz., Fr. 8.
Onder 'diocesane geestelijkheid' verstaat men de priesters die, in de diocesane
gemeenschap, onder de leiding van den Bisschop, binnen de perken van het diocees,
zichtbaar een veelvuldige apostolische bedrijvigheid uitoefenen. Haar eerste kenmerk
moet de 'caritas pastoralis' zijn; met, diep daaronder, een 'caritas theologica': zodat
ook de contemplatie, ook de versterving en de ascese onmisbare bestanddelen worden
van haar geest. Zo vormt zij een groepering, die elk van haar leden enigermate
overbrengt in een 'staat van volmaaktheid'.
Met veel vreugde begroeten wij het collectief-zelfstandig ijveren, van veel priesters,
om persoonlijke heiligheid en daadwerkelijk apostolaat. Toch merken wij op dat een
levende spiritualiteit altijd méér vergt dan een algemene theorie, ook van priesterlijk
standpunt uit, over het geestelijk leven, - dat het priesterschap als sacrament en
waardigheid op den achtergrond blijft, - en dat, misschien tegen de bedoeling van
den schrijver in, de actie te sterk beklemtoond wordt tegenover de contemplatie.
Em. Janssen.
Hyacinth VERBIJ, O.P., Pater Leonardo, De Boeteprediker, Leven van
den H. Leonardus van Porto-Maurizio. - Reeks 'Gekruiste Handen', J.J.
Romen en Zonen, Roermond-Maaseik, 1946, 356 blz., gen. Fr. 76, geb.
Fr.90.
Als eerste nummer van Gekruiste Handen, een reeks tot verspreiding en verdieping
van de Franciskaanse vroomheid, verschijnt wel terecht het leven van den groten
Italiaansen boeteprediker uit de achttiende eeuw. Terecht; want over hem bezaten
we nog niets, en zulk leven is, voor onzen tijd, een waarschuwing en een voorbeeld.
De auteur vertelt vlot, onderhoudend en gemeenzaam, iets te gekunsteld en
gewild-oorspronkelijk. Hij volgt den hei-
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lige op den voet, en poogt, met een lichte onhandigheid nog, het beeld van diens
inwendig leven toch ergens onder te brengen. Grote hagiographie wordt zijn werk
nog niet: aan het historisch en religieus kader van Leonardo's tijd besteedt hij te
weinig aandacht (dat hoort toch bij het voorstellen van een 'volksmissionaris'), en in
de diepere ziel van den heilige dringt hij, onbevangen en geduldig, te weinig door.
Zeer aanbevolen.
Em. Janssen.
D. Arnoldus STORMS, O.S.B., Beschouwing en apostolaat. - Abdij
Sint-Andries, Brugge, 1946, 95 blz. Fr. 25.
Het boek maakt ons vertrouwd met het werk 'Beschouwing en Apostolaat', dat in
1926 in de Sint-Andries-Abdij te Brugge werd gesticht. Dit werk heeft tot doel het
tot stand komen van 1o geestelijke aannemingen, waardoor kloosters hier te lande
een bepaalde missie geestelijk adopteren, en zich verplichten er voor te bidden en te
offeren (het aantal geestelijke aannemingen steeg reeds tot 783); 2o kloosterstichtingen
in de missie. Reeds 85 beschouwende kloosters werden aldus gesticht. - Om te sluiten
geeft het boek enkele grepen uit het leven van sommige dier stichtingen, en legt
enkele documenten voor omtrent de mogelijkheden van contemplatief leven in de
missie.
L. Mestdagh.
K.L. CLAUS, S.J., Over echtelijken vrede. - Goede Pers, N.V. Altiora,
Averbode, 1946, 150 blz., Fr. 40.
In zijn welbekende en succesvolle filmstijl behandelt P. Claus hier één voor één al
de huidige hinderpalen en vijanden van de echtelijke vrede. Zoals al de andere
volksfilmen werd ook deze voor eenvoudige lieden geschreven. Zij zullen er menig
uit het leven gegrepen anecdote vinden, die de oplossing kan brengen voor hun
bedreigd huwelijksgeluk.
L. Mestdagh.
Leo ROELS, Gezinscultuur. - Gezinsproblemen, 8, 't Groeit, Antwerpen,
1946, 145 blz., Fr. 50.
Dit werk getuigt van een gezonden kijk op het kristen huisgezin en zijn mogelijkheden
van kulturele opvoeding. Schrijver heeft het probleem van het gezin in de 'moderne'
wereld (wij geven hier een pejoratieve tint aan de betekenis van het woord) scherp
aangevoeld; hij tracht dan ook de familie en haar kultuurtaak terug naar voren te
brengen. Zijn diepe overtuiging en jarenlange ervaring spreken klare, kloeke en
oprechte taal. De hoofdgedachte nochtans brengt hem er toe een te groot vertrouwen
te stellen in de mogelijkheden van het huisgezin en een te geringe rol toe te kennen
(zonder ze uit te schakelen) aan de andere kultuurbevorderende middelen (o.m.
onderwijs - de noodzakelijke samenwerking: gezin - school, worden amper aangestipt).
De grote opwerping, hoe nl. de opvoeders zelf opvoeden, wordt door den schrijver
voortdurend gesuggereerd, ten slotte gesteld en... onvoldoende beantwoord. Meer
aanpassing zouden we wensen aan de 'moderne' (en hier in de goede betekenis)
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opvattingen: het goede uit het verleden moet behouden blijven, doch ook een nieuwe
familiale geest en gezinsontplooiing moet uitgestippeld worden, naar de moderne
toestanden en psychologie. Dit komt neer op een tikje meer optimisme en
werkelijkheidszin.
Dit alles wordt nochtans voor het overgrote deel vergoed door het speciale opzet
van den schrijver: de familie terug in ere herstellen zodat zij grondslag wordt van
kristen kuituur. Daarom kunnen wij dan ook dit werk aanbevelen. Taal en
zinsbouwzijn niet altijd zuiver.
H. De Clercq.

Wijsbegeerte
Prof. Gaston COLLE, Mes Alyscamps. Derniers mélanges de philosophie
et de critique. - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1946, 239 blz
Fr. 125.
Enkele maanden geleden is Prof. Colle gestorven. Mes Alyscamps is zijn laatste boek.
'Les entretiens que je livre aujourd'hui au public pourraient bien être les derniers'
staat er in de inleiding. Daarom draagt het boek zijn wondere titel - natuurlijk ook
'pour la raison qui me paralt toujours suffisante quand je choisis: parce que je le
trouve joli' - maar toch ook om die andere reden, omdat hij het einde voelde naderen.
Alyscamps is zowat hetzelfde, in Provence, als Champs Elysées, en 'Il me semble
que je vais, rêvant et devisant, par une allée qui n'est plus bien longue, et qui, de part
et d'autre, n'est plus bordée que de tombeaux'.
Ofschoon gans in de lijn liggend van Les Éternels en Le Sourire de Béatrice, hangt
er toch over menige bladzijde van dit boek een eigen klank en een eigen stille glans,
die het enigszins bestemd hebben tot een geestelijke nalatenschap. Drie conferenties
werden er in gebundeld: Pour le règne du bonheur, La poésie de l'histoire en Pour
la démocratie. Onder den
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indruk van de onmenselijke gebeurtenissen der laatste jaren, is in deze voordrachten
de vroegere meer aesthetische belangstelling geleidelijk verschoven naar meer acute
problemen van socialen en politieken aard - ofschoon ze zich, verre van er door
weggewist te worden, toch weer op een schoon-menselijke wijze, in deze bredere
vragen bestendigt, en er zich eerder, juist onder den vorm van algemene schoon- en
goed-menselijkheid met de oplossing der gestelde problemen vereenzelvigt.
Een verstandig auteur vraagt een verstandig lezer. Dit is hier wel bizonder het
geval. Prof. Colle is een zeer genuanceerde geest; doctrinaire voortvarendheid was
hem totaal vreemd; zijn vaak aarzelende gedachte heeft integendeel wel eens de
tendentie om in haar eigen onvoltooidheid behagen te scheppen en terug te krullen
op zichzelf met een soort sceptische speelsheid - een enkele keer zelfs op een minder
opportune wijze. Hoezeer echter dit zgn. scepticisme slechts van vormelijken, haast
impressionistischen aard is, bewijzen, niet alleen de mooie inleiding, waarin het
gemaakte verwijt met kracht wordt afgewezen - '... je ne suis point du tout sceptique.
Ce reproche de scepticisme, à mon endroit, est même souverainement injuste' - maar
ook de vele bladzijden waaruit een warme overtuiging spreekt, en het helder getuigenis
van katholiek geloof waarmede het boek sluit.
L. Vander Kerken.

Taal- en letterkunde
Albert WESTERLINCK, Het schoone geheim van de poëzie. Beluisterd
niet ontluisterd. - N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946, 374 blz.,
gen. Fr. 125, geb. Fr. 150.
Dit nieuwe boek van W. houdt zowat het midden tussen een pleidooi, een handboek
en een uitgebreid essay. Een eerste deel analyseert het gedicht als woordkunst en
tracht achtereenvolgens de onderscheiden elementen van het gedicht in zich en in
hun onderling verband te begrijpen: woord en klank, rhythme en metrum, oversprong,
accent, punctuatie, rijm, beeld, enz. Verder wordt er nog gehandeld over de structuur
van het gedicht, de poëziesoorten, de eenheid van vorm en inhoud. Dit laatste voert
ons onmiddellijk naar de probleemstelling van het tweede deel: het gedicht als
levensboodschap. Ofschoon in een authentiek gedicht vorm en inhoud steeds
onafscheidbaar verbonden worden, zijn ze toch zelden of nooit zo versmolten dat er
geen onderscheid of spanning tussen beide meer te onderkennen valt. Veelmeer is
deze inwendige spanning zelfs een noodzakelijke voorwaarde voor de concrete
bestaansmogelijkheid der poëzie. De poëzie is niet enkel vormschoonheid, maar zij
bezit ook - vooral in de grote kunst - een essentiële symboolwaarde, waardoor de
diepere persoonlijkheid en de levensen wereldbeschouwing van den dichter tot
aanschouwbare verschijning komen. Los van het leven brengt zij met zich het gevaar
mede van het aestheticisme, dat zowel het leven als de poëzie verkleint en verarmt.
Ook met het religieuze houdt de poëzie verband en vertoont ze, volgens W., gelijkenis,
omdat zij in haar beleving een impliciet verlangen en een poging draagt om zich, zij
het in een menselijke, eeuwigheid te bestendigen. Graag hadden we nochtans deze
idee verduidelijkt gezien door een uitdrukkelijker beschouwing over de relatieve en
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haast momentele waarde der poëtische beleving binnen de totale realiteit van het
leven.
Het boek van W. heeft de grote verdienste dat het de voornaamste problemen die
door het poëtisch verschijnsel gesteld worden met klare oplossingen tegemoet komt,
oplossingen, die zonder nochtans het geheim der poëzie nu precies te ontluisteren,
dit toch soms een beetje hard van buitenuit belichten. Ook wordt er in het eerste deel
wel eens dieper in de keuken der dichtkunst gekeken, als de mysterieuze blanke titel
op den diep-blauwen omslag zou laten vermoeden. Trouwens als men, nog gans
onder de betovering van dezen heerlijken titel, eerbiedig, met zachte hand, en in
oneindige verwachting, het boek openvouwt, dan schrikt men wel een beetje bij het
lezen van de eerste zinnen der Inleiding: 'Indien u dit boek openslaat met de stille
hoop er een volledigen catalogus van wetten en knepen in te vinden, die u maar hoeft
te kennen om voortaan vanzelf en zonder eenige inspanning het schoone geheim van
alle poëzie te kunnen openmaken als het slot van uw brandkast, sla het dan maar
gauw weer dicht'. Quousque tandem Catilina... 'Indien u, wat nog bedenkelijker is,
het dichten uit een boek wilt leeren' - in 's hemelsnaam niet - 'dan zijt u ook aan een
verkeerd adres. En indien u nooit voor gedichten hebt gevoeld, nooit hebt beseft dat
u daardoor een rijkdom in uw leven mist' - dat lijkt mij toch een sophisme, want hoe
kan men dat beseffen tenzij misschien door het ervaren van die rijkdom zelf, wat het
bedoelde
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besef overbodig maakt - 'nooit hebt bevroed dat omgang met poëzie een verrukkelijk
genot, naast een verrijking van kennis' - die kennis is een beetje verdacht - 'en leven
kan schenken, dan heeft het ook geen zin dat u verder leest'. Zeer aanmoedigend is
het niet. Kortom: '... Alles hangt van u af, van uwe ontvankelijkheid. Ontbreekt u
die, dan hebben al deze bladzijden voor u geen zin. - Zoo u te dezer zake uw heil op
een louter-verstandelijk oordeel hebt gesteld, zijt u een verloren man.' - Men voelt
zich na zo'n rake terechtwijzing onwillekeurig als een heel kleine schooljongen, die
bij de eerste les van het jaar al een duchtige straf oploopt, niet omdat hij iets
mispeuterd heeft, maar enkel opdat hij het niet zou doen; maar dan breekt, na dit
preventieve onweer, weer dadelijk de zonnige glimlach van den meester door het
sombere paedagogische zwerk en de ongestoorde orde is hersteld. Ook het boek van
W. gaat na deze eerste kwade bladzijde gelukkig een heelwat rustiger-betogenden
gang, en het is slechts bij uitzondering, dat de aanvankelijke bemeesterende toon,
als een waarschuwende echo, hier en daar nog eens even doorklinkt. Toch zou met
een beetje meer humor en een tikje minder gewichtigheid dit waardevolle boek,
waarin zoveel inzicht en ervaring besloten liggen, nog veel aan waarde en
aanminnigheid gewonnen hebben.
Niettegenstaande deze enkele desiderata, bevelen wij nochtans deze studie graag
aan - zij zal om reden van haar onmiddellijke bruikbaarheid aan velen zeer reële
diensten bewijzen - en sluiten wij ons aan bij den wens der Inleiding 'dat de lezing
van dit boek voor de leeraars in de letterkunde aan onze middelbare
onderwijsinstellingen, voor de aankomende studenten in de letteren en voor ieder
ontwikkeld mensch, die aan poëzie in zijn leven beteekenis geeft, in eenige mate '- in zeer ruime mate zelfs - 'vruchtbaar zal zijn'.
L. Vander Kerken.
André DEMEDTS, Richard Minne. - Hedendaagsche Dichters,
Standaard-Boekhandel, 1946, 63 blz., Fr. 38.
Zo dicht mogelijk benadert de auteur den grimmigen dichter: diens verscheurdheid
tussen schamperheid en vertedering; diens hooghartige onverschilligheid, die de
poëzie verdrijven wil, en ze zo, als tegen wil en dank, tóch bereikt. Zo dicht mogelijk,
zonder te grote bewondering noch bevooroordeeld afwijzen...; de auteur zoekt den
mens, den kunstenaar, de waarheid.
Persoonlijk zagen we graag het Gentse karakter van Minne sterker beklemdtoond:
het reikt verder en verklaart méér dan hier wordt aangegeven (blz. 26-27). Ook de
ontredderende tijd en het ongodsdienstige milieu verdienden meer aandacht. Ook de
halve gezondheid en het wisselend bestaan, dorp en stad. Tenslotte hadden wij de
studie minder beschrijvend en dieper funderend gewild: Minne, de moedwillig
hardnekkige vernietigt, aesthetisch en ethisch, het allerkostbaarste, - en uiteindelijk
verlangden we een duidelijker besluit: met dien geest wordt deze cynicus, hoe begaafd
ook, nooit een groot dichter.
Doch dat zijn misschien té persoonlijke desiderata. Graag bevelen wij het werk
aan, met deze waarschuwing: hoed u voor overschatting.
Em. Janssen.
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Gabriël SMIT, Spiegelbeeld. - Het Spectrum, Utrecht-Brussel, 1946, 82
blz., geb.
Het is steeds een waar genot weer eens een substantiëlen gedichtenbundel te mogen
doorlezen als dezen van Gabriël Smit. Tekenend voor deze gedichten is, hoe hier de
sluizen, die bij kleinere mensen en kleinere dichters, in een vormelijke of vitale
onmacht, poëzie en leven gescheiden houden en ze tot een ontdubbelde, en bijgevolg
verzwakte, eenzijdige ervaring beperken, bij G. Smit wijdopen gegooid worden;
zodat het rijke en toch bezonnen leven met een eigen connaturele kracht de poëzie
doorstroomt
Vier thema's treden achtereenvolgens naar voren: het leven en de strijd om God:
Modo psalmistico; de doodsgedachte: In Morte; De Pijn der Liefde, en de Tweestrijd
van leven en dood en tevens van dichter en gedicht. Éénzelfde grondmotief verbindt
ze: leven - dood - eeuwig leven in God.
Helemaal gaaf is deze poëzie altijd toch niet. Vooral in Modo psalmistico is er een
te geprononceerde neiging om door een zekere gedachtelij ke dialectiek het spontane
poëtische rhythme en de onmiddellijke intuïtie te verdringen. Wel wordt verder deze
oppositie in vele stukken grotendeels overwonnen. Dan ontstaan sterke gedichten,
waarvan toch de schoonheid nog vaak eerder schuilt in hun inwendig-geestelijke
spanning dan in een met verfijnde gracie tegemoettredende vormelijkheid. Het is als
men wil evenzeer, en nog meer misschien een karakteristiek dan een tekort, doch de
gave poëtische structuur lijdt er wel eens onder. Meer dan eens wordt een mooie
aanhef niet tot het einde toe door gans het gedicht gesteund. Zo in het gedicht Bij
een doode, waarvan de eerste verzen luiden:
Het groote gevecht moet begonnen zijn;
licht en donker varen af en aan
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binnen uw leven. Laat mij hier staan,
laat mij één oogenblik nog bij u zijn
om de stem te hooren, die alles bedelft...

Men hoort ook dadelijk hoe in het volgende mooie gedicht de inspiratie momenteel
zinkt in de eerste regel van de derde strophe door het te expliciete 'Zoo kan het mijne
gaan'; hoe de twee laatste strophen niet meer de hoogte bereiken van het begin; en
hoe het slot - niettegenstaande de versterkte, maar te uitdrukkelijke tragiek misschien
- toch te zeer een technisch besluiten is. Ook in de eerste regel wordt de aanvankelijke
stemming wellicht reeds eerder geschaad dan gebaat door het te redenerende 'waarom
het mijne niet':
Er is een hind gestorven; waarom het mijne niet?
Zijn moeder had het toegedekt,
een uur daarna werd het gewekt,
maar niet door haar. Zij wist het niet,
en niemand weet hoe het is teruggegleden:
het kon niet praten en het sliep;
en ook de engel: toen hij diep
voorover boog heeft hij verrast gezwegen.
Zoo kan het mijne gaan, misschien vannacht,
en niemand kan het zeggen,
ik kan waken, het naast mij leggen,
maar over de stilte hebben wij geen macht.
Wij hebben niets: mijn eigen, bange leven,
het is genoeg, meer dan genoeg,
wanneer ik denk, dat morgen vroeg
mijn kind tusschen de engelen kan zweven.
Dan moet ik blij zijn. Heb ik dan verdriet?
Ik ben vol van verwondering,
tot waanzin toe, en zing
een dwaas gebed: o God, het mijne niet. -

L. Vander Kerken.
Karel JONCKHEERE, Conchita, Gedichten. - De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, 1946, 35 blz., Fr. 50.
K.J. is een zeer begaafd dichter, maar men voelt gedurigaan, hoe zijn poëtisch
vermogen onvoldoende gedragen wordt door een rijke levensvisie, waardoor alleen
zijn talent tot vollen en blijvenden bloei zou komen. Dit gemis verklaart wellicht
enigszins de structuur van dit bundeltje. De gedichten uit de eerste helft bezingen
zowat een zelfde thema, dat echter geleidelijk zijn inspiratieve kracht schijnt te
verliezen. Die van de tweede helft zijn van meer disparaten aard, en doen zo een
beetje aan als gedichten die geschreven werden in plaats van anderen, die J. had
moeten maar niet heeft kunnen schrijven. Men heeft bij dit alles den indruk dat J.
een echt dichter is, maar die zichzelf in den weg staat.
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L. Vander Kerken.
Gerard MICHIELS, Prometheus en andere gedichten. - Van Aelst,
Maastricht-Vroenhoven, z.j., 27 blz.
Dit is de tweede bundel van een letterkundige die, met verbeten volharding en op
velerlei domein, in de letterkunde zich een plaats wil veroveren. De acht 'latere
gedichten' van dezen bundel, tegenover de negen 'verzen van den ingang' gezien,
wenden de bekende (nogal klassieke) motieven dan ook veel bewuster en stouter
aan. Dat ze werkelijke en oorspronkelijke herscheppingen zijn, durven we nog niet
beweren.
Want de dichter overspant zich: soms voor de verbeelding (Mystiek van den
Winter), vaak voor de grondinspiratie zelf (Aan den Genius, Prometheus). Ook de
vormbeheersing blijft in gebreke; zelden voegen de verzen (waaronder veel
prozaïsche) zich vanzelf tot strophen samen.
Wij geloven niet dat de kracht van den dichter in het verbeeldingswerk ligt (volgend
vers, voor Onze Lieve Vrouw, is bijna profanerend: 'met op uw lippenlijn een aria').
Evenmin dat hij de grote literaire thema's creatief zal verrijken. Misschien komt hij,
in het eenvoudig-elegische, nog het verst:
'Zeg mij dat Orpheus zingend ging
voorbij den zonneschijn.
Zeg mij dat hij de dieren ving
aan 't neuriën van zijn lied.
Maar zeg mij niet dat hij zijn pijn
vergat in 't donker riet.
Ook Orpheus vond geen blij refrein
voor 's menschen oud verdriet'.

Em. Janssen.
Maurits DE DONCKER, Koren uit de wan. - De Spiegel, 2e jg., nr 9,
Moderne Uitgeverij, Hoogstraten, 1946, 20 blz., Fr. 8.
Het bundeltje schetst haast schematisch een opgang van ontgoocheld fatalisme naar
hernieuwd levensbetrouwen, waarbij nochtans het tweede een beetje te uitsluitend
als de loutere keerzijde van het eerste verschijnt. De gedichten missen het diepere
levensdynamisme, dat, wanneer het in de sfeer van het poëtische uitmondt, tot
noodzakelijke en definitieve uitdrukking wordt. Het geheel verwekt den indruk van
een poëtische mogelijkheid, die tenslotte door een soort bestendiging van een
onoverwonnen moeheid in een niet zeer inzichtelijk-overtuigd optimisme, de
vormkracht niet vond om tot haar hoogtepunt te stijgen. De stellige
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affirmatie van dit uiteindelijk optimisme vind wellicht haar verklaring meer in een
momentele poging om er de broosheid van te vergoeden, dan wel om het in een gave
poëtische vorm tot duurzaam contemplatief bezit te maken.
L. Vander Kerken.
Gabriëlle DEMEDTS, Verloren thuis. - Orion, Waregem, 1946, 43 blz.,
Fr. 40.
Er is maar weinig in dezen bundel dat ons bekoren kan. Haast alle gedichten lopen
hun inspiratie vooruit, en de directe mededeling verdringt herhaaldelijk de rustige
poëtische expressie. Het is dan ook niet te verwonderen, dat poëzie en proza nogal
eens hand in hand gaan. Zo b.v. in het gedicht Heimwee:
O mijn doden, ik breng u mijn groet,
er is niemand meer dien ik beminnen kan,
er zijn nog miljarden mensen op aarde,
maar geen enkle heeft voor mij nog die waarde;
ook voor geen enkele heb ik nog waarde,
voor géén der miljarden mensen op aarde.

Kortom het bundeltje doet zich voor als enigszins voorbarig.
L. Vander Kerken.
Raymond BRULEZ, Sheherazade of literatuur als losprijs. - Tweede
en vermeerderde druk, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1946,
174 blz., gen. Fr. 90, geb. Fr. 115.
Dit kleine boekje bevat proza van een uitzonderlijke kwaliteit: soepel, plastisch,
geestig, met verrassende associaties en even eenvoudige als oorspronkelijke
wendingen. Causerie, verhaal, verbeelding; realisme of persiflage: men weet niet
waar men aan toe is, en verrukt zou men zich laten betoveren.
Maar dat gaat niet; daarvoor doet zich de auteur, van het begin af, te
wijsneuzig-cynisch voor, te bedwelmd-zinnelijk, te onbeschaamd-wreed, eigenlijk
te verblind-oppervlakkig. Gevangen in een fatsoenlijk geordende samenleving, moet
de literatuur hem een losprijs zijn, en elk wijsgerig systeem, elke vorm van waarheid,
zedelijkheid en godsdienst bekogelt hij met... papierproppen. Een heel begaafde
kwajongen speelt zijn tergend-vernuftig spel; elk van de zes verhalen van Sheherazade
maakt hij tot een sophisme-met-de-verbeelding: zo duidelijk een sophisme, dat men
zich afvraagt van waar die moedwillige zelfbegoocheling.
Voor hem is het leven een geniepig avontuurtje in de bandeloosheid. Braaf staat
de burger wellicht in het gelid; maar intussen voert de literator rooftochtjes en razzia's
uit. Een klein-beeldstormerij, waarbij de kunstenaar zichzelf het meest verminkt en
vernietigt.
Want volslagen agnosticisme en relativisme ontredderen den mens en knotten het
creatieve vermogen. Neen, we ontvangen hier geen literatuur als losprijs, maar
literatuur als... lijm. Niemand late zich vangen!
Em. Janssen.
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Fanny LEYS, Silvesters tweede leven. - De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 1946, 203 blz., gen. Fr. 90, geb. Fr. 115.
Sylvester, die zijn eerste leven in het woud doorbracht, wil, in zijn tweede
(gereïncarneerd in Henri Schaffelaere), de mensen helpen. Hij beproeft het in de
laatste tien jaar, die jaren van politieken en culturelen rommel, van oorlog en
verzetsbeweging; - tot hij, ontgoocheld, zich bij het kleine werk van huisvader beperkt:
daaruit groeit, voor de wereld, de schoonste toekomst.
Duidelijk wil de schrijfster, in een allegorisch-satirischen vorm, een aanvaardbaar
programma voorstellen van leven en actie, op socialistischen grondslag (zie vooral
blz. 183-189). Ook zij, gelijk haar held, wil, machteloos als hij, de mensen helpen.
Want haar beginselen doen abstract, vlak en naïef aan, - en vlak en naïef blijft het
verhaal zelf, waarbij de fictie de werkelijkheid niet evenredig vermag te omscheppen.
Em. Janssen.
Ludwig LEWISOHN, Le vase d'or. Suivi de La dame outragée et Terre
sainle. Texte français de Maxime Piha. - La Sixaine, Brussel, 1946, 221
blz.
De auteur vertelt van een Amerikaans schrijver, die, in zijn land even zeer
gewaardeerd als weinig begrepen, in het Zuiden van Frankrijk de alles begrijpende
vrouw ontmoet. Bij haar ontdekt hij hoezeer, voor den man, elke gecreëerde
schoonheid uit zijn passie ontstaat voor den vrouwelij ken vorm. Deze vrouw dan
zal zijn laatste groot werk inspireren, La danseuse sur la grève; doch haar bezitten
wil hij niet: aan de zelfberoving ontspringt een grotere, een durende creatieve macht.
De auteur, een letterkundige van beroep, ontwikkelt zijn thema in een soepel
betogenden vorm, meesterlijk psychologisch; zijn werk staat op de grens tussen
roman en essay. Maar hij doet den mens om de artistieke creatie bestaan, en, met
een mentaliteit die de Amerikaanse observatie met de Joodse religiositeit verenigt,
vermengt hij zinnelijkheid en mysticisme, nuchterheid en bedwelming, waarheid en
willekeur, diepte en zelfbeperking. Het meest missen we, in dat subtiele
individualisme, ernst en dienstbaarheid.
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La dame outragêe en Terre sainte, twee korte schetsen, bevestigen den indruk; doch
duidelijker zien we den kunstenaar tot paradoksen geneigd... Wij ontvangen dus een
werk van formaat; maar zulk individualistisch aestheticisme kan ons slechts
verbijsteren.
Em. Janssens.

Kunst
Prof. Dr Frans M. OLBRECHTS, Plastiek van Kongo. - N.V.
Standaard-Boekhandel, Antwerpen-Brussel, 1946, 165 blz., platen, 44
blz., geb. Fr. 405.
Het manuscript van dit boek, dat reeds in Mei 1940 klaar was, moest tot 1946 op een
waardige uitgave wachten. Prof. Olbrecht's activiteit en het hoge gehalte van zijn
werk moeten niet meer verkondigd. Met dit boek schonk hij ons een belangrijke
bijdrage tot de kennis van de plastiek in Centraal-Afrika, en, zo het allerminst een
definitieve behandeling van deze plastiek wil bieden, dan zal het toch zonder twijfel
de basis vormen voor alle verdere synthetische studie van deze kunst. Het dankt zijn
ontstaan, of althans zijn actuele conceptie, aan de merkwaardige Tentoonstelling van
Kongo-Kunst, Dec. 37-Jan. 38 te Antwerpen gehouden, waarin voor het eerst talrijke,
practisch onbekende stukken uit particuliere verzamelingen werden samengebracht,
en voor een gedetailleerd vergelijkend onderzoek beschikbaar gesteld. De ordening
dezer kunstvoorwerpen geschiedde onder de leiding van Prof. Olbrechts, naar nieuwe
methodische normen, die sindsdien tot een herordening van deze kunst in de
verschillende musea aanleiding gaf. Hij streefde vooreerst naar een overzichtelijke
groepering van de stijlgebieden in de Kongolese kunst, vervolgens naar de juiste
belichting van haar sociale functie. Tot nog toe immers had men zich aan de indeling
naar politieke grenzen gehouden, wat bij beschrijving en groepering der kunstwerken
tot onsamenhangende en heterocliete resultaten voerde. Dank zij de vrijgevigheid
van het Antwerpse maecenaat, kon Prof. Olbrechts gedurende een expeditie van meer
dan een jaar, de ontstaanswijze van de primitieve plastiek in Afrika ter plaatse gaan
bestuderen. Het verslag van deze reis verscheen in Kongo-Overzee 1939; thans biedt
hij ons zijn nieuwe synthetische studie over de Kongolese kunst.
De reeds zo scherpe opmerkingsgeest van den schrijver ging hierbij vooral naar
de stijlkarakteristieken; en hij wist op verrassende wijze sculpteermethode, verwante
of parallele vormgeving en stijlprocédé naar voren te halen, en normatief te laten
gelden bij het ordenen van de kunstproductie. Zowel voor het vormenanne Noorden,
als het rijke Zuiden van onze Kolonie, kan hij vaste stijlgebieden groeperen, veelal
reeds de sub-stijlen met hun karakteristieke eigenschappen aanduiden, steeds volgens
dezelfde methode: het zoeken van aanrakingspunten tussen verschillende stukken,
zodat 'spontaan groepen zich vormen die onder mekaar een aantal stijlkarakteristieken
gemeen hebben' (p. 70). In een eerste deel bevat dit boek dan ook de verrassende
resultaten van dit onderzoek, terwijl een tweede deel handelt over de Functie van
het kunstwerk, waarin zowel de inspiratiebronnen en de symboliek, als het verband
tussen kunst en resp. godsdienst, staat, en dagelijks leven wordt aangeduid. Terecht
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wijst de schrijver op de ontzaglijke gebieden binnen deze kunst, die nog op een
systematisch en wetenschappelijk onderzoek wachten.
Het boek verscheen in verzorgde uitgave, met een paar kaarten, een veertigtal
betrouwbare en knappe pentekeningen, en 233 foto's.
A. Deblaere.
Walter RIEZLER, Beethoven. - Atlantis Verlag, A.G., Zurich, 1944, 304
blz., geb.
Schr. geeft ons in dit meesterlijk boek, dat in minder dan tien jaren zijn zesden druk
beleeft, het resultaat van meer dan 40 jaren Beethovenstudie.
Veel is er over Beethoven geschreven, en problemen van allen aard, door deze
titanische muziek gesteld, werden door fijnzinnige kenners behandeld. In de
bewondering voor het geniale van deze muziek is men het eens, maar in de fundering
ervan lopen de zienswijzen uiteen.
De opvattingen zijn tot twee richtingen te herleiden. Een eerste groep, wel de
talrijkste, houdt het met de literaire verklaring. Beethovens muziek zou te begrijpen
zijn langs de aanduidingen aan zijn werken toegevoegd door hemzelf in bescheiden
mate, maar veel breedvoeriger door tijdgenoten die hem van dichtbij hebben gekend.
Men ging zo ver te beweren dat hij in de eerste plaats een denker en een dichter, en
pas in de tweede plaats een musicus is. Zijn werken zouden vertolkingen zijn in de
taal der muziek van hetgeen eerst in philosophische dichterlijke termen tot zijn
bewustzijn was gekomen. Al zou het een voorbarig anachronisme zijn om hier van
programmamuziek te spreken, toch zou een sonate of
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een symphonie Van Beethoven iets heel anders zijn, iets in wezensaard verschillend,
van een fuga van Bach.
Tegen deze opvatting kiest Riezler zeer beslist partij. Het is zijn vaste overtuiging
dat Beethovens muziek als absolute muziek moet worden gezien, even goed als die
van Bach of van gelijk wie zijner grote voorgangers. Daarom, na in een eerste deel
Beethovens leven te hebben verhaald om den mens in den kunstenaar te doen zien,
wijdt schr. een goede vijftig bladzijden aan 'Beethoven en de absolute muziek' en
toetst hij in een derde deel zijn opvattingen aan de studie der voornaamste werken.
De theoretische uiteenzetting van schr.'s zienswijze in het middenstuk verdient
vooral onze aandacht. Uitgaande van de ongetwijfeld juiste overtuiging dat de muziek
een autonoom uitdrukkingsmiddel is, d.w.z. door geen ander te vervangen om juist
datgene te zeggen wat de kunstenaar te zeggen heeft, betoogt schr. dat de boodschap
der muziek nooit tot een a begrijpen' moet of kan leiden, maar tot een
bewustzijnsinhoud van een andere, niet zuiver-intellectuele soort, die het best met
'beleven' kan worden aangeduid. Alle analyse heeft daarom als uitsluitende taak het
oor van den luisteraar te verfijnen, zodat thans helder vernomen wordt wat men
voorheen slechts vaag besefte. Het gaat er om, de muzikale beleving te verdiepen,
en niet een of ander geschiedenisje in de plaats van deze beleving te stellen. Dit nu
is hetzelfde, of het muziek van Bach of van Beethoven geldt.
Wel is het waar dat tussen deze twee grootmeesters veel is veranderd. De
sonate-vorm is opgekomen als de meest geschikte uitdrukking van den nieuwen
mens, terwijl de fuga als levende vorm met Bach haar glorieus toppunt en tegelijk
haar einde heeft bereikt. Langzaam heeft de nieuwe vorm zijn heerschappij gevestigd.
Met Beethoven bereikt hij een ongeëvenaarde diepte. Is, of schijnt, de muziek van
Haydn en Mozart doorgaans 'sereen' - hierin ligt de continuïteit met Bach -, bij
Beethoven is ze 'gepassioneerd'. Dit is de individuele inslag van den mens Beethoven.
Zijn boodschap is die van een gigantische, door stormen als in een oerwereld bewogen
ziel. Daarmee hebben we echter nog geen bewijs dat hij door zijn muziek iets anders
wilde uiten dan... muziek. Maar Beethovens persoonlijkheid is zo diep, en dus voor
zoveel verschillende uitingen vatbaar, dat elk werk als een eenmalige individualiteit
voor ons staat. Hierin schuilt de grote bekoring om, achter de klanken, iets te gaan
zoeken buiten het domein der zuivere muziek, dat deze individualiteit van elk werk
verklaren zou.
Hot is niet mogelijk in een zo kort bestek ook maar een vermelding te geven aan
de vele aanknopingspunten en horizonten die in deze Beethoven-studie worden
aangeduid. Moge althans deze al te bondige samenvatting de overtuiging brengen
dat dit boek het lezen overwaard is.
G. De Wolf.
Karl NEF, Einfühiung in die Musikgeschichte (3e druk). - Atlantis Verlag,
A.G., Zurich, 1945, 328 blz., geb.
Dit boek geeft meer dan zijn bescheiden titel laat verwachten. Alleen uit een
jarenlange praktijk als docent kon een zo onderhoudend geschreven en tegelijk zo
nauwkeurig voorgestelde muziekgeschiedenis groeien. De bewerker van deze derde
uitgave heeft de algemene lijn van het oorspronkelijk werk, dat voor 25 jaren
verscheen, geëerbiedigd. Waar echter nieuwe musicologische vondsten of gewijzigde
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inzichten het noodzakelijk maakten, werden lichte veranderingen en vooral
aanvullingen aangebracht. Aldus werden de hoedanigheden, die het succes der vorige
uitgaven wettigden, behouden en wordt er tegelijk voldaan aan de eisen van de nog
betrekkelijk jonge maar ras vooruitschrijdende muziekwetenschap.
Aan de muziek der oudheid en middeleeuwen wordt een voldoende aantal
bladzijden besteed; van hetgeen vaststaat wordt een duidelijk beeld opgehangen,
over nog omstreden punten wordt doorgaans gezwegen. Met de opkomst der
meerstemmige muziek verbreedt zich de uiteenzetting en grijpt dieper in, naar gelang
het voorhanden materiaal overvloediger wordt. Tegenover de hedendaagse muziek
neemt schr. een standpunt in dat in een algemene muziekgeschiedenis als deze wel
te verantwoorden is. Hedendaagse muziek, zegt hij, is voor den doorsnee-luisteraar
misschien moeilijk te verwerken, omdat de kunstenaars steeds op hun tijd vooruit
zijn. Men bedenke nochtans dat deze muziek de muziek van onzen tijd is en als
zodanig aanspraak mag maken op de nodige inspanning om er zich mede vertrouwd
te maken. Uit te maken welke werken onder de overvloedige productie van onze
dagen blijvende waarde zullen blijken te bezitten, wordt aan den tijd overgelaten.
Schr. vergenoegt er zich derhalve mede enkel die componisten te vermelden waarvan
thans reeds het uitzonderlijk talent algemeen wordt aanvaard.
Korte biographieën der voornaamste componisten en goed gekozen bibliographische
aanduidingen, in kleinere letter gezet, begeleiden doorlopend den hoofdtekst. Wie
over een of ander punt een diepere studie verlangt te maken, vindt hier alle nuttige
aanwijzingen.
G. De Wolf.
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Emmanuel BUENZOD, Musiciens. - Libr. F. Rouge, Lausanne, 1945,
224 biz.
Tien studies werden hier samengebundeld over Bach, Beethoven, Haydn,
Mendelssohn, Schumann, Berlioz, Brahms, Franck, Moussorgski en Debussy.
Vormontledingen noch levensschetsen werden bedoeld. Schr. beoogde alleen den
lezer in het genot te laten delen dat een fijnvoelend mens onderging bij het aanhoren
van enkele der hoogste toppen der muziekkunst, en een inzicht te geven in het contact
dat hij bereikte met de ziel van voormelde componisten. Subjectieve kritiek? Ja, maar
van de goede soort. Lees dit boek vooraleer naar een der besproken kunstenaars te
luisteren, en ge zult er wel bij varen.
G. De Wolf.

Politiek-sociologie-economie
Pierre BAYAERT, Pour une philosophie de la constitution. La loi, le
droit et la liberté - La familie et l'école - La propriété et les nationalisations.
- Éditions sociales du Nord, Rijsel, z.j., (1946), 163 blz., Fr. Fr. 80.
De Déclaration des droits, waarmee de nieuwe Franse grondwet aanvangt, is de
vrucht van een vergelijk tussen de drie grote partijen. Geen wonder dan indien ze er
wat 'rood' uit ziet! De Heer Bayaert oordeelde het nuttig haar leer te toetsen aan die
der H. Kerk en doet het vooral door aanhalingen uit de laatste pauselijke documenten.
Hij deelt ons daarbij interessante bijzonderheden mee over de besprekingen bij het
vaststellen van den tekst. Maar hij hekelt de Déclaration te ongenadig, zelfs soms
wat kleingeestig. Bevat ze dan bijna niets goeds? Waarom niet ook daarop wijzen?
Ja zelfs op belangrijke kenteringen ten goede wanneer wij ze vergelijken met de
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen van 1789?
K. du Bois.
Jacques LECLERCQ, Leçons de droit naturel, tome IV, Les droits et les
devoirs individuels, I d. Vie et dispositions de soi, II d. Travail et propriété.
- Nieuwe, herziene en verbeterde uitgave, 'Études morales, sociales et
juridiques', Wesmael-Charlier, Namur, 1946, I d. 188 blz., Fr. 60, II d.
398 blz., Fr. 120.
Kort vóór den oorlog eindigde Prof. Leclercq zijn omvangrijk werk: Leçons de droit
naturel. Nu komt reeds van de pers de tweede uitgave van het laatste deel - de tweede
uitgave der vorige delen bevatte: I Le fondement du droit et de la société in 1933, II
L'État ou la politique in 1934, III La familie in 1945 -. Dit succes is verdiend: bij
Prof. Leclercq leert men veel, en vooral, hij dwingt u tot nadenken: omdat hij
geenszins optreedt als een autoritaire meester die u zijn opvattingen opdringt, maar
als de leraar die u laat deelnemen aan zijn zorgvuldig, nauwkeurig en schier
angstvallig opsporen der waarheid uit het overvloedig feitenmateriaal dat hij eerst
verzamelde. Zijn methode, en ook wel zijn levendige schrijftrant, slepen u mee. Ge
schrikt nochtans wel eens op: zekere opmerkingen doen zich een weinig eigenaardig,
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ja zelfs gewaagd voor; andere weer zijn snijdig, zelfs wanneer vrienden het moeten
ontgelden. Bij verder nadenken moet men echter, zelfs in die gevallen, toegeven dat
de voorgestane opvatting minstens veel waars inhoudt en u tot nuttige
gevolgtrekkingen noopt.
In het hier besproken deel dwong het gebeuren sedert het losbreken van den oorlog
tot herzien en bijwerken. Dit werd zorgvuldig gedaan. Daar is b.v. het voeren van
den totalitairen oorlog. Wat was alsdan toegelaten aan wie tot dat geweldig oorlog
voeren door den vijand gedwongen werd? Over het eigendomsrecht en over den
arbeid kwamen uit het Vaticaan belangrijke opmerkingen en vingerwijzingen.
K. du Bois.
Hendrik Christiaan KUILER, Verkeer en vervoer in Nederland, zooals
deze in hun recente ontwikkeling zijn bepaald door
economisch-geografische factoren. - Oosthoek's Uitg. Mij, Utrecht, 1946,
258 blz.
Deze doctoraatsthesis mag zonder twijfel een werk van ongemene waarde geheten
worden, zowel om reden van de analytische hoedanigheden van het onderzoek als
om de logisch-duidelijke besluiten die eruit volgen. Het onderzoek strekt zich uit
over de jaren 1880-1938, periode door belangrijke structuurveranderingen gekenmerkt,
waarin schrijver telkens den invloed van de economisch-geografische factoren nagaat
en ontleedt. Als basis van zijn studie heeft schrijver eerst eea moeilijke maar
verdienstelijke taak moeten ondernemen: het verzamelen en bewerken van het nodige
statistisch materiaal om tot een volledige en exacte kwantitatieve voorstelling te
komen van verkeer en vervoer gedurende de beoogde periode. De ontleding van deze
ontwikkeling leidt tot de algemene conclusie 'dat verkeer en vervoer steeds in
belangrijke mate in hun richting en omvang door
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economisch-geografische factoren zijn bepaald, doch deze bepaaldheid draagt geen
onvoorwaardelijk karakter'. Naast het algemeen besluit zijn de meer bijzondere
conclusies niet minder belangrijk omdat zij aantonen hoe door die
economisch-geografische factoren een functieverdeling tussen de verschillende
vervoermiddelen is ontstaan en hoe de grondslagen van de oplossing van het
coördinatie-vraagstuk in deze economisch-geografische functieverdeling gelegen is.
Ook in ons land waar de vervoerscoördinatie een brandend en onopgelost vraagstuk
blijft, zou een dergelijke objectieve en onpartijdige studie uiterst welkom zijn,
waardoor de onmisbare gegevens zouden geboden worden om tot een oplossing te
komen.
L. Baudez.
Prof. Dr A. COPPÉ, Economische politiek en levensstandaard. - 'Sociale
studiën', nr 5, Beyaert, Brugge, 1946, 106 blz., Fr. 37,50.
Dit degelijk en gefundeerd vulgarisatiewerkje geeft ons een juisten kijk en een eerste
inzicht in tal van problemen omtrent het mogelijk opvoeren van den levensstandaard.
Elk kernachtig behandeld aspect van de 'volledige tewerkstelling' spoort aan, bij
ieder hoofdstuk, tot even nadenken. Het werk geeft niet alleen een gedacht van de
factoren waarmee rekening dient gehouden, maar suggereert richtlijnen voor een
sociaal-gerichte economische politiek (o.m. de medezeggenschap in de onderneming).
Alleen de slotbeschouwing, welke overigens een verdere horizont opengooit, schijnt
ons te beknopt.
H. De Clercq.
Prof. Ir W. SCHERMERHORN, Nederland in de Wereld. - Uitgeverij
'Vrij Nederland', Amsterdam, 1946, 38 blz.
Deze brochure behelst den tekst van een rede gehouden op den dag der Verenigde
Natiën voor de Vereniging voor Internationale Rechtsorde, te 's Gravenhage.
De auteur zoekt vooreerst de plaats te bepalen van zijn land in den groten
geestelijken stroom van het wereldgebeuren. Hij stelt daarbij de collectivistische
levenssystemen, die enorme mensenmassa's beheersen, tegenover de individualistische
cultuur, eigen aan het kapitalistisch systeem en die, naast een grote stoffelijke
welvaart, een diep-benauwende ontpersoonlijking van de massa voor gevolg heeft
gehad. Tussen beide situeert hij Nederland als deel uitmakend van een relatief kleine
wereld van geestesverwanten in West-Europa die een personalistischen cultuurvorm
nastreven, waarin persoonlijkheid en gemeenschap ieder eigen rechten en waarden
bezitten.
Vanuit die sfeer richt hij zijn gedachte naar de actuele politiek: hij ziet in het
socialisme den enigen weg om te ontsnappen aan de keus tussen de twee uiterste
levenssystemen. Hij bepleit verder nauwe samenwerking met België, komt op voor
een bescheiden levensmogelijkheid aan Duitsland en verzet zich tegen ieder
imperialisme dat Europa tot object der wereldpolitiek zou maken. Hij legt den nadruk
op de noodzakelijkheid voor Nederland actief op te treden. Nederland is nu eenmaal
in het internationaal water terecht gekomen, het is bij de wereldpolitiek betrokken
in Europa, in Z.O.-Azië en in Midden-Amerika, het moet zwemmen.
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In het raam van de UNO - welke ook de tekortkomingen van die instelling mogen
zijn - heeft Nederland een taak te vervullen door verantwoorde gedachten en practische
voorstellen te doen horen.
Mits enig voorbehoud wat betreft het ingenomen standpunt in zake socialisme het woord heeft bij ons een te preciese betekenis - is Prof. Schermerhorn's betoog
ook in ons land, wegens de gelijkaardigheid van toestanden, belangen en
levensbeschouwing, het overwegen waard.
A.T.
Encyclopédie politique de la France et du monde. - Parijs, de Éditions
l'Encyclopédie de l'Empire Français, (1946), I deel (La France), 258 blz.,
II deel (Le monde) 273 blz., Fr. Fr. 300.
De Introduction verklaart ons dat de democratie bedreigd is. Eenieder moet daarom
tot haar redding bijdragen: 'II est temps que chacun retourne aux sources de la Loi
sociale et que chacun repense aux grandes régies de l'Histoire et du droit...; (dat allen)
participent a la connaissance des grands problèmes du monde moderne, politiques,
économiques et sociaux.' Daartoe is deze 'Encyclopédie' een onmisbaar werktuig.
Twintig medewerkers hebben zich ingespannen om het voor ons te smeden:
hoogleraren, journalisten, rechtsgeleerden, hogere ambtenaren. Achtereenvolgens
worden behandeld: théorie de la politique; la politique inférieure de la France
(staatsinstellingen, politieke problemen, partijleven); la politique internationale; les
grandes nations (de voornaamste staten, niet enkel de grootste, ook België komt aan
de beurt); les grands problèmes internationaux.
Zoals in een verzamelwerk meer gebeurt, zijn de bijdragen van ongelijke waarde.
De theoretische uiteenzettingen waarmee het werk aanvangt voldoen niet geheel: ze
zijn wel eens weinig duidelijk, dit geldt vooral voor de geschiedkundige
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schets die het overige inleidt; de voorgestane opvattingen zijn hier en daar bedenkelijk,
het valt evenwel op hoe de meeste schrijvers feitelijk dicht bij onze christelijke
opvattingen staan of deze althans waarderen. La politique inférieure de la France is
bijzonder interessant, in een 140-tal bladzijden wordt ons hier de kern en het
eigenaardige der Franse politieke instellingen voorgehouden. Les grandes nations
verraadt het bekende feit dat de Fransman met het buitenland weinig bekend is.
Vanzelfsprekend lazen wij eerst wat hij over België zegt. Welnu: 'le peuple belge
s'est rendu indépendant en 1830 lorsque libéraux (Wallons) et catholiques (Flamands)
s'unirent pour se séparer de la Hollande'. En verder: 'le parti libéral dont le président
est M. Van Acker'. Wij verwijten eindelijk aan meerdere medewerkers dat ze te veel
hebben willen omvatten, met het gevolg dat ze onvolledig blijven en nogal
oppervlakkig zijn. Die opmerking valt echter geenszins op de studie over Frankrijk,
op verre na voor ons de meest leerrijke brok uit dit boek.
K. du Bois.
Mr H.P. MARCHANT, De Breuk hersteld. - J.J. Romen en Zonen,
Roermond-Maaseik, z.j. (1946), 153 blz., geb. Fr. 65.
Een reeks ernstige waarschuwingen door een Nederlander tot zijne landgenoten
gericht. De toon is hevig, de verwijten worden in bittere taal geuit: niet enkel de
verdreven bezetter moet het ontgelden, ook de regeerders uit de eerste maanden na
de bevrijding krijgen harde noten te kraken! En dan hebt ge nog de voorstanders van
corporatisme die het feitelijk op de democratische staatsinstellingen gemunt hebben.
Dit werk werd geschreven kort na de bevrijding, het komt om de papierschaarste,
eerst nu uit. Ons inziens had de schrijver zich moeten afvragen of het niet omgewerkt
moest worden, en vooral of de verbitterde toon nu nog paste.
K. du Bois.

Varia
Dr E.J.E. HUFFER, S.J., Wiskunde, een deductieve wetenschap. 'Berchmanianum-Serie', J.J. Romen en Zonen, Roermond-Maaseik, 1946,
154 blz., geb. Fr. 50.
Schrijver bezit de kunst de bonte herinneringen, die hem van herhaalde wandeltochten
door de Geschiedenis van de Wiskunde bijbleven, ongedwongen en eenvoudig aan
de man te brengen. Al schijnt de Inhoudstafel vooral te wijzen op een grondige kennis
van de Oud-Griekse Wiskunde, toch blijkt uit de tekst dat Euler, Gauss of Pasch
Sch.'s even goeie vrienden zijn als Pythagoras, Euclides of Appolonios en, wat meer
is, dat hij de ontwikkelingslijn die de Moderne Wiskunde terugbracht tot de
streng-logis he geest van haar eerste stichters heeft weten te volgen door de schijnbaar
verwarringscaeppende veelvuldigheid van zijrichtingen heen. Het werk heeft de
bedoeling 'het inzicht der lezers in den aard der Wiskunde te openen of te verdiepen'
en moet daarom niet gelezen worden als een novelle bij wijze van tijdverdrijf. Vooral
de tweede helft van het boek - Probleemstelling v.d. Wiskunde; Methodiek der W.

Streven. Jaargang 14

- zal een aandachtige lezing lonen. Toch vrezen we dat niet-mathematici eens te meer
zullen opkijken naar de beoefenaars van de 'wisse' kunst als naar mensen die nu
eenmaal in een andere - niet reële, natuurlijk - wereld thuishoren. Maar wie het boekje
rustig doorleest, hier en daar het potlood ter hand neemt en de een of andere
bewijsvoering voor eigen rekening herhaalt, zal P. Huffer dankbaar zijn dat hij de
deur van de Wiskunde-schatkamer op een kier heeft opengestoten en een blik gegund
op de daar, stofferig en netjes opgehoopt, verzamelde rijkdommen.
Met dit werkje vangt de 'Berchmanianum-reeks' de publicatie aan van de lessen
die, ter aanvulling van een hedentendage meer en meer noodzakelijk wordende en
toch vaak zo onvolledige wetenschappelijke vorming, aan de Philosophische Faculteit
der Noord-Nederlandse Jezuïeten gedoceerd worden. Wij verheugen ons ten zeerste
om dit initiatief en twijfelen er niet aan dat het veler wens zal tegemoetkomen die,
tot hun spijt, tal van wetenschappelijke gebieden als ongenaakbaar hadden beschouwd
en nu een kans krijgen om het domein van hun kennis, zonder gedisproportionneerde
inspanning noch tijdverspilling, te verruimen.
L. de Borman.
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Boeken bij de redactie ingezonden van 26 october tot 25 november 1948
Bespreking naar mogelijkheid
ANTONISSEN, Dr Rob. - Herman Gorter en Henriette Roland-Hoht. - De Sikkel,
Antwerpen, 1946, 642 blz., gen. Fr. 200, Fr. geb. 240.
BANNING, Emile, Réflexions morales et politiques. Introduction du Comte Louis
de Lichtervelde. - 'Études et essais politiques, collection du baron Pierre
Nothomb', Editions Universitaires, Les Presses de Belgique, Brussel, 1946, 244
blz.
BOCK, Gerda De -, Incivisme en repressie, een onderzoek in de vrouwenafdeling
van het interneringscentrum te Gent. - De Sikkel, 1946, 82 blz., Fr. 65.
BOONEN, Leo, Joppie en zijn hoepel, geïllustreerd door Eug. Winters. Uitgeverij De Vlijt, Antwerpen, 1946, 52 blz., geb. Fr. 45.
BOSCHOT, Adolphe, La jeunesse d'un romantique, Hector Berlioz, 1803-1831,
d'après de nombreux documents inédits. - 4e druk, Pion, Parijs, 1946, 316 blz.
CAUBERGHE, J., Nederlandsche taalschat. Deel I Spreuken en spreekwoorden,
deel II Spreekwijzen, uitdrukkingen, gezegden, deel III Synoniemen, antoniemen,
homoniemen en paroniemen, deel IV Citaten en gevleugelde woorden. - Brepols,
Turnhout, 1946, 293, 314, 415 en 305 blz.
CHAMPIGNEULLE, L'âge classique de la musique française - 'La musique
française dans la civilisation', Aubier, Éditions Montaigne, Parijs, 1946, 352
blz.
CLAUS, K.S.J., Het kind, vloek of zegen. - Goede Pers, Altiora, Averbode, 1946,
150 blz., Fr. 40.
CONSCIENCE, Hendrik, De oom van Felix Roobeek. - Herziene uitgave, De
Sikkel, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946, deel I 131 blz., deel II 168
blz., gen. Fr. 38; geb. Fr. 55. (Bij intekening Fr. 34 en Fr. 50).
CONSCIENCE, Hendrik, Baas Ganzendonck. - Herziene uitgave, De Sikkel,
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946, 138 blz., gen. Fr. 38, geb. 55. (Bij
intekening Fr. 34 en Fr. 50).
CONSCIENCE, Hendrik, Rikke-Tikke-Tak, Blinde Rose, De Grootmoeder. Herziene uitgave. De Sikkel, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946, 146
blz., gen. Fr. 38, geb. Fr. 55. (Bij intekening Fr. 34 en Fr. 30).
CORN, A.E., Zonen van Neptunus. Een bundel verhalen van de zee. - De Sikkel,
Antwerpen, 1946, 139 blz., gen. Fr. 60, geb. Fr. 80.
CRAENE, Basiel De -, Passie-Verhaal. - Unicum, Brugge, 1946, 62 blz., Fr. 48.
DAENEN, Dr G., Oefeningen bij de practische Nederlandse spraakkunst. - Van
In, Lier, 1946, 212 blz.
DELARUELLE, A. & CLAES, Dr A.T., Beginselen der moderne chemie. I
Anorganische chemie. - Achtste en geheel omgewerkte druk,
Standaard-Boekhandel, 1946, 340 blz., Fr. 85.
DEMEDTS, André, Richard Minne, Hedendaagsche dichters. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946, 63 blz., Fr. 38.
DOEHARD, Renée, L'expansion économique belge au moyen âge. - Collection
'Notre Passé', Renaissance du livre, Brussel, 1946, 120 blz.
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ERMES, B.H., Henk, band en stofomslag van Marcel Dewijndt. - De Zonnewijzer,
Turnhout, 1946, 191 blz., gen. Fr. 60, geb. Fr. 75.
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FLEERACKERS, Emiel, S.J., Rhetoriek, ten gebruike der klassieke humaniora. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, z.j. (1946), 102 blz., Fr. 35.
FLORQUIN, JOOS, Lente van het hart. - 'Volksreeks van het Davidsfonds', nr
340, Davidsfonds, Leuven, 1946, 186 blz., gen. Fr. 28, geb. Fr. 40.
GULLVÄG, Olaf, 't Begon in een midzomernacht. - Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1946, 966 blz., geb. Fr. 225.
HAERINGEN, Dr C.B. Van -, Kramers Nederlands Woordenboek. - G.B. Van
Goor Zonen's uitgeversmij, 's Gravenhage, De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 1946, 988 blz., geb. Fr. 175.
HARDWIG, Albert, F. Het wilde leven. - 'Volksreeks van het Davidsfonds', nr
339, Davidsfomds, Leuven, 1946, 134 blz., gen. Fr. 24, geb. Fr. 36.
KARRI, Unto, Het ijs breekt, vertaald uit het Finsch door Salvador Hertog. Uitgeverij 'De Vlijt', Antwerpen, 1946, 240 blz., gen. Fr. 50, geb. Fr. 70.
KERCKHOVE, Hendrik Van -, Van kluizenaar tot minnezanger. Verzen. - De
Pauw, Leuven, 1946, 37 blz., Fr. 45.
KROES, Dr H.W.J., Kramers' Duits woordenboek, Duits-Nederlands en
Nederlands-Duits. - 15e vermeerderde druk, De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 1942, 1347 blz., geb. Fr. 175.
LEGOËT, Madelaine, Pater Etienne Pernet, een voorlooper van het sociaal
huishoudelijk dienstbetoon, uit het Fransch vertaald door G. De Keersmaker.
- 't Groeit, Antwerpen, 1945, 167 blz.
LEWISOHN, Ludwig, La vase d'or, suivi de La dame outragée et Terre sainte.
Texte français de Maxime Piha. - Éditions de la Sixaine, Brussel, z.j. (1946),
220 blz.
MAELDERE, G. VANDEN -, De jonge Galileï. - 'Volksreeks van het Davidsfonds',
nr 341, Davidsfonds, Leuven, 1946, 186 blz., gen. Fr. 28, geb. Fr. 40.
MAHIEU, Paul, De organisatie van den inkoop. - 'Bedrijfsorganisatorische
studiën' IV, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946, 101 blz., Fr. 60.
MAHIEU, Paul, De organisatie van den intellectueelen arbeid. - Tweede druk,
Universum, 1945, 66 blz., Fr. 50.
MICHIELS, Gérard, Prometheus en andere gedichten. - Van Aelst, Maastricht,
z.j., 27 blz.
MIERLO, Prof. Dr J. Van -, S.J., Magister Nivardus' Isemgrimus, het vroegste
dierenepos in de letterkunde der Nederlanden. Vertaald door Dr J. Van Mierlo,
S.J., Verluchtingen van Désiré Acket. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
1946, 232 blz., gen. Fr. 280, geb. Fr. 330, Luxe uitgave op geschept Hollandsch,
gen. Fr. 480, geb. Fr. 650, Weelde uitgave met de hand gekleurd, gen. Fr. 1480,
geb. Fr. 1780.
MONHEIM, Chr., Boula-Matari Stanley, le briseur de roches. - Éditions coloniales
Zaïre, Antwerpen, 1946, 96 blz., Fr. 60.
MULS, Prof. Dr J. De boer in de kunst. - 'Keurreeks van het Davidsfonds', nr
35, Davidsfonds, Leuven, 1946, 243 blz. en 112 buitentekstplaten, gen. Fr. 60,
geb. Fr. 78.
NOOUTHOVEN, Jean Van -, De moeilijke keuze. - 'Volksreeks van het
Davidsfonds', nr 343, Davidsfonds, Leuven, 1946, 203 blz., gen. Fr. 30, geb.
Fr. 42.
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PERSOONS, Felix, Sta op en wandel. - 'Jeugdreeks van het Davidsfonds', nr 50,
Davidsfonds, Leuven, 1946, 152 blz., Fr. 16
PETERS, Prof. Fr. O. Sociale verheffing en economische wederopbouw door
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[Nummer 5]
Een belangrijk jaarfeest
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936)
door John Murray S.J.
Het is nu tien jaar geleden, dat in Beaconsfield, een klein hoofdstadje van een der
graafschappen in Zuid-Engeland, een merkwaardig letterkundige en een groot
bekeerling tot het katholicisme, overleed. Gilbert Chesterton was zijn naam. Het wil
mij voorkomen, dat het niet meer dan passend is, de herinnering aan hem eens op te
frissen nu een tiental jaren sindsdien zijn voorbijgegaan en de periode van den langen
wereldoorlog achter ons ligt.
Hij stak uit boven de Engelse letterkundige mannen en vrouwen die in de achter
ons liggende jaren in den schoot der Katholieke Kerk in Engeland werden opgenomen
en die een belangrijke rol hebben gespeeld in de katholieke apologie en in de
Katholieke Actie. Hun gezelschap omvat enige namen van grote onderscheiding
zoals Maurice Baring en Chesterton zelf (Baring overleed in 1945), Christopher
Dawson, essayisten en historici als Christopher Hollis (op het ogenblik Conservatief
Parlementslid voor Devizer en Arnold Tunn, novellisten zoals Graham Greene en
Evelyn Waugh, wiskundigen en geleerden zoals Sir Edmund Whittaker en Professor
George Temple, beiden Fellow of the Royal Society en ook Dr Sherwood Taylor.
Chesterton is een typisch vertegenwoordiger van hen want in zijn uitgebreide
geschriften kunnen we zijn opgang naar de Kerk tot op zekere hoogte nagaan. Boven
deze hoogte geraken we echter in het rijk van het mysterie en van de gemeenschap
van God met den menselijken geest.
Gilbert Chesterton was geboren in 1874 en stamde uit een Engelse familie van
den echten middenstand. Zijn geboorteplaats was Londen, of om nauwkeuriger te
zijn, Kensington, een van die typisch-Londense districten: erg fatsoenlijk, uitgesproken
burgerlijk. Een der redenen waarom hij zo 'n goed vertegenwoordiger is van deze
bekeerlingen is gelegen in het feit, dat hij zo 'n echt Engels karakter heeft. Toch moet
hierbij echter eerlijkheidshalve worden opgemerkt dat hij niet uit een zuiver Engels
geslacht stamde. Zijn moeder heette Marie Gros-
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jean en was weliswaar Engels opgevoed maar van Frans-Zwitserse afkomst. Marie's
moeder was een Schotse; zij was het die aan Gilbert zijn tweede en Schotse naam
'Keith' gaf evenals die druppel Schots bloed welke, om Chesterton's eigen woorden
te gebruiken, 'een sterk beroep deed op mijn aandoeningen en een soort Schotse
romance van mijn jeugd maakte1.'. Later zou hij in het huwelijk treden met Frances,
een beminde en toegewijde vrouw, wier oorspronkelijke familienaam, de Blogue,
herinnerde aan haar Franse afkomst maar die veranderd was in het niet erg muzikale
Blogg.
Chesterton's ontwikkeling begon niet bijzonder vroeg. Hij begon pas te praten
toen hij drie en te leren toen hij al acht jaar oud was, maar volgens zijn broer Cecil,
haalde hij die schade ruimschoots in want... later kon hij niet meer ophouden met
praten en hij werd een hartstochtelijke lezer. Hij ging naar school op de St-Paul's2.,
een bekende Public Day School in Kensington. Op school viel hij meer op door zijn
grootte (hij was bijzonder lang en vierkant) en door de energie welke hij
tentoonspreidde bij het uitgeven van een School-magazine alsmede bij de leiding
van een debating-society, dan wel door een onderscheiding op eigenlijk studieterrein.
Hij presteerde nooit het allerbeste en sommige van zijn schoolrapporten, die Miss
Ward in haar biographie opneemt, zijn bijzonder onderhoude [...] was echter één
ding waarvoor hij een opvallende belangstelling toonde: literatuur en wel in het
bijzonder Engelse literatuur, want evenals Shakespeare, kende hij slechts 'little Latin
and less Greek'. Toen het einde van zijn schooltijd naderde raadpleegde zijn moeder
het schoolhoofd van St-Paul's omtrent zijn toekomstige loopbaan. Het antwoord
bewees, dat er althans één onderwijzer was, die een juiste kijk had op de talenten
van Gilbert:
'Zes voet genie. Zorg goed voor hem, Mrs Chesterton, zorg goed voor hem3.'.
Nadat hij de St-Paul's in 1892 had verlaten ging Chesterton naar

1.

2.
3.

Autobiography, blz. 19. Chesterton schreef zijn Autobiography die kort na zijn dood, in 1936
werd uitgegeven. Het is een verbazend goed werk, dat de taak van zijn biograaf door zijn
samenstelling echter dubbel moeilijk maakt. Toch verscheen van de hand van Miss Maisie
Ward een buitengewoon goede biographie (1943 in de Ver. Staten en 1944 in Gr. Brittannië).
Het is een uitgebreid werk van ongeveer 600 bladzijden. Als biographie zou het voornamelijk
kunnen worden becritiseerd omdat het zoveel materiaal bevat. Maar wij zijn Miss Ward
intussen dank verschuldigd voor de uitgebreide stof die zij ons ter beschikking stelde. Een
van de aantrekkelijkheden van het boek wordt gevormd door de brieven welke het bevat,
b.v. van Chesterton aan Shaw en omgekeerd, evenals de uittreksels uit het 'Notebook' (waarop
ik nog nader terugkom) die ons de ontwikkeling van Chesterton's wijze van denken in zijn
jongere jaren onthullen.
De Saint-Paul's School was gesticht door Dean Colet, een der eerste geleerden uit de Engelse
Renaissance. Colet was een vriend van Erasmus en hij had Sint Thomas More gekend.
WARD, op. cit., blz. 42.
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het University College te Londen, waar hij kunst studeerde op de aan het College
verbonden Slade School, terwijl hij literatuur studeerde op het College zelf. Hij
verbleef daar drie jaar. Deze jaren werkten enerzijds vormend maar in zekeren zin
toch ook deformerend. Hij maakte een periode door van scepticisme en pessimisme
- deze laatste gemoedsstemming was eigenlijk in strijd met zijn natuurlijk
temperament. Zijn godsdienst, voor zover hij die nog bezat, had hij blijkbaar over
boord gegooid. Bij het schrijven van zijn Orthodoxy in 1908 plaatste hij dit verval
naar een vroeger tijdstip: 'Ik was een heiden op den leeftijd van twaalf en een complete
agnosticus toen ik zestien was... Alles wat ik totnogtoe van christelijke theologie had
gehoord verwijderde mij er van1.'. Hij was grootgebracht in de liberaal christelijke
atmospheer, die zo typerend is voor de vroegere Victoriaanse middenstand. Het
kwam neer op een Christendom dat meer in de breedte dan in de diepte was
uitgegroeid en meer op een gewoonte van fatsoen en eerzaamheid dan op een
geloofshouding. Op de Universiteit begon Chesterton te luisteren naar nieuwe
meesters, naar de overtuigde, zelfs ietwat lawaaierige profeten van de
wetenschappelijke periode. In hun ogen was het christendom een aftands geloof; 's
mensen toekomst lag in zijn ontwikkeling door opvoeding, wetenschap en
rationalisme. Gedurende de eerste jaren nadat hij University College had verlaten,
volgde Chesterton de gewone sleur van een aankomend schrijver. Hij las manuscripten
voor uitgevers, waarmee hij maar weinig geld verdiende, hij schreef enkele recensies
voor de Bookman en voorts begon hij ook artikelen en gedichten te schrijven. In
1896 introduceerde zijn vriend Oldershaw hem bij de familie Blogg en Chesterton
reciproceerde de vriendelijkheid door verliefd te worden op Frances, de dochter des
huizes. Volgens den gewonen gang van zaken verloofden zij zich. De verloving was
nogal lang en zijn trouwden pas op 28 Juni 1901.
Miss Ward nam in haar biographie voor het eerst uittreksels op uit Chesterton's
Notebook, een schrift waarin Chesterton tussen 1894 en 1898 de gedachten die hem
nuttig voorkwamen voor een levensbeschouwing aantekende. Die uittreksels ademen
geen christelijken geest maar toch tonen zij aan hoe Chesterton verwijdert van het
materialisme van den geleerde en hoe zijn hang naar romantiek - waarvan hij reeds
gedurende zijn schooljaren blijk gaf - uitliep op een gevoel van bewondering en
verrukking voor de geschapen dingen. Ik leg den nadruk op deze typische
geestesrichting omdat die zo naar voren komt in het eerste van zijn grote
christelijk-apologetische werken, namelijk in Orthodoxy. Hij is dankbaar voor
'whatever

1.

Orthodoxy, Unicorn Edition, Sneed and Ward, 1939, blz. 136.
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gods may be' voor alle soorten van menselijke activiteit, zoals bijvoorbeeld in deze
aanhef:
You say grace before meals.
All right.
But I say grace before the play and the opera,
And grace before the concert and the pantomine,
And grace before I open a book,
And grace before sketching, painting,
Swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing;
And grace before I dip the pen in the ink.

Of, in een tweede uittreksel:
I thank thee O Lord, for the stones in the street;
I thank thee for the hay-carts yonder
and for the houses built and half built,
That fly past me as I stride.
But most of all for the great great wind in my nostrile
As if thine own nostrils were close1..

Deze smaak voor de geschapen dingen maakt hem bewust van een grote kracht in
en achter hem, van een kracht die zichzelf openbaart in wind, wolken en
zonsondergang. Hierbij is nog geen sprake van een christelijke God; van een God in
theologischen zin. Het is het menselijk instinct, dat hunkert naar iets buiten den
beklemmenden cirkel van het materialisme. Chesterton komt er toe het mysterie van
de geschapen wereld te ontdekken, namelijk dat deze geen zin heeft tenzij hij
heen-wijst naar iets dat buiten hem ligt. 'We are not thy God; seek above us, seek
above us' - Chesterton hoort het antwoord dat de geschapen

1.

WARD, op. cit., blz. 59.
Gij dankt vóór de maaltijden.
Dat is goed.
Maar ik dank vóór toneel en opera,
Ik dank vóór concert en pantomine,
Ik dank voordat ik een boek opensla
En als ik ga tekenen, schilderen,
Zwemmen, schermen, boksen, spelen en dansen;
En ik dank vóór ik mijn pen doop in de inkt.
Ik dank U, o Heer, voor de stenen in de straat;
Ik dank U voor de hooiwagens daarginds
en voor de huizen heel of half gebouwd,
Voor de vlieg die mij nakomt als ik voorbijstap.
Maar meest van al voor de grote grote wind in mijn neusgaton,
Alsof Uw eigen neusgaten gesloten waren.
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natuur eens aan Sint Augustinus gaf. De wereld spreekt hem over 'God', zoals in de
volgende passage van het Notebook:
The axe falls on the wood, in thuds, 'God, God'.
The cry of the rook, 'God', answers it,
The crack of the fire on the hearth,
the voice of the brook say the same name:
All things, dog, cat, fiddle, baby,
Wind, breaker, sea, thunderclap
Repeat in a thousand languages
God1..

Zo nu en dan zijn er ook echo's van het christendom, zoals in het volgende:
There was a man who dwelt in the East centuries ago,
And now I cannot look at a sheep or a sparrow,
A lily or a cornfield, a raven or a sunset,
A vinyard or a mountain, without thinking of him;
If this be not divine, what is it2.?

Omstreeks 1900 zette Chesterton zijn voet stevig op de eerste sport van de
journalistieke ladder en hij maakte aanstalten ze snel te beklimmen. In genoemd jaar
publiceerde hij twee bundels gedichten nl. Greybeards at Play en The Wild Knight
and other poems. Daarop versoheen het volgend jaar The Defendant, een bundel
essays en in 1902 en 1903 de eerste twee van zijn menigvuldige studies over kunst
en literatuur, nl. over G.F. Watts en Robert Browning. Hij schreef voorts regelmatig
voor de Daily News en in 1905 nam die lange verbintenis met de Illustrated London
News een aanvang, die voortduurde

1.

WARD, op. cit., blz. 61.
De bijl valt op het hout met slagen, 'God, God'.
De roep van de roek, 'God', is het antwoord,
Het knetteren van het vuur in den haard,
de stem van de beek, zij zeggen denzelfden naam:
Alle dingen, hond, kat, viool, baby,
Wind, golf, zee, donderslag
Herhalen in duizend talen
God.

2.

WARD, op. cit., blz. 63.
Er was een man die verbleef in het Oosten, eeuwen her,
En nu kan ik niet meer kijken naar een schaap of een mus,
Een lelie of een korenveld, een raaf of een zonsondergang,
Een wijngaard of een berg, zonder te denken aan hem;
Is dit niet goddelijk, wat is het dan wel?
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tot aan zijn dood. Ook schreef hij romans. De eerste daarvan, die in 1904 verscheen,
was The Napoleon of Notting Hill, waarop in den loop van de eerstvolgende tien jaar
volgden The Club of Queer Trades (1905), The man Who was Thursday (1908), The
Ball and the Cross (1910), Manalive (1911), The Flying Inn (1914), en het eerste
van de 'Father Brown' verhalen. Het waren geen romans in den gewonen zin van het
woord. Of beter gezegd, het zijn ook romans, want het zijn uiterst onderhoudende
verhalen doch terzelfder tijd is er nog iets méér. Er schuilt philosophie achter het
masker van phantasie en overdaad. In deze philosophie kunnen we enige der
fundamentele ideeën ontdekken die meer uitvoerig zijn ontwikkeld in Orthodoxy,
dat verscheen in 1908, halverwege deze periode van roman-schrijven. Daaronder
vallen ook de verdediging van kleine tegenover grote zaken, van plaatselijke trouw
tegen nationalisme en imperialisme, van den kleinen bezitter tegenover den kapitalist,
van particulier bezit en onderneming tegen monopolie door Staat of persoon
uitgeoefend. En een gevoel van blijdschap over het bestaan en over de ganse
schepping, een geest van waardering voor de geschapen schoonheid en voor
menselijke vriendschap en toch terzelfder tijd een onbewustheid van wat zondig en
lelijk is op de wereld. Tenslotte het belang van ruime menselijke ervaring zoals b.v.
in Manalive waar de centrale figuur Innocent Smith een inbreker wordt, maar... in
zijn eigen huis teneinde de vreugde van het bezit opnieuw te ontdekken, of toen hij
de 'misdaad' van bigamie beging, wel te verstaan door zijn eerste vrouw te hertrouwen
om de frisheid en de gloed van zijn eerste liefde te heroveren.
Dit brengt ons op Orthodoxy zelf. In 1905 had Chesterton een boek geschreven
Heretics, dat een serie essays bevatte over moderne schrijvers zoals Shaw, Ibsen,
H.G. Wells, George Moore en Rudyard Kipling. Hij betoogde dat hun philosophie
gebrekkig was en zo er al enige waarheid in vervat mocht zijn, deze toch slechts een
aspect vormde van een grotere waarheid welke zij door hun kortzichtigheid niet
konden inzien. De critici vielen Chesterton aan en een hunner, G.S. Street, verklaarde
dat hij over zijn wereldbeschouwing zou gaan piekeren zodra Chesterton hun de
zijne zou geven. Orthodoxy vormde een antwoord op deze uitdaging. Mr Street, so
schreef Chesterton, zal zien dat in die bladzijden 'ik heb getracht - vaag en op mijn
manier - meer door middel van een combinatie van voorstellingen dan door een serie
deducties - de philosophie vast te leggen waarin ik ben gaan geloven. Ik wil het niet
mijn philosophie noemen, daar ik ze niet gemaakt heb. God en de mensheid maakten
haar; en zij maakte mij1.'.

1.

Orthodoxy,[...] blz. 1 en 2.
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Orthodoxy is een der edelste werken der christelijke apologie want het is het verhaal
hoe één begaafd man de oude christelijke waarheden en de werkelijkheid van de
christelijke levensbeschouwing opnieuw ontdekte. Ik gebruik deze uitdrukking met
opzet omdat Orthodoxy, hoewel het menige bekering tot de Kerk heeft gebracht, zijn
eigen schrijver eerst veertien jaar na zijn verschijning katholiek zag worden. De
sleutel van dit boek is die van de wederontdekking. De auteur ontdekt, voor zover
hij voor het eerst er belang in stelde, wat inderdaad immer aanwezig was geweest.
In zijn ondervinding werd de spanning van het avontuur gecombineerd met de
zekerheid van het bezit, toen het einde van dat avontuur niet een vreemd veraf gelegen
land bleek te zijn, maar integendeel het land van zijn eigen hartewens, dat hij reeds
al dien tijd had menen te zien toen nevels het nog poogden te onttrekken aan zijn
oog en die nu vaneengescheurd waren. Chesterton begint met te spreken over een
verhaal, dat hij altijd van plan was te schrijven, het verhaal van een Engelsen
jachteigenaar 'die zijn koers lichtelijk misrekende en Engeland ontdekte denkende,
dat het een nieuw eiland in de Stille Zuid-zee was'. 'Wat', zo licht hij toe 'zou
verheffender kunnen zijn dan in hetzelfde ogenblik al die fascinerende spanning van
het gaan naar den vreemde gecombineerd te zien met die echt-menselijke zekerheid
die een thuiskomst geeft?'
Het is nodig een aantal argumenten in Orthodoxy los te maken van het algemeen
schema. Chesterton wijst er op, dat hij terug werd gebracht tot het christendom, niet
door christelijke schrijvers van wie hij de boeken niet had gelezen, doch door de
werken van atheïsten en agnostici met hun duidelijk bewijs van erbarmelijke
inadequatie. 'Ik heb nimmer een regel van de christelijke apologie gelezen... Het
waren Huxley en Herbert Spencer en Bradlaugh die mij terugbrachten naar de
orthodoxe theologie1..' Hij heeft het gebrek aan diepte bij deze moderne profeten
ingezien.
Hun begrip over 'vooruitgang' blijft zonder betekenis totdat zij het einddoel kennen
waarop deze is gericht. 'Vooruitgang is een metaphoor van alléén-maar-wandelen
langs een weg, die erg veel lijkt op den verkeerden weg2..' Dubbel verwarrend wordt
het wanneer men - zoals de moderne profeten - dit einddoel voortdurend verandert.
De nieuwe denkers vleiden zich - zoals ook Chesterton, naar hij opbiecht, heeft
gedaan - met het denkbeeld dat zij 'vooruitstrevend' waren, de waarheid vooruit.
Zoals andere gewichtig doende jongens hield ik ervan om te proberen m'n
leeftijd vooruit te zijn. Zoals zij trachtte ik minstens tien minuten

1.
2.

Orthodoxy, blz. 137.
Orthodoxy, blz. 176.
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op de waarheid vooruit te zijn. En ik zag, dat ik er achttienhonderd jaar
bij ten achter was. Ik forceerde mijn stem met een pijnlijk jeugdige
overdrijving om mijn waarheden te verkondigen. En ik werd gestraft op
de meest geëigende en grappige wijze, want ik heb mijn waarheden
behouden: maar ik ontdekte, niet dat het geen waarheden waren, maar
alleen maar dat het niet de mijne waren. Toen ik mij inbeeldde, dat ik
alleen stond verkeerde ik in werkelijkheid in de belachelijke positie
geruggesteund te worden juist door het gehele christendom1..
In tegenstelling met de geleerden van die periode legde Chesterton den nadruk op
de gevaren die inhaerent zijn aan het uitsluitend 'rationele'. De materialisten
verklaarden het universum op hun koele koude manier, maar zodoende sloten zij
zichzelf op in een zuiveren doch zeer nauwen cirkel. En verder gaven zij geen
uiteenzetting maar een wegzetting van het universum. Er was zoveel dat zij lieten
wegvallen uit hetgeen voor Chesterton's conceptie onmisbaar was - de verrukking
en bewondering voor het schone dat gewrocht is, het gevoel voor een alles bezielende
en leven gevende Tegenwoordigheid. Chesterton's tijdgenoot, de katholieke dichter
Francis Thompson had hetzelfde gezegd:
T's ye, t'is your estranged face,
That miss the many splendoured thing2..

In afwijking drong hij ook aan op stevige en vaste principes ten overstaan van al hun
relativiteit en evolutie-stromingen. Het hebben van een vaste mening sluit begrenzing
in. We kunnen een ding pas begrijpen als het vorm en gestalte heeft. Vrijheid legt
eveneens beperking op. 'Juist zoals iemand die één vrouw trouwt, verzaakt aan alle
anderen, zo ook verzaakt men aan alle andere activiteiten wanneer men zich geheel
aan één actie wil wijden.'
Kunst is beperking; en het wezen van elke schilderij is de lijst. Als je een
giraffe tekent, moet je ze tekenen met een langen hals. Als je, op je brutale
scheppende manier, jezelf als vrij beschouwt om een giraffe te tekenen
met een korten hals, zul je in werkelijkheid ontdekken, dat je niet vrij bent
om een giraffe te tekenen. Op het ogenblik, dat je de wereld der feiten
binnen stapt, stap je de wereld der grenzen binnen. Je kunt de dingen
bevrijden van aan hun wezen vreemde of accidentele wetten, maar niet
van de wetten van hun eigen aard3..'
Het Christendom, zo argumenteerde hij, is realistisch en objectief. Het gewent zich
aan de feiten, aan de realiteiten van het bestaan en

1.
2.
3.

Orthodoxy, blz. 6-7.
2. Het zijn uw vervreemde gezichten, die zovele dingen van schoonheid missen.
3. Orthodoxy, blz. 57.
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van het menselijk leven; het strookt met de menselijke natuur, wat met de moderne
wetenschap en psychologie niet het geval is.
Midden in het wetenschappelijk optimisme van de Edward-periode, dat vreselijk
aan het wankelen zou gebracht worden in den oorlog van 1914-1918, legde Chesterton
den nadruk op de realiteit van de zonde - een onbehoorlijk woord in Edwardiaanse
oren - en hij was ervan overtuigd dat ook het christendom daar den klemtoon op
legde. Het christendom nam het voor een uitgemaakte zaak aan, dat de mens zonde
kon bedrijven en begeerde verlost te worden. De wetenschap ontkende het bestaan
van de zonde en liet den zondaar aan zichzelf over zonder dat deze verlost kon
worden. Toch was het christendom niet pessimistisch zoals zoveel moderne gedachten
het waren. Het mocht dan de wereld ook als een somber tranendal beschouwen, het
richtte het hoofd omhoog naar het licht; het mocht den mens dan ook al als een
ernstigen zondaar beoordelen, het wanhoopte nimmer aan zijn bekering en nooit
hield het op pogingen aan te wenden om hem te bekeren.
Bij het vergelijken van grote christelijke heiligen met bekende moderne profeten
ontdekte Chesterton dat de eersten uitgesproken geestelijker en realistischer waren
dan zijn tijdgenoten. Hij heeft een vergelijking gemaakt tussen Tolstoi en Nietzsche
enerzijds en Sint Jeanne d'Arc anderzijds. 'Toen ik over haar nadacht vond ik dat
Jeanne alles bezat wat echt was én in Tolstoi én in Nietzsche, alles wat zelfs alleen
maar dragelijk in elk van hen beide was.' Tolstoi had bewondering voor de boeren
en voor de armoede. Jeanne was een boerin en ze was arm. Nietzsche kwam in
opstand tegen de leegheid van de moderne beschaving en verlangde naar den
stormloop van paarden, de opwinding van den strijd. Jeanne loofde den strijd niet;
zij vocht. 'Wij weten dat zij niet bang was voor een leger; terwijl Nietzsche, voor
zover ons bekend, bang was voor een koe':
Tolstoi prees alleen maar de boer; zij wàs de boerin. Nietzsche prees alleen
maar den krijgsman; zij wàs een krijgsman. Zij stak hen beide den loef af
ten aanzien van hun antagonistische idealen; zij was zachtmoediger dan
de een, heviger dan de ander. Toch was zij een echt practische persoon
die iets deed, terwijl de anderen onstuimige bespiegelaars waren die niets
uitrichtten. Het was onmogelijk dat de gedachte niet bij mij op zou komen,
dat zij en haar geloof misschien wel het een of ander geheim bezat van
morele eenheid en nut, een geheim dat verloren is gegaan. En MET DIE
GEDACHTE REES NOG EEN GROTERE BIJ ME OP en de geweldige figuur van
haar Meester kruiste ook het toneel van mijn gedachten1..

1.

Orthodoxy, blz. 63-64.

Streven. Jaargang 14

394
Deze zelfde contrast-methode is gebruikt in heel zijn hoofdstuk van 'The Paradoxes
of Christianity'. Chesterton's argument is, dat de centrale waarheid en positie van het
christendom kan verdedigd worden door het feit, dat de daartegen ingebrachte
beschuldigingen in laatste instantie tegenstrijdig zijn, waardoor zij elkaar wederkerig
opheffen. Het evenwichtige van de christelijke positie komt helder uit door de
eenzijdige aanvallen van de verschillende ketterijen. Zo hebben critici b.v. naar voren
gebracht, dat het christendom te pessimistisch is, anderen vonden het te optimistisch.
'Nauwelijks had de ene rationalist het christendom een nachtmerrie genoemd of de
andere begon het voor een luilekkerland uit te maken.' Sommigen beschreven het
als timide en monnikachtig waarop zij het aanklaagden omdat het de wereld met
bloed heeft overstroomd. De Kerk wordt aangevallen omdat zij het gezinsleven
verstoort door haar religieuze orden en tegelijkertijd omdat zij zo aandringt op het
gezinsleven en de instandhouding daarvan door het huwelijkssacrament. Op het ene
ogenblik wordt zij wereldvreemd genoemd en dan weer te werelds, al te zeer in
beslag genomen door wereldse zaken; te nederig en te trots; meedogenloos omdat
er teveel kinderen zijn maar ook meedogenloos omdat er wegens het celibaat géén
kinderen zijn. Chesterton dringt hier aan op een delicate balans in orthodoxie, die
alleen maar met grote moeite, bijna door een mirakel, kon worden behouden maar
die op zichzelf een garantie is voor de waarde en de waarheid van orthodoxie. Toch
was er geen 'fusie en confusie'. Er werd niet geduld, dat de frisse kleuren van het
christendom zouden uitlopen in een saai en geesteloos grijs. De historische Kerk,
schreef Chesterton 'heeft altijd een gezonde afkeer van rose gehad. Zij haat die
combinatie van twee kleuren die de slappe uitweg van de philosophen is. Zij haat
die evolutie van zwart in wit wat neerkomt op vuilgrijs1.'.
Tenslotte komen we aan dat prachtige beeld, waarmee hij dit hoofdstuk besluit een voorstelling die ons voor ogen brengt wat Chesterton noemt de 'thrilling romance
of Orthodoxy', dat deze haar smal en gevaarlijk pad had afgelegd met vermijding
van de gevaren aan weerszijden:
Vervallen te zijn in een van de stokpaardjes van Gnosticisme of Christian
Science zou inderdaad voor de hand liggend tam zijn geweest. Maar ze
allen te hebben vermeden, dat is één meeslepend avontuur geweest. En
voor mijn geestesoog rijst op het beeld van den hemelsen triomfwagen
die donderend door de eeuwen vliegt, terwijl de duffe ketterijen
terneergeslagen zich ootmoedig in het stof buigen en de onstuimige
waarheid waggelend, maar rechtop2..

1.
2.

Orthodoxy, blz. 161.
Orthodoxy, blz. 168-9.
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Ik heb zo hier en daar door Orthodoxy gezworven omdat het was en inderdaad is een
merkwaardig werk van christelijke apologie, dat aanzienlijken invloed heeft gehad
op menigen Engelsen geest. Het is dikwijls vergeleken met Newman's Apologia pro
vita sua dat, hoewel het een geheel anderen stijl bezit, toch hetzelfde doel heeft,
namelijk een persoonlijke aantekening omtrent het onderzoek naar religieuze waarheid
of, om Chesterton's eigen beschrijving van zijn werk te geven, zijn 'olifantachtige
avonturen bij de jacht op het klaarblijkelijke'. Maar Newman's Apologia is geschreven
nadat hij in de Katholieke Kerk is opgenomen. De schrijver van Orthodoxy moest
veertien jaar wachten alvorens zich tenslotte te onderwerpen. 'Alle wegen leiden naar
Rome', schreef hij, 'wat een der redenen is waarom velen er nooit aankomen.'
Wat weerhield hem? Wij weten het antwoord niet. Waarschijnlijk heeft Chesterton
zelf het nooit geweten. Zijn toegewijde vrouw, Frances, was een fervent lid van de
Anglicaanse Kerk. Mogelijk heeft dit hem enigen tijd er van afgehouden. Maar ook
zij zou later katholiek worden. Tenslotte trad hij den waren schaapstal binnen, om
daar - zoals zijn latere werken in zo overvloedige mate aantonen - een groten vrede
voor geest en hart te vinden. Hij werd in de Kerk opgenomen in een loods, met een
dak van gegolfd plaatijzer en met houten wanden, te Beaconsfield, een klein stadje
waar hij toen woonde en waar hij ook zou sterven. Dat was in 1922.
Maar laten we nu weer wat teruggaan. In de jaren na Orthodoxy schreef Chesterton
snel en hevig. Hij had naam gemaakt en verdiende dat ook. Met Hilaire Belloc, dien
hij voor het eerst ontmoette in 1900, stond hij ten aanzien van meer ouderwetse zaken
tegenover nieuwlichters als Bernard Shaw en H.G. Wells. Hij kruiste het pad van
Shaw voor het eerst in het atelier van Rodin te Parijs, waar de Franse beeldhouwer
bezig was met het maken van een buste van den Iersen toneelschrijver. Chesterton
schreef voor de dag- en weekbladen; hij hielp zijn broer Cecil bij de samenstelling
van The Eye Witness, een weekblad dat in moeilijkheden kwam en dat nog meer van
zich deed spreken met het beroemde 'geval Marconi' van 1911 - een politiek incident
dat Gilbert Chesterton zijn vroeger 'liberalisme' den rug deed toekeren. Behalve de
romans die reeds werden genoemd publiceerde hij essays zoals Tremendous Trifles
(1909) en Alarmsand Discurions (1910), literaire studies zoals William Blake (1910),
gedichten zoals The Ballad of the white Horse (1911).
Toen kwam de Eerste Wereldoorlog en een langdurige ziekte die aanhield van
1914 tot in den loop van 1915. Hij herstelde langzamerhand en overwoog dat, hoewel
hij tegen den Boerenoorlog gekant was geweest, hij nu den oorlog tegen Duitsland
moest aanvaarden
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en ondersteunen en wel om dezelfde reden namelijk voor de verdediging van
menselijke en in werkelijkheid christelijke waarden tegen een aggressief imperialisme.
Toen de oorlog voorbij was ging hij reizen: naar het Heilig Land, waar alle
sluimerende twijfels verdwenen schijnen te zijn en uit welke reis The new Jerusalem
is ontstaan; naar Ierland; naar de Ver. Staten. Hij zou nog andere bezoeken aan de
Nieuwe Wereld brengen en hij gaf uiting aan zijn waardering voor Amerikaanse
eigenschappen terwijl hij anderzijds openhartig critiek leverde op het
dollar-imperialisme en op den cultus voor het grote als zodanig.
Na zijn overgang naar het katholicisme zette Chesterton zijn literaire activiteit
voort. Maar er kwam een diepere noot in. Het was geen nieuwe toon maar wel kon
de weerklank van een ernstiger ondertoon worden beluisterd. Zijn proza was even
leesbaar als voorheen, maar het was minder gemakkelijk dan zulks het geval was
geweest. Zijn poëzie was vastberaden en welsprekend. Hij schreef nog veel sommigen van zijn vrienden meenden zelfs te veel - in weekbladen, in het bijzonder
in de weer oplevende uitgave van Cecil's oude blad - Cecil was in 1918 in Frankrijk
gestorven en was eveneens katholiek geworden - dat oorspronkelijk bekend stond
als The New Witness en later als G.K.'s Weekly.
Zijn voornaamste thema's in zijn katholieke jaren waren o.a.: de verdediging van
de kleinere zaken tegenover de grote en sterke; van de kleine naties tegenover de
grote en aggressieve machten; het beklemtonen van de natuurlijke waardigheid van
den mens welke naar zijn mening alleen kon behouden worden door een nieuwe
verdeling van den eigendom, die nu Distributie wordt genoemd; het leggen van groten
nadruk op het Natuurrecht en op de morele principes van het christendom als de
enige manier ter verkrijging van de sociologische sanering van nationale gezondheid
en tenslotte op de realiteit van Christus en de Kerk, van de christelijke waarheid en
traditie en van de noodzaak van christelijke heiligheid.
Herhaaldelijk vinden we in zijn boeken, met name die betreffende Ierland en in
de kolommen van G.K.'s Weekly prachtige passages over onvervalste vrijheid en
echte vaderlandsliefde en over de liefde tot iemands land en landgenoten. Polen zag
hij helder schijnen als de schittering op het lemmet van het christelijke zwaard tussen
een atheïstisch Rusland en het Pruisisch heidendom. Indien hij het tijdvak na
1944-1945 had overleefd dan zou zelfs de zachte Chesterton bittere dingen hebben
gezegd. In zijn ogen was Ierland een land waar practisch kon worden vastgesteld in
hoever het christelijk ideaal in daden kon worden omgezet.
Hij was een apostel van den individuelen mens tegen den druk van macht, geld
en bureaucratie. Belloc had in 1912 een werk geschreven,
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The Servile State genaamd, dat zelfs toen een merkwaardige voorspelling vervatte
van hetgeen zou komen. Chesterton, met zijn christelijke conceptie van de waarde
van eiken mens en zijn echt democratische opvatting: dat hetgeen alle mensen te
samen verheugde veel belangrijker was dan wat weinige enkelingen verheugde door
geboorte of talent of het-zich-eigen-maken, bleef er bij dat de sleutel tot het behoud
van deze waardigheid in een ver doorgevoerde verdeling van den eigendom lag.
Belloc had hem geleerd waardering te hebben voor de positie van den Fransen boer,
met zijn levensvreugde en met zijn onafhankelijkheid - waarop de Engelse
arbeidersklasse geen aanspraak kon maken; beide waren te danken aan eigendom.
Zo wel aan deze als aan gene zijde van den Oceaan zette Chesterton deze campagne
voort. Zij heeft een belangrijken invloed op het denken in Canada en Australië gehad
en tenslotte realiseren in Gr. Brittannië velen dat beider opvatting het enige tegengift
vormt tegen socialisatie en nationalisatie. Toen de Londense Observer in zijn nummer
van 26 October een recente redevoering van Mr Eden besprak deed zij dat met de
volgende bewoordingen:
De redevoering van Mr Eden te Plymouth is een nieuw bewijs dat het boek
van Hilaire Belloc, The Servile State, nu vier en dertig jaar geleden
verschenen, thans tot hen doorgedrongen is. De politiek van 'meer
eigenaars' en de philosophie van 'geen vrijheid zonder eigendom' was
toentertijd in meerdere boeken van de Chestertons en Mr Belloc
uiteengezet.
Het schijnt dat Chesterton's kruistocht nu invloed in zijn eigen land begint te krijgen.
Onder de andere werken moet ook worden genoemd The Everlasting Man, zonder
twijfel zijn grootste boek, dat tracht het licht te doen vallen op de geschiedenis der
mensheid en op de religieuze ervaring in den persoon van Jezus-Christus. Het is een
werk van uitgebreide kennis, van subtiele ontleding en van helder en brandend geloof.
Het is Orthodoxy met een rijkere weelde aan details, wederopgenomen en verder
geleid langs den weg die voert naar de volle waarheid en naar een meer verfijnde
waardering voor datgene wat de Incarnatie aan het mensdom heeft gebracht. En
hiermee zou ik willen combineren een verzameling essays, die zoals Hilaire Belloc
het uitdrukte, het fijnste van alle werken van G.K. vormt, namelijk The Thing.
Bovendien waren er bundels essays, die de katholieke positie ten aanzien van sociale
en morele vraagstukken omlijnden en verdedigden, afgezien nog van de vervolgdelen
op de 'Father Brown' Stories en van de literaire studies, zoals William Cobbet (1925)
en Robert Louis Stevenson (1927). Met deze literaire studies moeten twee
buitengewone heiligen-
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levens in verband gebracht worden: Francis of Assisi en Thomas Aquinas die
respectievelijk in 1923 en 1933 het licht zagen. Daarin openbaarde Chesterton die
gave van inzicht en intuïtie welke zo karakteristiek was geweest bij zijn studies van
literaire figuren. Professor Étienne Gilson, de erkende autoriteit op het gebied van
middeleeuwse wijsbegeerte, wiens verkiezing tot lid van de Franse Academie zo
juist werd bekend gemaakt, schreef in de volgende bewoordingen omtrent Chesterton's
boek over Thomas van Aquino: 'Chesterton brengt iemand tot wanhoop. Ik heb mijn
gehele leven gewijd aan de studie van Sint Thomas en nooit had ik zulk een boek
kunnen schrijven'. Na den dood van G.K. schreef Gilson 'Ik beschouw het (d.i.
Chesterton's boek over Sint Thomas) als het beste boek dat ooit over Sint Thomas
werd geschreven omdat geen enkel ander er ook maar mee vergeleken kan worden...'
Chesterton leidde een vol en gelukkig leven. En het grote geheim van zijn energie
en geluk was zijn nederigheid. Hij was een man met grote talenten, misschien wel
een genie, hij was rondborstig, eerlijk, onzelfzuchtig - door en door goed. Toen hij
wat ouder was kwamen er graag kinderen in zijn huis in Beaconsfield om er 's
Zaterdags morgens leven in de brouwerij te brengen en te spelen met deze lange
brede gestalte; en de lange brede figuur voelde zich erg op z'n gemak als hij met hen
speelde. Hij was een groot man, vooral omdat hij een goed man was-een man die de
waarheid beminde en die hield van oprechtheid en goede kameraadschap, die had
geleerd dóór te dringen door de huichelarij en de mode van zijn tijd tot in de kern
van de werkelijkheid die er achter lag. Tegenover dwazen toonde hij een groot, ja
opgeruimd geduld. Katholieken gedenken hem voor alles wat hij heeft geschreven
en ook voor alles wat hij is geweest. Het was zeer passend dat het telegram dat door
den Heiligen Vader aan Kardinaal Hinsley is gezonden bij het overlijden van G.K.
de volgende woorden schijnt te hebben bevat: 'begaafde verdediger van het Katholieke
Geloof' - want dàt was hij zonder enigen twijfel.
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De geheimen van Rubens' atelier
Adam van Noort, de grote onbekende
door Robert Druwé
Welke tragiek weegt er op het leven van dien groten man, waarover men in de
geschiedenis der schilderkunst quasi niets verneemt. Beklemmend stil is het rond
die merkwaardige figuur. Het is alsof hij geestelijk zelfmoord pleegde bij den opgang
van zijn leerling Rubens. Is het mogelijk, dat iemand als Adam Van Noort, die Rubens
één jaar overleefde, stichter van een school, die eeuwen trotseerde, leraar niet alléén
van Rubens, maar ook van den vurigen colorist Jacob Jordaens, van een Van Balen,
van een Vranckx e.a., kan men zich maar een ogenblik indenken, dat een genie van
dat formaat zo maar opeens van het toneel verdwijnt en gedurende de veertigjarige
glansperiode van Rubens zou zwijgen en berusten in volkomen inproductiviteit? Of
schuilt juist achter dat onverklaarbaar anonymaat misschien niet een groot geheim?
Het is het opzet van dit artikel enige belangstelling te wekken voor dit probleem
en aan de hand van enige onzer jongste bevindingen voor het eerst in de geschiedenis
van onze Vlaamse kunst, de vraag te stellen: Was Adam Van Noort niet een van de
bijzonderste medewerkers - om niet meer te zeggen - van Rubens?
Vooraleer door te dringen tot den kern van het probleem, zullen wij eventjes
onderzoeken, wat men zoal weet over de persoonlijkheid van Adam Van Noort. Hij was de zoon van den Nederlander, kunstschilder en bouwkundige, Lambertus
Van Noort. Lambertus werd geboren te Amersfoort, bij Utrecht, en kwam zich te
Antwerpen vestigen. Hier zag Adam Van Noort het levenslicht in 1562; hij werd tot
vrijmeester uitgeroepen van het Sint-Lucasgild in 1587, en overleed te Antwerpen
in 1641, dus een jaar later dan zijn leerling Rubens. - Men neemt aan, dat hij een
tijdlang in Italië vertoefde, zonder juist te weten wanneer; ook zou hij andere streken
hebben bezocht Men beweert dat hij meer dan dertig leerlingen zou hebben opgeleid.
Als wij er het oordeel van de kunstcritici en levensbeschrijvers op naslaan, dan
eerst blijkt het hoe bitter weinig er over zijn leven
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is gekend. - In 1662 is Cornelius De Bie heel en al lof over Adam Van Noort, en
roemt hij diens manier van schilderen: zij is zo schoon, dat een menigte mensen er
verstomd over staan en het goud van Cresus niet te vergelijken is met de unieke
gaven, die Van Noort van den hemel heeft ontvangen. Omstreeks denzelfden tijd
stellen Roger De Piles en André Félibien hem voor als peintre renommé.
Intussen verliepen de jaren en werd het een hele ommekeer: men beschrijft hem
als dolzinnige dronkaard; als een plat en gemeen schilder. Dit blijkt trouwens het
best uit wat Fierens-Gevaert over die periode zegt: 'On ne sait presque rien de la vie
de Van Noort et les anecdotes des chroniqueurs du XVIIIe siècle sur son ivrognerie,
ses moeurs vulgaires, son protestantisme, sont fausses1.'. Als wij denzelfden schrijver
verder aan het woord laten, dan zien wij, hoe na de XVIIIe eeuw de meningen terug
grijpen naar de gedachten van de eerste levenbeschrijvers van den schilder en nu
wordt het: 'Ce n'est pas à tort que l'on prête une grande force attractive à ce personnage
impénétrable, le meilleur compère du monde au demeurant, si l'on en croit Jordaens,
qui vingt fois dans ses tableaux a peint sa large face rose d'aïeul débonnaire, Van
Noort jouissait d'une grande réputation2.'. Treffend volgen wij die gedachtenevolutie
in de beschrijving van Jules Dujardin:
'Le second maître de Pierre-Paul Rubens, Adam Van Noort, avait un
caractère dyscole, étrange, violent, morose, ombrageux, prédisposé à la
tristesse. On assure même que, pour être joyeux, il s'enivrait parfois d'une
façon scandaleuse. Car alors, paraït-il, une gaieté exubérante et factice le
charmait, jusqu'à ce que les effets de l'ivresse fussent dissipés, puis il
redevenait brutal et maltraitait tout le monde. En sorte que sa vie sembla
une suite d'épouvantables orgies, une série ininterrompue de scènes de
ménage, qui engendrèrent chez lui une cruelle misanthropie, que seule la
mort fit cesser, au dire des anciens biographes.
'Ces traits légendaires sont-ils basés sur la réalité? Nous ne le jurerions
pas! Les données positives, en effet, n'abondent pas sur son compte. Outre
la date de sa naissance, on connaït simplement celle de son décès survenu
en 1641 à l'âge de quatre vingt quatre ans; par conjecture, on estime que
le maïtre voyagea, qu'il passa une partie de sa jeunesse en Italie et ailleurs,
quoi qu'on ait aucune preuve, car, il ne fut reçu

1.
2.

FIERENS-GEVAERT. Jordaens, blz. 8.
Ibid. blz. 12.
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Afb. 8 Detail uit de 'Aanbidding der Wijzen' (kon. Mus. Antwerpen) : het oog van den negerkoning.
Afb. 9, 10 Id.: naam van Rubens in het oog van den Negerkoning.
Afb. 11, 12 Id.: Een miniatuurbeeld in het oog van den Negerkoning.
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dans la gilde de Saint Luc, à Anvers, qu'en l'année 1587, après son mariage
avec une jeune personne appartenant à une famille anversoise trés estimée.
En 1598, il était doyen de la corporation des peintres. Sa fille, Cathérine,
fut la femme de Jacques Jordaens. Et l'on peut dire encore, sans crainte
de contradiction, qu'Adam Van Noort aida à fonder la brillante école
Flamande du XVIIe siècle.
'II plaït de constater que le maïtre avait une manière large, qui a fait
confondre parfois ses toiles avec celles de Pierre-Paul Rubens; que d'autre
part, son dessin était pur, le choix de ses compositions, heureux; son
pinceau facile, son coloris, brillant; et que, sans doute, la perte de la plupart
de ses tableaux est regrettable1..'
Sprekend over Van Noort getuigt Tony Van Os: '(Rubens) zal dezelfde zonnige
belichtingen toepassen en Jordaens benadert den werktrant van zijn leermeester en
schoonvader van zo nabij, dat vele stukken van Adam Van Noort later ten onrechte
toegeschreven werden aan den gezonden schilder van 'De Koning drinkt'. Ook zal
Rubens veel moeten danken aan Van Noort... Adam Van Noort geeft hem zin tot
gezonde realiteit en kleurenweelde, alles met stouten toets gezet2.'.
Hoe eigenaardig toch die 'volte-face', dat elkaar raken van extremen: van barse
oplopende dronkaard, van zedeloze, door diens leerlingen verlaten, gemene kerel,
wordt hij deftig, rechtschapen en voornaam; een man geëerd door zijn medeburgers,
in nauw contact met vele voorname geleerden van zijn tijd. Daar waar men Van
Noort bespreekt als 'schilder' zijn de meningen al even uiteenlopend:
'Rubens fréquenta, dans sa jeunesse, l'atelier de Venius et celui de Van
Noort. Oelui-ci fut également le maïtre de Jordaens. On ne saurait dire
que l'influence des maïtres ait laissé trace dans l'oeuvre de tels élèves. Il
se pourrait même, bien au contraire, que ceux-là aient appris de ceux-ci3..'
En van den anderen kant:
'Fromentin qui, dans Les Maïtres d'autrefois défmit l'art de Rubens avec
tant de bonheur et d'intelligence, tant de justesse, de précision et de goût
a contribué à répandre l'idée d'un Van Noort auquel Rubens devrait presque
tout4..'
Ieder bezadigd denkend mens, moet nà lezing van die critische

1.
2.
3.
4.

Jules DUJARDIN, L'art Flamand, t. I, blz. 178-179.
Tony VAN Os, Pieter Pauwel Rubens.
Arnold GOFFIN, L'Art Religieux en Belgique, blz. 105, 1924, Bruxelles.
4. Henri VERNE, Rubens, blz. 10.
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beschouwingen, besluiten: Adam Van Noort is een zeer gewichtige onbekende. Als
vanzelf rijst dan ook de vraag: hoe komt het dat onze kunstgeleerden het probleem
Van Noort niet noodgedwongen hebben uitgediept. Wij bezitten nochtans in onze
onmiddellijke omgeving een schitterend document van dien meester, te Antwerpen
nl. in de Sint-Jacobskerk. Een authentiek werk: als een forse klaroenstoot kondigt
het de wending aan, die het werk van zijn leerling Rubens in de toekomst zal nemen.
Het werk luidt werkelijk den zg. Rubenstrant in. Wij bedoelen het tableau 'De
Tolpenning van Sint Pieter' Niet dat dit tafereel de aandacht van de kunstcritici niet
zou hebben gaande gemaakt. Het is aan hun speurend oog niet ontgaan.
Onverklaarbaar echter is de wijze waarop zij het probleem, dat zich hier met zo 'n
aandrang stelt, ontwijken:
'Une des chapelles absidiales de l'église Saint-Jacques, à Anvers, est
décorée d'une représentation, forte, noble, impressionnante, du 'Denier de
Saint Pierre', sous laquelle on a mis quelquefois timidement, le nom de
Van Noort, mais qu'il est préférable, faute de possibilités d'élucider la
question, de laisser dans son anonymat1..'
A.J. Wauters schrijft op zijn beurt:
'Zoo men anderzijds de Antwerpsche kenners gelooft, is Van Noort de
maker van den prachtigen 'Tolpenning van Sint Pieter', in de Sint-Jacobs
kerk aldaar, en bijgevolg een der meest verbazende coloristen der school,
de ware voorlooper van Rubens en Jordaens, zijn leerlingen. Alleenlijk
steunt die toeschrijving tot heden toe op geen bewijzen. Laat ons hopen,
dat de waarheid eens aan het licht moge komen; intusschen zal men
wijselijk handelen met zich van alle gewaagde oordeelvelling en van alle
voorbarige begeestering te onthouden2..'
En verder nog Fierens-Gevaert sprekend over Van Noort:
'On lui attribue sans preuve le 'Tribut de Saint-Pierre' conservé à l'église
Saint-Jacques d'Anvers, dans l'une des chapelles absidiales qui mènent au
tombeau de Rubens. C'est une oeuvre admirable et qui mériterait plus de
célébrité. Aucun excès, aucune violence ni dans la mise en page, ni dans
la distribution des lumières, au contraire, une maïtrise de soi et un instinct
de style qu'il n'est point commun de rencontrer dans les oeuvres
anversoises. Tels sont les mérites de ce tableau déconcertant et précieux.
Il date assurément des environs de l'année 1600. Mais si l'oeuvre est de
Van Noort, il faut renoncer à voir en ce maïtre l'incarnation de la matérialité
et de la fougue flamande dressées devant le romantisme triomphant3..'

1.
2.
3.

A. GOFFIN, Op. cit., blz. 105.
A.J. WAUTERS (vertaald door Julius Sabbe), De Vlaamsche Schilderkunst, Gent, 1887,
blz. 156.
FIERENS-GEVAERT, Op. cit., blz. 8-12.
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Wij kunnen die enkele beoordelingen als volgt samenvatten. Het werk van de
Sint-Jacobskerk te Antwerpen is een meesterstuk. Mocht het waarlijk een Van Noort
zijn, dan is hij een meester met kwaliteiten die verre overtreffen wat men van hem
weet. Wie echter zal ooit met zekerheid vastleggen aan wie het werk moet worden
toegeschreven?
Waarom is het tableau 'De Tolpenning van Sint Pieter' van zo 'n uitzondei lijk
belang? Ten eerste, omdat, als dit tafereel moet toegeschreven worden aan Adam
Van Noort, de schilder dan een geweldige evolutie heeft doorgemaakt, evolutie
waardoor hij de onbetwistbare grondlegger wordt van wat men noemt den
Rubeniaansen trant. En ten tweede, omdat dan de vraag gewettigd wordt naar het
verblijf van Van Noort in Italië: verbleef Van Noort in Italië nà 1600, dus terzelfder
tijd ongeveer als Rubens? Dan moeten wij noodgedwongen een scheidingslijn trekken
tussen de werken door Van Noort gemaakt vóór 1600 en deze nà. zijn verblijf in
Italië.
Onze jongste ontdekkingen bevestigen die beide standpunten. Aan de hand van
een studie in voorbereiding, zal ik bewijzen, dat 'De Tolpenning van Sint Pieter' van
Adam Van Noort is en geschilderd werd in 1623. En om op deze studie een weinig
vooruit te lopen, geef ik hier een eerste bewijs van het verblijf van Van Noort in
Italië terzelfder tijd als Rubens.
Het Koninklijk Museum van Antwerpen bezit een tafereel door Rubens in Italië
gemaakt en gekend onder de benaming 'Het Doopsel van Christus'. Het tableau zelf
is een gedeelte van het grote werk door Rubens in Italië uitgevoerd voor het Altaar
der H. Drievuldigheid van de Jezuïetenkerk te Mantua. Wij stellen dus vast: een werk
door Rubens in Italië gemaakt. Gelukkig bezitten wij van dit schilderij ook de
voortekening nog. Wij kunnen deze zien in het Louvre te Parijs. In die schets lezen
wij, buiten andere Van Noort-monogrammen, diens beginletters AVN, o.a. in de
kronkelingen van het linnen doek samen met een vleugel van den engel in den linker
groep van Christus en de twee engelen; in de armen- en doekbeweging in den groep
van staande mannen, rechts; ook nog in de armen- en benendispositie van den groep
onderaan, gevormd door een staande, een zittende en een liggende man. (Men vindt
de tekening gereproduceerd in A.J.J. DELEN, Teekeningen van Vlaamsche meesters,
afb. 58.) Zo lezen wij ook in het tafereel 'Het Doopsel van Christus' uit het Kon.
Museum te Antwerpen, in het vleugeltje van den engel links van den toeschouwer,
een Van Noort-monogram (afb. 1, 2).
Adam Van Noort was dus terzelfder tijd als Rubens in Italië; hij treedt er als zijn
medewerker op. Is hij dat gebleven? Was hij zelfs een van de bijzonderste
medewerkers van Rubens?
Sinds wij, buiten de naam- en jaartaltechniek, ook de techniek
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van het miniatuurbeeld, meermaals gepaard aan passende commentaar, ontdekten in
de werken onzer grootmeesters van de schilderkunst, kunnen wij bewijzen, dat Adam
Van Noort, menigmaal persoonlijk de naam 'Rubens' schildert in het werk van zijn
leerling.
Eenieder kent het majestatisch fraaie doek 'De Aanbidding der Wijzen' van het
Koninklijk Museum te Antwerpen1.. De schilder van het doek bekomt een énig schone
uitdrukking van wildheid in het oog van den Negerkoning doordat hij het zwart van
het oog in het wit jaagt en omgekeerd het wit in het zwart: een geniale retouche!
(afb. 8). Welnu, dat effect bekomt hij over de lijning van een prachtigen naam van
Rubens (afb. 9, 10). Is het Rubens die deze meesterlijke penseelstreken, zijn eigen
naam, daar heeft op aangebracht? Onze ontdekking van het miniatuurbeeld alléén
zal dat, zonder énigen twijfel, ophelderen. Vooreerst nochtans: wat bedoelen wij met
'miniatuurbeelden'? Het zijn kleine beeldjes in het grote doek ingewerkt door de
grootmeesters onzer schilderkunst. Meestal liggen ze daar om een gemoedstoestand
van den schilder uit te drukken en dit onder den vorm van schimp of spot met
betrekking op personen of toestanden uit hun onmiddellijke omgeving. De toepassing
van het miniatuurbeeld was het gemeengoed van alle grote schilders, ook van de
primitieven, en de totaliteit van die beeldjes geeft aan het tableau een coloriet en
karakter, zoals wij het heden ten dage niet meer zien bij de meesten van onze moderne
schilders.
Als wij het miniatuurbeeld onderzoeken in het oog van den Negerkoning (afb. 11,
12), dan zien wij daarin een lachenden kaalkopmonnik (wie zou niet direct
terugdenken aan den jovialen Van Noort zoals wij hem kennen uit 'De Koning drinkt',
'Zoo d'Ouden zongen, zoo pijpen de Jongen' e.a.) met sinter, paternoster en kruis.
Het is in den sinter dat Adam Van Noort den naam schildert van Rubens! Er is
nochtans een veel scherpere scherts op Rubens te ontdekken in dit miniatuurbeeld.
Wij weten dat Adam Van Noort de meester geweest is van Rubens: hoe schrijnend
de spot als wij hier den meester, met zijn leerling in de armen, zien: een waarachtig
ezelskopje!
In het oeuvre van Rubens lezen wij het monogram van Van Noort verscheidene
malen zó geschreven, dat de eerste opgaande haal van de N met de neergaande door
een streepje tot een A wordt, terwijl met de tweede opgaande haal reeds de R begint,
waarop dan de T volgt; de V ligt natuurlijk in de neergaande en weer opgaande
eindstrepen van de N. Het is ongeveer hetzelfde monogram van den schilder, dat wij
terugvinden in den 'Christus aan het Kruis' van ons Ant-

1.

Zie détail van Negerkoning in Rubens' Naam- en Jaartaltechniek, Brasschaat, 1944. Afb.
32.
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werps Museum, loodrecht onder de voeten van den gekruisigden (afb. 3); hier is de
T in de letter R ingewerkt.
Max Rooses beschrijft in zijn oeuvre het tableau van Rubens uit de
Sint-Martinuskerk te Aalst, voorstellend Sint Rochus en de pestzieken. Hij bewondert
het meest den groep van de pestzieke naakten; hij roemt dien groep als een van de
beste door Rubens eigenhandig geschilderd; en hij vermeldt in het bijzonder als
zodanig den pestzieken ouden man. Welnu op dezes borst lezen wij, zowel op het
tafereel van de voorstudie1. als op het doek van de Sint-Martinuskerk2., het monogram
van Van Noort (afb. 4, 5), een eerste maal in de, als boven beschreven, bewerkte N,
vervolgens door de uiteenliggende hoofdletters AVN. De omgekeerde P is de eerste
letter van PICTOR (schilder) of PINXIT (heeft dit geschilderd).
Wij zagen Van Noort optreden in het oeuvre van Rubens vanaf zijn verblijf in
Italië. Zoeven bespraken wij een werk geschilderd in 1625. Onderzoeken wij nu een
zijner laatste: het laatste zelfportret van Rubens van het Kunsthistorisch Museum te
Wenen.
Als wij spreken van de medewerking van Adam van Noort aan het oeuvre van
Rubens, dan mogen wij niet onopgemerkt laten, dat Van Noort bij hem iemand in
de leer heeft gehad, die nooit een ander atelier heeft gevolgd dan het zijne, iemand,
die later zijn schoonzoon werd en waarmede hij zijn leven door heeft gewerkt en in
de grootste verstandhouding heeft geleefd, ik bedoel den volbloed Vlaming Jacob
Jordaens. Wij zien Jordaens dan ook vanaf een zeker tijdstip samen met Van Noort
optreden in het oeuvre van Rubens. In het jaar 1635 schijnen deze beide verkleefde
geuzen bijzonder verbitterd geweest te zijn op Rubens. Dat spreekt uit het
miniatuurbeeld, zoals wij het zien in 'De Negerkoppen' van het Koninklijk Museum
te Brussel, werk gemaakt hoofdzakelijk door Jacob Jordaens met medewerking van
Van Noort, werk waarover wij in een latere studie uitvoerig zullen handelen. Die
verbittering zien wij echter bijzonder in het laatste 'Zelfportret' en wel het brutaalst
in de voortekening van dat portret3.. Die tekening werd door Van Noort gemaakt! Ze
bevindt zich in het Louvre te Parijs. Wie zou ooit in deze schets een vóórbeeld hebben
vermoed van het beeldje van Duquesnoy te Brussel!
Het geschilderd zelfportret van het Kunsthistorisch Museum te Wenen moet
toegeschreven worden aan Van Noort in samenwerking met Jacob Jordaens. Ten
documentairen titel geven wij hier een naamtekening van Jacob Jordaens zoals deze
met andere zijner naamtekeningen in het besproken werk voorkomt. Als wij den
naam Jordans

1.
2.
3.

Rubens' Naam- en Jaartaltechniek, afb. 2. Vgl. afb. 91 en 92.
Ibid. afb. 3.
DELEN, I.C. afb. 93 of Rubens' Naam- en Jaartaltechniek, afb. 67.
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neerschrijven, dan zien wij dat deze samengesteld is uit de letters JOR en het woordje
'dans'. Welnu in dit portret lezen wij de letters JOR, een dansend ventje en de letter
S (afb. 6, 7). Een zeer eigenaardige naamtekening van den wispelturigen Jordaens,
wiens naam onder de meest verscheiden spellingsvormen in diens oeuvre voorkomt.
Het zou ons te ver leiden het portret naar den fijnen spot te ontleden.
Laten wij besluiten met de herhaling van onze eerste vraag: Was Adam Van Noort
een van de bijzonderste medewerkers van Rubens? Of was hij veel meer dan dat? Het probleem is gesteld, mocht het de belangstelling wekken dat het verdient.
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Waarheen met de humaniora?
door Dr A. van den Daele S.J.
De diepste moderne denkers die de diagnose hebben gesteld van onze huidige
beschaving gaan accoord om te zeggen dat we thans een periode van decadentie
meemaken. De symptomen van deze 'barbarisering' (Huizinga) zien ze vooral in de
vermaterialisering van de elite. Dat de massa die steeds om den brode bezorgd moet
zijn, niet boven het louter stoffelijke uitstijgt, kan men nog begrijpen, maar dat de
hoger ontwikkelden in het materialisme verzanden, wordt een veeg teken.
Dit ontbindingsproces gaat als een kanker zijn bijna fatale gang. Het is een
doorhollen naar den afgrond, meegesleept als de mensen zijn door hun eigen vaart.
Het wordt een onttronen van den geest die aan de brutale stof wordt gebonden, een
supreem misprijzen van geestelijke waarden, een schier uitsluitend waarderen van
techniek en handigheid, van stoffelijke vooruitgang.
Denken we even aan de brutaalste aller oorlogen, die we hebben meegemaakt en
aan de ideologieën die hem inspireerden. Dat de bloed- en rastheorie de stoffelijke
'cultuur' verafgoodt hoeft wel geen betoog: de concentratiekampen hebben de uiterste
consequenties ervan getoond in de laagste brutaliteit.
De communisten lopen denzelfden weg af. Hun paradijs op aarde is louter stoffelijk.
Ze nivelleren naar omlaag alle menselijke waarden.
De techniek overwoekert de echte beschaving: de stof overweldigt met logge
massa's den geest die zich niet meer bevrijden kan. In de jacht van het oppervlakkige
leven wordt de mens onbekwaam tot dieper nadenken.
***

In het perspectief van die rush naar primaire beschaving moeten we het offensief
beoordelen van de huidige hogere instanties tegen de oude humaniora. De
Grieks-Latijnse humaniora zijn immers de laatste burcht van het 'humanisme', de
levenshouding waardoor de souvereiniteit van den geest boven de stof wordt
beklemtoond.
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Totnogtoe hebben deze ontegensprekelijk grotendeels de geestesaristocratie van ons
land gevormd. Van officiële zijde wil men ze thans grondig hervormen.
We kunnen ons eerst afvragen of er wel een hervorming nodig was. Elke
hervorming diende daarbij een verbetering te zijn. Nu zal na onderzoek moeten
blijken dat deze hervorming een radikale ontwaarding meebrengt van de oude
humaniora en er een soort hogere primaire school van maakt.
***

Men heeft het vooreerst op het Grieks gemunt. Deze 'dode' taal heeft naar de mening
van de hervormers geen 'nut' voor iemand die dokter wil worden of aan wetenschap
wil doen. Het thans reeds overladen programma wordt erdoor belast. Men kan de
Griekse schrijvers in vertaling lezen. (Zo ongeveer de Heer Minister Vos in de
Senaatszitting van 10 October 1946).
1o Wij antwoorden vooreerst dat men met dezelfde argumenten ook het Latijn uit
de humaniora weren kan, eveneens een 'nutteloze' dode taal. Het is dus wel duidelijk
dat de wetgevers op een verkeerd standpunt staan. De meeste echt humanistische
vakken munten juist uit door hun volslagen 'nutteloosheid' voor de latere carrière.
Daardoor steken de humaniora gunstig af tegen de 'beroepsscholen'. De leervakken
moeten de onbaatzuchtige intellectuele leergierigheid voeden en daardoor de kracht
en soepelheid van de menselijke vermogens als zodanig ontwikkelen. De
'nuttigheidsidee' moet juist totaal op het achterplan komen te staan.
2o De humaniora vormen een vastbepaald, door eeuwenoude traditie beproefd
geheel. A priori dus kan men reeds voorspellen, dat wanneer een essentieel element
uit dit geheel wordt weggerukt, het specifiek resultaat van het onderwijssysteem niet
meer bereikt wordt. Het blijkt nu uit de ervaring dat het Grieks zo noodzakelijk is
dat de oude humaniora staan of vallen met het behoud of het afschaffen ervan. De
Latijns-wetenschappelijke humaniora zijn geen echte 'oude' humaniora meer.
Het feit alleen reeds dat het aantal uren aan de studie van de oude talen besteed,
beperkt wordt, vermindert vanzelfsprekend de specifiek-humanistische vorming.
Noodlottiger is echter het gevolg dat in de ogen van den leerling de waardering voor
de oude talen geweldig afneemt. De doorsnee-student is nu eenmaal een 'minimalist'
die eerst voor punten en plaatsen in de wedstrijden werkt en de vorming eerder
'ondergaat'. Het belang van een vak wordt door hem gemeten naar het aantal lesuren
dat eraan gewijd wordt. Wanneet hij ziet
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dat in plaats van tien uren voor de oude talen er thans slechts zes voor Latijn alleen
op zijn gevuld uurrooster prijken, dan gaat hij dat Latijn als een 'bijvak' beschouwen.
Aan de leraars die thans reeds zo'n last hebben om den utilitaristischen tijdgeest tegen
te gaan, worden aldus hun laatste hulpmiddelen ontnomen. Hoe oppervlakkig de
vorming zijn zal die van het in die omstandigheden onderwezen Latijn uitgaat, kan
men gemakkelijk gissen.
Zonder het Grieks kan het Latijn niet grondig onderwezen worden. De humaniora
ontwikkelen bij de leerlingen door het methodisch ontleden van vorm en inhoud in
de letterkundige werken de kostbare denkgewoonte naar de oorzaak en den zin van
de dingen te speuren. Iedereen weet nu dat de Latijnse cultuur steeds naar de Griekse
wijst. Slechts door het lezen van de Griekse schrijvers worden de Latijnse volledig
verstaanbaar gemaakt: zo wijst Vergilius naar Homeros, Horatius naar de Griekse
Lyrici, Cicero naar Demosthenes, Tacitus naar Thoekudides om slechts enkele
voorbeelden te geven. Beide beschavingen, de Griekse en de Latijnse, zijn zo in
elkaar verstrengeld, dat de ene zonder de andere niet denkbaar is.
De humanistische vorming gaat dus uit van de studie van de 'oudheid' in haar
geheel beschouwd, van de Griekse en de Latijnse samen, en meest nog van de Griekse.
Men zou nog eerder het Latijn dan het Grieks kunnen afschaffen.
De intellectuele oefening die bij het aanleren van beide oude, synthetische talen,
vooral in de lagere humanioraklassen, wordt aangewend en waardoor de groeiende
geest zijn kracht, scherpte en soepelheid wint, is bij het meer geschakeerde Grieks
nog vormender dan bij het stijvere Latijn. Doch afgezien daarvan, ontwikkelt het
Grieks in hoogste mate den kunstsmaak bij de leerlingen, wat toch in eerste instantie
de vrucht moet zijn van het literair onderwijs. Men herleze wat veertig jaar geleden
over dit onderwerp door P.J. Van Mierlo S.J. werd geschreven1., bij een gelijkaardig
offensief dat gelukkig toen geen gevolgen heeft gehad. Hij bewees namelijk: 'dat de
Grieksche literatuur en kunst, eene mensch-vormende, eene ziel-verruimende macht
bezit zooals geene enkele andere, en dat ze daardoor een verheffenden invloed, niet
slechts op het individu, maar op de gansche samenleving, vermag uit te oefenen,
dien het ons niet geoorloofd is te keer te gaan'.
Hij betoogt dat geen enkele moderne literatuur en ook niet de Latijnse in staat is
'een soliede, veilige en zekere artistieke vorming te geven'.
Geen andere literatuur is eenvoudig genoeg in haar geheel om door

1.

Dietsche Warande on Belfort, 1907, blz. 134-134 Voor hot Griekach.
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jongens op humaniora-leeftijd genoten te worden, rijk genoeg om in alle genres
meesterwerken ter ontleding aan te bieden, en vooral geen enkele heeft zo'n
hoogstaande, zuivere, artistieke waarde dat ze tot grondslag kan strekken aan een
opleiding in de kunst. Alleen de Griekse voldoet weergaloos aan al die eisen. Door
haar ongeëvenaarde oorspronkelijkheid wekt ze een onfeilbaar gevoel voor wat
eeuwige en echte kunst is, ontwikkelt ze den zuiveren kunstsmaak en prent ze
onbewust in de ziel dat de hoogste kunst steeds met den hoogsten eenvoud gepaard
gaat.
Dat men die meesterwerken ook in vertaling even goed kan genieten, zal door
niemand ernstig beweerd worden: in een kunstwerk zijn vorm en inhoud zó één, dat
ze van elkaar niet te scheiden zijn. Alleen het oorspronkelijke leeft van de totale
bezieling van den schrijver.
3o Men zal opwerpen dat voor studenten in de geneeskunde en in de wetenschappen
zulke literaire vorming overbodig, ja eerder schadelijk is. De wetenschap steunt op
feiten, literatuur leeft in de wolken. Het moderne leven heeft geen aestheten en
dromers nodig, maar realisten en daadkrachtige mensen.
Wij antwoorden dat niet de oude literatuur, maar wel de moderne, met haar zwoele
romans en fletse poëzie, de jeugd vadsig en flauw maakt. In de klassieke literatuur
der ouden heeft de verwekelijkende erotiek weinig of geen plaats: dit maakt haar
grotendeels voor de jeugd toegankelijk. De atmosfeer van de oude humaniora met
de aesthetische vorming als grondslag wekt geestdrift voor hogere waarden als
schoonheid, adel, vaderlandsliefde, godsdienst en voert op tot een hoog idealisme
dat echter niet in de lucht zweeft, maar tot schone levensdaden zal omgezet worden.
De platte 'realisten' van de modernste soort dromen ook wel, maar alleen van geld
en carrière, en wanneer ze gearriveerd zijn, verzanden ze vanzelf in burgerlijkheid
en gemakzucht.
Juist de dokters en wetenschapslui, die door hun eenzijdige studie gemakkelijk
naar het materialisme overhellen, hebben het tegenwicht van een sociaal gericht
idealisme nodig. De dokter mag geen loutere bioloog zijn, die zijn zieken telkens als
'interessante gevallen' beschouwt, maar hij moet met verantwoordelijkheidszin
'mensen' behandelen en daarom zelf eerst tot volwaardig, onbaatzuchtig en
edelvoelend mens opgevoed zijn. Zo heeft ook de ingenieur, de mathesisleraar en
de loutere wetenschapsman steeds met 'mensen' te doen die hij leiden of opvoeden
moet.
Doch ook vanuit een zuiver intellectueel en wetenschappelijk standpunt, heeft de
toekomstige dokter en wetenschapsman de studie van het Grieks nodig. Zij immers
vooral moeten een volwaardige humanioravorming doorgemaakt hebben, waardoor
al hun vermogens
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ontwikkeld werden: die krijgen ze niet - we bewezen het boven - zonder het Grieks.
Het verschil tussen een primair erudiet en een grondig geleerde is dat de ene ordeloze
stoffen opstapelt, terwijl de andere er een synthese uit bouwt; de ene ziet alleen de
bomen, de andere ook het bos; de ene wordt door de materie overstelpt, de andere
overschouwt en voorziet. Een dokter moet toch een juiste diagnose kunnen stellen,
oorzaken en verloop van de ziekte naspeuren, een ingenieur moet een bedrijf
beheersen, een wetenschapsman een systeem opbouwen.
4o Men kan tenslotte nog opwerpen dat de leerlingen moeten voorbereid worden
tot de examens op de universiteit! Doch de beste voorbereiding bestaat ook thans
nog, of beter thans vooral, in een volwaardige humanioravorming. Het is immers
duidelijk dat de huidige overmaat van universitaire stof een klare en sterke kop vereist
die een synthetische lijn kan trekken doorheen de duizenden details. Men bereidt de
leerlingen niet voor, vooral niet tot de wetenschappelijke carrières, met de humaniora
te ontwaarden tot beroepsscholen, door het geheugen der leerlingen met allerlei
wetenswaardigheden vol te proppen die hun inzicht versuffen en hun geest afstompen.
We moeten 'den weg terug'. We moeten den ballast van de te uitgebreide
wetenschappen uitwerpen en meer wetenschappelijk inzicht geven: we moeten eerst
de capaciteit van de vermogens verruimen, in plaats van ze voorbarig te vullen en
aldus hun groei te remmen: we spannen den wagen vóór de paarden. Het moge
paradoxaal klinken: we mogen het Grieks niet afschaffen, maar het integendeel in
ere herstellen, het versterken, opdat het weer zijn volledig-vormende kracht kunne
ontwikkelen op de humaniora.
***

In het licht van bovenstaande beschouwingen kunnen we thans bondig de
structuurhervorming van de humaniora door het Ministerie van Openbaar Onderwijs
ontworpen, beoordelen. De humaniora zouden voortaan uit twee cyclussen bestaan,
een lagere en een hogere. Eerst een driejarige oriëntatie-cyclus met drie afdelingen,
een (Grieks-) Latijnse, een moderne en een prae-technische met een soort
eenheidsprogramma om de overgang van de ene naar de andere afdeling mogelijk
te maken; daarna een driejarige specialisatie-cyclus met niet minder dan vijf
afdelingen: een Grieks-Latijnse, een Latijns-wiskundige, een handelsafdeling, een
afdeling Latijn-wetenschappen en ten laatste Latijn-moderne talen.
Men ziet dadelijk dat er van de oude echte humaniora practisch niets meer
overschiet. Voor de Grieks-Latijnse afdeling zou men zelfs
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het Latijn willen uitstellen tot de 5e en het Grieks tot de 3e. De lagere humaniora
worden aldus een voortgezet lager onderwijs en de hogere een beroepsschool. Ook
de Universiteit moet trouwens tot een hogere beroepsschool ontaarden.
Men begrijpt volkomen de reactie van de Nationale Federatie van het Vrij
Middelbaar Onderwijs die op 30 April jl. een protest-motie stemde. De 'Classici
Ex-Lovanienses' formuleerden ook scherp hun grieven1.. Doch ook vanwege talrijke
leden van het Openbaar Middelbaar Onderwijs, inspecteurs, studieprefecten en leraars
in een vergadering op 25 Juli jl. 'ter verdediging van het humanisme en van de
artistieke en letterkundige belangen in het middelbaar onderwijs', werd met klem
betoogd dat de humaniora slechts secundair op de universiteit mogen ingesteld zijn
en dat het Grieks moet behouden blijven 'om een algemene, menselijke, humanistische
vorming te geven'.
Moge deze protest-beweging een krachtige uitbreiding nemen over heel het land,
om de fatale devaluatie van de oude humaniora en dus van onze cultuur nog tijdig
tegen te houden.

1.

De 'Classici Ex-Lovanienses', oud-studenten in de Klassieke Philologie en de Oude
Geschiedenis, hebben ook het plan opgevat een bredere vereniging in het leven te roepen,
waarin al degenen die de waarde van een degelijke humaniora-vorming inzien en tevens
willen getuigen van een humanistisch-gerichte belangstelling op cultureel gebied, zullen
opgenomen worden. Alwie zich daarvoor interesseert, gelieve naam, beroep en adres op te
geven, zo spoedig mogelijk, aan den Z.E.H. Dr J. Aerts, secretaris van de Classici
Ex-Lovanienses, Minderbroedersstraat, 13, Leuven.
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Geo- of heliocentrisme?
door FL. Bertiau S.J.
Draait de aarde om de zon of draait de zon om de aarde? Velen menen dat deze
kwestie eens en voor goed uitgemaakt is en dat de inquisitie er volledig naast was
toen ze Galileï verketterde omdat hij aan de zon de ereplaats wilde toekennen die
iedereen tot dan toe de aarde had toegewezen. Het 'verketteren' om een zuiver
wetenschappelijke kwestie was inderdaad af te keuren, maar of het geocentrisme
minder dicht bij de werkelijkheid staat dan het heliocentrisme is niet zo eenvoudig
om uit te maken.
In de oudheid gold de cirkel als 'de' volmaakte lijn. De sterren nu, planeten en alle
hemellichamen zijn volmaakte wezens en zullen dus cirkelvormige banen om de
aarde beschrijven. Deze redenering is nogal simplistisch; maar ook de XIXe eeuw
kent haar volmaakte lijn: de rechte; alle bewegingen geschieden volgens rechten,
zolang het tegendeel niet bewezen wordt. Reeds Poincaré toonde het arbitraire van
deze opvatting aan.
De natuur was echter met deze eenvoudige hypothese niet gediend. Voor de zon
en de sterren leek deze verklaring in eerste benadering nogal aannemelijk, maar voor
de planeten kan er van doorlopende cirkelvormige beweging om de aarde geen sprake
zijn. Observeer ze vele nachten na elkaar en ge zult ze langzaam tussen de sterren
zien vooruitschuiven: in zigzaglijn, nu eens vooruit, dan weer achteruit hoewel minder
langdurig. Veel werd er geredetwist en gecijferd tot men het er ongeveer over eens
werd dat men de cirkel zou kunnen behouden mits de planetenbanen epicyclisch te
maken. Men stelle zich dit als volgt voor: neem een zakuurwerk met slechts één
wijzer en bevestig aan zijn uiteinde een bol, de planeet; leg het uurwerk op een
langzaam draaiend houten wiel. Daar het horloge loopt terwijl de schijf draait om
het middelpunt (de aarde), zal de planeet een zeer eigenaardige baan beschrijven, de
epicykel genaamd, terwijl de as van het uurwerk een cirkel (de deferent) om de aarde
doorloopt (zie de schets). Vanuit het midden van de schijf (de aarde) gezien gaat de
planeet beurtelings voor- en achteruit lopen. Ieder van de zeven grote planeten had
zo haar eigen baan.
Verdere observaties leerden echter dat dit alles nog veel te eenvoudig was. Als
men b.v. uitrekent hoeveel dagen er tussen 21 December
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en 21 Maart verlopen en verder tussen 21 Maart en 21 Juni, dan zal men ontdekken
dat de Winter korter is dan de Lente, hoewel de zon aan den hemel telkens 90o tussen
de sterren vooruit is geschoven. Daarom bleef er geen andere uitkomst over, dan de
bevoorrechte plaats van de aarde op te geven: de aarde zou niet juist in het middelpunt
staan van de cirkelvormige zonnebaan, maar slechts in zijn nabijheid1..
Wanneer nu echter in de XVIe eeuw Tycho Brahé door nauwkeurige metingen
(zonder kijker) aan het licht bracht dat die zogenaamde deferenten met de zonnebaan
samenvallen, m.a.w. dat het middelpunt van het horloge door de zon wordt ingenomen,
dan was er slechts een stap meer te doen om de aarde te onttronen en de zon in het
middelpunt van de wereld te stellen. Copernicus maakte de aarde tot een gewone
planeet onderworpen aan de wetten die de planeten beheersen en tegelijkertijd werd
de cirkel als volmaakte lijn opgegeven, want de banen van de planeten zijn
uitgesproken elliptisch. Na enkele jaren heftigen tegenstand had het nieuwe systeem
burgerrecht verkregen, hoewel kijker en telescoop nog heel wat verrassingen met
zich brachten, die de geleerden dwongen hun formuleringen telkens te herzien, zodat
men b.v. de beweging van de maan nog niet volledig kan verklaren.
***

Welke waren de bijzonderste redenen waarom men omstreeks 1600 het heliocentrisme
verwierp of voorstond, en zijn er sedertdien misschien andere factoren gevonden die
toelaten een van beide systemen definitief ter zijde te stellen?

Opwerpingen:
1. In geval van heliocentrisme zouden alle losse voorwerpen van de aarde (en van
de zon) door de middelpuntvliedende kracht weggeslingerd worden.
2. We merken niets van de beweging der aarde.
3. De bijbel verwerpt het heliocentrisme.
4. De proefneming van Michelson is beslist geocentrisch.

Motivering:
1. Het geocentrisme is gecompliceerder.

1.

In het stelsel van Ptolemaeus werden steeds meer cirkels ingeschakeld om de eigenlijke baan
te kunnen verklaren en er bestonden ook bijzondere regels om de plaats van de planeet in
haar baan op te sporen.
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2. De wetten van Newton zijn niet meer toepasselijk op het geocentrisme.
3. De parallax en het Doppler-effect van de sterren wijzen op een draaiende
beweging der aarde om de zon.
4. De aberratie is onverklaarbaar in het geocentrisme.

Laten we elk van deze punten even onder ogen nemen.
1. De meest voor de hand liggende objectie tegen Copernicus was deze: als de
aarde om haar as draait, dan zouden we van de aarde weggeslingerd worden, want
aan den evenaar b.v. draaien de voorwerpen met een snelheid van 465 Km per
seconde. Iedereen toch weet dat een steen die men vlug rondslingert aan een touw
om hem daarna los te laten, niet voort draait, maar wegvliegt.
Deze moeilijkheid lijkt inderdaad vrij ernstig als men er geen acht op slaat dat
alles wat zich op aarde bevindt, vastgehouden wordt door een koord die niet
gemakkelijk zal breken, de aantrekkingskracht der aarde. Zo stevig hecht ons deze
kracht aan de aarde dat een kogel zich met een snelheid van tenminste 11 Km per
seconde van de aarde moet verwijderen, om er niet meer op weer te keren. Geen van
onze projectielen of vliegtuigen kan deze snelheid ook maar benaderen en dit is o.a.
de reden waarom de gassen onze aarde niet kunnen verlaten en we een atmosfeer
bezitten in tegenstelling met de maan: de gemiddelde snelheid b.v. van een
waterstofmolecule is bij normalen druk slechts 1838 m. per seconde1..
Wat het draaien om de zon betreft, zou men mathematisch kunnen bewijzen dat
de snelheid van deze beweging (29,76 Km per sec) niet volstaat om de aarde weg te
slingeren van de zon (en evenmin voorwerpen die zich op de aarde bevinden) maar
dat ze toch groot genoeg is opdat de aardbol niet op de zon zou vallen. We draaien
dus ongeveer in een cirkel om de zon. Een voorwerp nu dat zich op de aarde
voortbeweegt, wordt door de aantrekkingskracht van de aarde zo stevig vastgehouden
dat zijn snelheid buitengewoon groot zou moeten zijn om tegelijkertijd én van de
aarde én van de zon weggeslingerd te worden.
In de XVIe eeuw had men van dit alles geen klaar idee zodat deze objectie
onbeantwoord bleef.
2. Dat we de beweging der aarde niet gewaarworden zal een moderne

1.

Misschien zal men opwerpen dat de maan 1,02 Km per seconde aflegt zonder op de aarde te
vallen. Vergeten we echter niet dat de maan zich op een afstand van 360.000 Km van de
aarde beweegt en bijgevolg minder sterk aangetrokken wordt dan de voorwerpen die zich
op het aardoppervlak bevinden. Haar snelheid is echter zo, dat zo niet valt, maar ook niet
weggeslingerd wordt.
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reiziger die in een goed-verende spoorwagen zelfs de beweging van den trein niet
meer voelt, zeer normaal vinden, maar dergelijk reisconfort bestond er 3 eeuwen
geleden niet, en iedereen meende zowat dat een beweging, vooral een snelle beweging
waar ons lichaam aan deelneemt, niet onopgemerkt kon blijven. Opgemerkt wordt
deze beweging inderdaad indien ze ook maar de geringste onregelmatigheid hetzij
in richting, hetzij in snelheid vertoont. Want tenzij we met ogen, oren of tastzin een
onbeweeglijk punt zoeken waaraan we onze eigen snelheid kunnen toetsen, zullen
we slechts verandering van snelheid of richting, niet de snelheid zelf waarnemen.
Voor de enorme snelheid waarmee de aardbol door de ruimte schiet en waarvoor we
geen vergelijkingspunt bezitten, zijn we dus gans ongevoelig. Het is echter wel waar
dat onze aarde in den Zomer langzamer beweegt dan in den Winter, maar het verschil
is zo gering en zo gelijkmatig verdeeld dat deze verandering van snelheid niet in
aanmerking komt.
3. De derde objectie is eerder van theologischen aard en zal slechts kort behandeld
worden: ze steunt op de volgende plaatsen uit de H. Schrift: 'Hij heeft de aarde
onbeweeglijk gegrondvest.' (Par. XVI 43) 'De zon komt op en gaat onder en keert
terug naar haar plaats.' (Eccl. I 4-6) 'En de zon stond stil opdat het volk zich op zijn
vijanden kon wreken.' (Jos. X 12-14)
Eeuwen lang interpreteerde men deze teksten alsof het geocentrisme deel uitmaakte
van den gereveleerden godsdienst, omdat dit systeem volkomen thuis hoort in de
Aristotelische philosophie die op het einde van de Middeleeuwen tot den opbouw
van een christelijke wereldbeschouwing veel had bijgedragen (cfr. Dante's Divina
Commedia) 'Tegenwoordig is men het er echter algemeen over eens, dat deze woorden
niet letterlijk moeten worden opgevat; dat de gewijde schrijvers in natuurkundige
dingen niet spreken volgens de innerlijke waarheid, doch volgens den uiterlijken
schijn of zoals de verschijnselen zich aan onze zintuigen vertonen gelijk wij thans
nog doen.' (De Jonghe, Handboek der Kerkgeschiedenis III blz. 153). De encycliek
'Divino afflante spiritu' van Paus Pius XII is in dit opzicht overduidelijk en wijst er
b.v. op dat uitdrukkingen als 'opgang der zon', 'culminatie der sterren' in de degelijkste
moderne handboeken nog steeds voorkomen zonder dat iemand er aanstoot aan
neemt. Het ware bijgevolg onredelijk een nauwkeurigheid van den gewijden schrijver
te eisen die we zelfs in wetenschappelijke moderne handboeken niet terugvinden.
De drie eerste opwerpingen houden bijgevolg geen steek. Indien de vierde
opwerping die we duidelijkheidshalve slechts op het einde
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van dit artikel zullen bespreken eveneens ongegrond is, mogen we besluiten dat het
heliocentrisme niet weerlegd is.
***

Er blijft ons nog over, te onderzoeken of de opgegeven argumenten ten gunste van
het heliocentrisme afdoend zijn.
1. Dat het heliocentrisme een eenvoudiger oplossing geeft voor de beweging van
de planeten blijkt voldoende uit de banen van Venus en Mars die in de figuur
geocentrisch werden voorgesteld.
Dit argument bewijst nochtans niets, hoewel de factor, vereenvoudiging, bijzonder
belangrijk is als het er om gaat zich de bewegingen van de planeten voor te stellen
of ingewikkelde vraagstukken op te lossen. Want zoals reeds uit het begin van deze
uiteenzetting bleek: het eenvoudige is niet altijd het ware, bij zover dat een eenvoudige
formulering van een experimenteel opgestelde wet ieder ernstig geleerde bedenkelijk
zal doen opkijken. Hoe vaak moesten eenvoudige wetten de plaats ruimen voor
ingewikkelde, want iedere physische wet is slechts een benaderende wet en naar
gelang het onderzoeksterrein zich uitbreidt, zullen we ondervinden dat de eerste
redactie slechts een ruwe schets was van de werkelijkheid.
Zulk een lot onderging in het begin van onze eeuw de hoofdwet van de mechanica,
de wet der aantrekkingskracht van Newton. Ook de zeer gekende wet van Boyle die
de onderlinge wisselwerking van druk, volume en temperatuur van een gas regelt,
onderging een nog verbazender metamorphose1. En zeer merkwaardig is dat deze
veranderingen steeds gaan in de richting van het ingewikkelde. De natuurkundigen
van deze eeuw zijn dan ook uiterst voorzichtig geworden en de beroemde Kamerlingh
Onnes van Leiden verklaarde dat hij
1. In de meeste handboeken vindt men deze wet als volgt geformuleerd:
PV = RT
Van der Waals bracht de volgende correctie aan
Een nog juister uitdrukking is

Tenslotte stelde Reinganum voor
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in de buurt van het absolute nulpunt (rond −273o) voor de nauwkeurigheid van geen
enkele vroeger opgestelde wet instond.
Dat het heliocentrisme een eenvoudiger formulering van de planetenbanen toelaat,
is dus op zichzelf onvoldoende om tot het onmogelijke van het geocentrisme te
besluiten.
2. Verder heet het dat de wetten van Kepler en Newton in het gedrang komen
wanneer men ze op het geocentrisme wil toepassen. De formulering van de wetten
van Kepler (b.v. de banen der planeten zijn elliptisch met de zon in één van de
brandpunten) is inderdaad heliocentrisch, maar er is geen essentiële wijziging vereist
om ze aan het geocentrisme aan te passen. Deze wetten werden trouwens zuiver
empirisch opgesteld, ofschoon men ze ook uit de wet van Newton kan afleiden.
De wet van Newton daarentegen bepaalt in het algemeen welke kracht er op een
lichaam werkt wanneer het zich in de nabijheid van een ander lichaam bevindt: ze
geeft dus een mathematisch verband; omdat echter iedere gedachte een ruimtelijken
achtergrond vereist, zullen we de concrete toepassing van deze wet spontaan
heliocentrisch en slechts met grotere inspanning geocentrisch interpreteren.
3. Het voorgaande argument spoorde een weerlegging van het geocentrisme op
binnen ons eigen zonnestelsel, de twee volgende trachten dit te doen buiten het
zonnestelsel. Het ligt immers voor de hand dat het beoordelen van de aardbeweging
veel gemakkelijker zou geschieden als men zich naar een dichtbije ster kon
verplaatsen. Daar hiervoor voorlopig nog geen kans bestaat, tracht men deze
moeilijkheid te omzeilen door de sterren zelf als toeschouwer te gebruiken. In grote
trekken werd deze methode reeds door Tycho Brahé geschetst: Stel u op aan het ene
uiteinde van een langen donkeren gang met een phototoestel. In het midden en op
het einde van den gang ontsteekt ge een zwak licht. Beweegt ge het phototoestel
evenwijdig met zichzelf onder de belichting, dan zullen er bij de ontwikkeling 2
streepjes van ongelijke lengte verschijnen op de gevoelige plaat. Indien we de sterren
dus photographeren gedurende gans het jaar en indien de aarde om de zon draait,
dan moeten we (bij het op elkaar plaatsen van de verschillende photo's) kleine
cirkeltjes - of juister parallactische ellipsen - op de platen ontdekken, de ene wat
groter dan de andere, naar gelang de ster minder of meer van ons verwijderd is. Dit
is inderdaad het geval: de grootste gekende parallaxen bedragen echter slechts 0, 75
seconden1.. Deze parallaxen laten dus toe de afstanden van de sterren te meten en
liggen aan de basis van talrijke berekeningen.

1.

In de sterrenkunde worden de afstanden tussen twee hemellichamen aangegeven in graden,
minuten en seconden. Ze geven de maat aan van den hoek waaronder we de twee sterren
zien.

Streven. Jaargang 14

419
De beschreven proefneming kunnen we echter enigszins wijzigen: in plaats van het
phototoestel bewegen we nu de twee lampjes; de gevoelige plaat vertoont weer twee
streepjes. Uit de parallax volgt dus niet met absolute zekerheid dat niet de sterren,
maar wij zelf bewegen, des te meer daar we weten dat de sterren nooit stilstaan en
dat alle afstandsbepalingen van sterren in laatste instantie tot hun parallaxmeting
moeten herleid worden.
4. Met het Doppler-effect beleven we juist dezelfde verrassing: Rijdt ge vlug langs
een mooi fietspad, dan zult ge niet lang hoeven te wachten of een of ander fietser zal
u kruisen, terwijl hij zijn bel laat rinkelen. Indien het bellen lang genoeg aanhoudt,
zal het u opvallen dat de toonhoogte verandert. Het Doppler-effect bestaat hierin dat
de toonhoogte door een klankinstrument uitgezonden (of het kleurenspectrum van
een lichtbron) verandert naargelang de toehoorder (toeschouwer) al of niet beweegt
in de richting van het geluid (lichtbron).
Indien de aarde beweegt (29,76 Km per sec.) moet het spectrum van de sterren
(die in de omgeving van het vlak van deze beweging liggen) eenmaal per jaar
belangrijke veranderingen ondergaan. Dit wordt inderdaad geobserveerd, maar net
zoals voor de parallax zou een overeenkomstige beweging van al (!) de sterren
hetzelfde gevolg hebben: om u hiervan te overtuigen, luister slechts even naar een
rinkelende bel van een voorbijrijdende fietser, terwijl u zelf niet beweegt.
Dit argument geeft ons bijgevolg geen absolute zekerheid: uitgewerkt bewijst het
echter dat het heliocentrisme de eenvoudigste verklaring voor dit alles is.
5. Tenslotte blijft nog het laatste argument te behandelen: de aberratie. Maar omdat
het voor wiskundig ongeschoolden vrij lastig is, dit verschijnsel te begrijpen, zullen
we het den vorm geven van een episode uit een detectievenroman: Terwijl de sneltrein
Parijs-Bordeaux met een snelheid van 100 Km per uur door de Landes stoomt, zit
er in een van de coupés een heer de krant te bestuderen. Plots springt hij op: een
kogel floot rakelings langs hem heen en doorboorde de 2 vensters van zijn coupé.
Onmiddellijk wordt een onderzoek ingesteld door de treinbedienden, die den kogel
in een boom vastgeklemd terugvinden. De onderzoeksrechter besloot hieruit dat de
richting vanwaar de kogel kwam bepaald wordt door de rechte die de drie openingen
verbindt.
Zoals u reeds voldoende bekend is, heeft de politie in alle detectievenromans
ongelijk. Dit is ook hier het geval: Terwijl de kogelden afstand tussen de 2 vensters
aflegt, rijdt de trein verder, zodat het
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tweede venster ten opzichte van de richting van den kogel een andere plaats inneemt
dan op het ogenblik dat hij het eerste venster doorboorde. Is de snelheid van den
kogel b.v. 500 m per seconde en de afstand tussen de vensters 2,5 m dan zal de
afwijking ongeveer 14 cm bedragen, ingeval de kogel den trein ongeveer loodrecht
treft.
In de sterrekunde wordt deze afwijking 'aberratie' genoemd: De ster 'schiet' immers
stralen. De kijker van den astronoom die van minstens twee lenzen (vensters) voorzien
is, vangt deze stralen op (wordt doorboord), maar samen met de aarde (trein) verplaatst
zich de kijker (coupé) terwijl de lichtstraal (kogel) den weg tussen de twee lenzen
(vensters) aflegt met een snelheid van 300.000 Km per seconde, zodat de ster gezien
wordt op een plaats waar ze zich niet bevindt. Natuurlijk is de aberratie voor alle
sterren niet gelijk, maar groter dan 20,47 boogseconden wordt ze nooit.
Dit verschijnsel wordt bijgevolg als typisch heliocentrisch geinterpreteerd; het
duidt op een periodieke beweging der aarde. Wil men het volstrekt geocentrisch
uitleggen, dan moet men veronderstellen dat de ster zelf ieder jaar over dezen hoek
verschuift en dit wordt door de meeste geleerden als vrijwel onmogelijk beschouwd1..
***

Indien we er nu nog in slagen de laatste opwerping te weerleggen dan kan het besluit
van deze korte studie voor het heliocentrisme vrij gunstig zijn.
Op het einde van verleden eeuw gaf de studie van licht- en electriciteitsleer
aanleiding tot de proef van Michelson. Aan specialisten zullen we het overlaten het
ingewikkeld apparaat en zijn werking te bestuderen. Wij zullen ons beperken tot het
bespreken van de methode en de uitslagen.
Alle voorgaande argumenten trachten de beweging van de aarde te bepalen ten
opzichte van andere hemellichamen: de planeten, de zon of de sterren; verleden eeuw
poogde men echter een absolute meting uit te voeren, d.w.z. het vaststellen van de
aardbeweging t.o.v. de ruimte of practisch t.o.v. den aether2.. Een nieuw apparaat, de
interferometer, werd daartoe uitgevonden, maar, al herhaalde men de proefnemingen
met de grootst mogelijke voorzorgen, het resultaat bleef negatief. De meest voor de
hand liggende gevolgtrekking was

1.
2.

De drie laatste argumenten meer uitgewerkt en tot een enkel samengesmolten zouden wellicht
deze conclusie nog versterken.
De notie aether, die door de moderne geleerden algemeen als contradictorisch verworpen
wordt, is ingevoerd om het voortbewegen van het licht tussen de sterren te verklaren. De
aether zou een middenstof zijn, zonder gewicht, volmaakt elastisch, hard, die alle stoffelijke
wezens doordringt en de interstellaire ruimte vult.
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dat de aarde niet beweegt (dus geocentrisme), maar omdat dit omwille van al de
voorgaande argumenten onwaarschijnlijk leek, vermoedde men dat een of ander
beginsel aan de basis van de proefneming zelf, vals moest zijn: de wet van Newton
kwam in het gedrang, de aether werd contradictorisch verklaard en de
relativiteitstheorie van Einstein ontstond. De aarde kon weer om de zon draaien.
Ons besluit kan bijgevolg niet meer apodictisch klinken: de aarde draait of draait
niet om de zon; maar wel: het heeft in zichzelf geen zin te spreken van draaien om
de zon of om de aarde.
Dit kan misschien bevreemden, maar vergeten we niet dat aarde en zon niet
vastzitten aan een oppervlak zoals de wijzers van een uurwerk aan een plaat, dat we
m.a.w. geen punten van vergelijking bezitten, waarvan we met zekerheid kunnen
zeggen dat ze niet bewegen, want de aether is een loutere fictie en de absolute ruimte
een verband dat wij in de dingen leggen. Indien sommigen hieruit zouden opmaken
dat de wetenschap volkomen onmachtig is de meest eenvoudige problemen op te
lossen, dan zou men hun met recht kunnen antwoorden, dat de wetenschap dezen rol
niet te vervullen heeft. 'Quelle est la valeur objective de la science, cela ne veut pas
dire: nous fait elle connaïtre la véritable nature des choses; mais cela veut dire: nous
fait-elle connaïtre les véritables rapports des choses.' (Poincaré Valeur de la Science,
blz. 226) De exacte wetenschap is er niet om de verbeelding te dienen en om vragen
zonder inhoud te beantwoorden, maar enkel om het mathematisch verband tussen
de gebeurtenissen te ontdekken, terwijl ze iedereen verder vrij laat zich dit verband
op zijn manier voor te stellen.
Dat de zon om de aarde draait is bijgevolg de voordeligste werkhypothese voor
den landbouwer die wil weten of het haast tijd is om het werk neer te leggen; dat de
aarde om de zon draait is de eenvoudigste werkhypothese voor den geleerde die een
schets wenst te maken van de banen der planeten. Maar dat geen van beide hypothesen
de werkelijkheid weergeeft, is de logische conclusie van alwie begrepen heeft waarom
de wetenschap der XIXe eeuw vastliep, terwijl de relativiteit van de XXe eeuw de
wetenschap vrij maakte van alle nutteloze en schadelijke conventies; het is met één
woord het besluit van alwie wetenschap en verbeelding weet te onderscheiden.
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Aspecten en mogelijkheden van de
Nederlands-Belgisch-Luxemburgse samenwerking
door Dr Og. H. Bourdeaud'huy
Het is uitgesloten in het bestek van een tijdschriftartikel grondig de verschillende
problemen te onderzoeken die verband houden met de economische betrekkingen
tussen de bestanddelen van de Lage Landen. Anderen, die meer bevoegd zijn dan
wij en de zaak dagelijks beleven, hebben zich trouwens daarmee onledig gehouden.
Alleen zullen wij trachten enkele aspecten te belichten en ze te toetsen aan de lessen
der ervaring en, waar wij het nodig achten, opmerkingen maken aangaande de
mogelijkheden of de moeilijkheden die wel eens over het hoofd worden gezien.
Na een kort overzicht der Belgisch-Hollandse betrekkingen in het verleden en der
principiële overeenkomst van Londen in 1944, zullen wij achtereenvolgens de huidige
en toekomstige samenwerking bestuderen vanuit het algemeen standpunt, met
overweging van gebeurlijke buitenlandse reacties, en vanuit het respectievelijk
standpunt van de nijverheid, den landbouw en het verkeer. Sommige aspecten, als
dit der fiscaliteit, dienen best afzonderlijk behandeld en door technici.

I
Korte historiek der economische betrekkingen tussen Belgie en Nederland
Men weet dat het vraagstuk der economische éénmaking van beide staten niet voor
de eerste maal ter sprake komt. Reeds in 1851, wanneer de politieke twisten tussen
Noord en Zuid geluwd waren, werd de zaak van Belgische zijde opgeworpen, doch
te 's Gravenhage, waar men de voorstellen voorbarig achtte, hooghartig afgewezen
tengevolge van het wantrouwen dat de twee landen nog scheidde1..

1.

Georges DE LEENER, L'Union Économique Hollando-Belgo-Luxembourgeoise, Office de
Publicité, Brussel, 1945, blz. 23.
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In 1869 kwam de idee een tweede maal te berde en werd ze van Hollandse zijde beter
onthaald. Toen echter was het struikelblok tijdens de besprekingen de tegenstelling
tussen de wederzijdse fiscale stelsels. Nederland kende hoofdzakelijk
verbruiksbelastingen, terwijl België's fiscaliteit meer op rechtstreekse belastingen
steunde. Het bleek aldus onmogelijk de financiële en fiscale politiek te unificeren.
In 1875 werd een nieuwe poging gedaan en een verzoekschrift werd den Koning
van Holland voorgelegd, waarbij de tolunie met België gevraagd werd. In ons land
werden dergelijke verzoeken tot de Kamer van Volksvertegenwoordigers gericht.
De onderhandelingen liepen nochtans spaak, daar de Hollanders vreesden den
vrijhandel te moeten prijsgeven, terwijl de Belgen den wens te kennen gaven hun
toltarief te zien handhaven en het Nederlandse aan te passen.
Zo ook later bleef het meermaals bij perscampagnes of de samenstelling van
commissie's, zonder dat bepaalde en wel omlijnde voorstellen werden gemaakt.
In 1905-08 verplaatste het vraagstuk zich op militair en politiek terrein, wat de
economische samenwerking niet ten goede kwam.
De oorlog 1914-18, tijdens welke Nederland in het kamp der 'neutralen' stond,
terwijl België voor de eerste maal de beproevingen der Duitse bezetting kende, bracht
beide Staten niet dichter bij elkaar. De eerste ernstige poging tot toenadering dagtekent
van 1930: het was de Overeenkomst van Oslo, luidens welke België en Nederland,
samen met Zweden, Noorwegen en Denemarken, te velde trokken tegen bandeloze
tarievenverhoging.
De strekking van deze overeenkomst werd bekrachtigd in de Conventie van Ouchy
van 1932, waarbij België en Nederland, alsmede het Groot-Hertogdom Luxemburg,
overeenkwamen hun toltarieven niet te verhogen gedurende een tijdperk van vijf
jaar. Daarenboven gingen zij de verbintenis aan bij het invoege treden der Conventie
hun wederzijdse tolrechten jaarlijks met 10% te verminderen, zonder evenwel na
vijf jaar 50% te mogen overschrijden.
Een moeilijkheid was het feit dat de voordelen van de overeenkomst beperkt bleven
tot beide partijen.
Tengevolge van de economische inzinking, de inkrimping van den wereldhandel
en de daarmee gepaard gaande contingenteringen en betalingsbeperkingen, werd
geen van beide overeenkomsten omgezet in daden.
Volgens Prof. DE LEENER1. hebben, reeds vóór den oorlog van 1939, de wijzigingen
in de handelspolitiek van alle landen, den overgang

1.

G. DE LEENER, op. cit., blz. 27.
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van Nederland naar een gematigd protectionisme en de bevestiging van het Belgische
tolprotectionisme, den weg geopend tot een economische unie tussen de twee landen1..
Dit gunstig klimaat werd door de uitgeweken Nederlandse, Belgische en
Luxemburgse Regeringen te Londen te nutte gemaakt om de Douane-overeenkomst
van September 1944 af te sluiten.

II
De besprekingen en de overeenkomst van September 1944 te Londen
Op 5 September 1944 zouden de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse Regeringen
te Londen tot het sluiten van een douane-overeenkomst over gaan. Deze overeenkomst
behelsde:
1o het opheffen van de tolrechten in het verkeer tussen de drie landen onderling;
2o het vastellen van een gemeenschappelijk douanetarief tegenover derde landen.
Het weze eerst en vooral gezegd dat de uitdrukking 'douaneovereenkomst' geen
tolunie postuleert. In den geest der partijen is zij evenwel een eersten, doch
belangrijken stap in die richting.
Artikel 9 van de overeenkomst bepaalde, dat in afwachting van de uitwisseling
der bekrachtigingen de overeenkomst voorlopig zou worden toegepast, zodra de
Nederlandse, Belgische en Luxemburgse Regeringen op hun grondgebied zouden
zijn teruggekeerd. Uit oorzaak van juridische, technische en andere moeilijkheden,
waaronder hoofdzakelijk de late bevrijding van Nederland, moest hiervan afgezien
worden en zal men er thans vrede moeten mee nemen indien het gemeenschappelijk
toltarief in toepassing treedt in het begin van 1947, terwijl de tolgrens tussen de
betrokken landen zal verdwijnen op 1 November 1947.
Het blijkt wel dat men verstandig handelt met in eerste instantie het
gemeenschappelijk douanetarief op te stellen en slechts daarna de tolgrenzen te laten
wegvallen. Was men in de omgekeerde volgorde tewerkgegaan, dan had men o.i. de
wagen vóór de paarden gespannen.
Anderzijds bepaalt artikel 8, alinea 3, van het Preambuul, dat

1.

Ten bewijze hiervan de Permanente Nederl. Belg. Lux. Commissie die in 1937 haar
werkzaamheden aanving.

Streven. Jaargang 14

425
naast het gemeenschappelijk douanetarief en de tolunie, 'une union économique à
longue échéance' zal worden nagestreefd.
In feite onderscheidt men dus drie phasen in de toekomstige Belgisch-Nederlandse
economische samenwerking, namelijk:
het in voege brengen van een gemeenschappelijk toltarief;
de opheffing der tolgrenzen tussen de betrokken Staten;
de oprichting ener volledige en duurzame economische unie.

Om deze objectieven te bereiken, werden volgende raden voorzien
de administratieve Raad voor de Tolregelingen;
de administratieve Raad voor de Handelsakkoorden;
de Raad van de Economische Unie.

De Raad der Douanetarieven heeft in zijn bevoegdheid: 1o het opstellen van het
gemeenschappelijk douanetarief; 2o de gemeenschappelijke regeling van de
vraagstukken in verband met de accijnzen en de omzetbelasting.
Omstreeks half-November 1946 was het ontwerp van douanetarief klaar en
verwachtte men dat het eerstdaags aan de betrokken regeringen zou worden
voorgelegd.
Waar het Belgische toltarief logisch geordend is (d.w.z. dat men van de
grondstoffen over de half-fabrikaten naar de afgewerkte producten afdaalt) en bijna
uitsluitend specifieke rechten kent (d.w.z. vastgesteld naar het gewicht, de maat of
de hoeveelheid), terwijl het Hollandse toltarief alphabetisch gerangschikt is en de
goederen ad valorem belast, wordt het nieuwe tarief een combinatie dezer twee.
Totnogtoe weten wij slechts dat het opgesteld is volgens de nomenclature van Genève
en uit ongeveer tweeduizend vijfhonderd posities bestaat.
Wanneer het gemeenschappelijk tarief in toepassing treedt, zullen België, Nederland
en Luxemburg gelijke tolrechten heffen op invoer uit het buitenland en ook onderling.
De eigen tarieven vervallen, doch niet de tolgrenzen. Dit laatste zal eerst plaatsvinden
op 1 November 1947, zoals door het 'Haagse Protocool' van 18 April 1946 voorzien.
Op 1 November 1947 zullen tussen de betrokken staten onderling geen
invoerrechten meer geheven worden. Nochtans zullen niet alle goederen zonder
onderscheid vrij mogen ingevoerd en vervoerd worden. Uitzondering wordt gemaakt
voor sommige schaarse goederen, die aan internationale reglementering zijn
onderworpen. Zolang deviezenbeperkingen en -vergunningen bestaan, zal men niet
tot een volledige vrijheid van verkeer aan de grenzen kunnen overgaan1..

1.

Ten andere, zolang sommige goederen en producten schaars blijven, zal een stelsel van
contingentering gehandhaafd blijven om te beletten dat het ene land ten voordele van het
andere leeggehaald wordt.
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In verband hiermede weze er aan herinnerd dat de Douane-overeenkomst geenszins
het belemmeren van den wederzij dsen invoer verbiedt door andere middelen dan
invoerrechten. 'Van de drie muren, zegt Prof. C. WESTSTRATECFR. DE INDUSTRIE
VAN I JULI 1946, VAN WAESBERGE ENZ. N.V. ROTTERDAM, BLZ. 8., contingenteringen, deviezencontrole, invoerrechten, - wordt er slechts één afgebroken
en niet eens de hoogste'. Ook wordt er wel eens beweerd dat men eerst de in- en
uitvoervergunningen en de deviezenreglementering moest uit de weg ruimen en
daarna de tolmuren afbreken. Het is echter duidelijk dat de afschaffing der twee
eerste belemmeringen slechts in zeer geringe mate afhankelijk is van België,
Nederland of Luxemburg, die voor hun bevoorrading in grondstoffen en
levensmiddelen hoofdzakelijk op overzeese gebieden aangewezen zijn.
De Douane-overeenkomst betekent nochtans op zichzelf een vooruitgang, daar zij
de door de drie regeringen op haar gebied getolereerde goederen uit de partnerstaten
aan lagere prijzen ter beschikking stelt dan voorheen het geval was. Dit is vanuit het
standpunt van den verbruiker, m.a.w. hoofdzakelijk de minder gegoede volkslagen,
een onmiskenbaar voordeel.
De taak van den administratieven Raad voor de Handelsakkoorden is tweevoudig.
Op het huidige ogenblik dient hij in onderling overleg vast te stellen welke de
handelspolitiek van België en Nederland moet zijn tegenover derde landen. De
houding der betrokken landen dient zoniet identiek, dan toch gelijkgericht te zijn.
Dit is in de practijk reeds het geval op de conferentie voor 'Trade and Employment'
te Londen.
Verder moet deze raad nu reeds bestuderen hoe de Economische Unie later
handelsverdragen zal afsluiten, wanneer als éne entiteit zal moeten opgetreden worden.
De Raad der Economische Unie bestaat uit zes commissies, die de voornaamste
sectoren van het economisch leven beslaan en uit ambtenaren van de drie landen zijn
samengesteld.
De oprichting ener zevende commissie wordt overwogen, die een
gemeenschappelijke oplossing der vraagstukken, die verband houden met Duitsland,
in haar bevoegdheid zou hebben.
Overigens is Dr JASPAR, secretaris-generaal der Douane-overeenkomst, er
partijganger van dat het bedrijfsleven in de drie landen zou deelnemen aan de
besprekingen en men lijkt thans ook van Belgische zijde deze mening toegedaan.
Immers, de Commissie voor Industriële Ontwikkeling heeft besloten de
vertegenwoordigers van de verschillende bedrijfstakken aan haar besprekingen te
laten deelnemen.
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De Raad der Economische Unie heeft insgelijks tot doel het stelsel der
contingenteringen en vergunningen te harmoniseren.

III
De Economische Unie vanuit het algemeen standpunt beschouwd
De reacties in het buitenland
Wil men dat de samenwerking tussen Nederland en de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie al haar vruchten afwerpe, dan moet men bereid zijn ze tot in haar
uiterste gevolgen door te drijven, m.a.w. er genoegen mee nemen om te gaan tot de
economische versmelting der drie staten, met al de gevolgen die dit begrip inhoudt.
Aldus beschouwd stemt de verwezenlijking der economische Unie niet optimistisch,
als men bedenkt welk lot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in de vorige
eeuw beschoren werd. Nochtans moet ons dit niet afschrikken, daar de hedendaagse
geschiedenis het bewijs levert dat een meer innige samenwerking tussen de Europese
Staten zich opdringt. In een wereld waar de economische belangen overwegend zijn,
zullen de kleinere landen noodgedwongen een groot gedeelte hunner zelfstandigheid
moeten prijsgeven op handels- en zelfs op politiek gebied.
Dit neemt niet weg dat de economische Unie steeds groter wordende bezwaren
nasleept naargelang zij meer volledig wordt.
In de veronderstelling van een minder volledige tolunie, waarin enkel de tolmuren
tussen de betrokken Staten worden afgeschaft, zal men moeten invoeren met
certificaten van oorsprong. Dit vermeerdert de formaliteiten en brengt met zich de
mogelijkheid om misbruik te maken van de attesten. Ook is de 'herkomst' der goederen
niet steeds gemakkelijk te bepalen.
Gaat men over tot een meer volledige economische Unie, dan moeten de
verschillende staten een gelijklopende economische politiek voeren, d.i. een
gelijkgerichte loon- en prijspolitiek, dito industrialisatie-politiek, dito monetaire,
deviezen- en contingenteringspolitiek tegenover derde landen, zonder van den
landbouw, den handel en de scheepvaart te spreken, alsmede van de te bepalen
houding ten overstaan van gebeurlijke nationalisaties.
Het zal b.v. niet volstaan van oordeel te zijn dat een bepaalde nijverheid in België
leefbaar is om met de vestiging ervan een aanvang te nemen. Men zal eerst moeten
nagaan of deze fabricatie niet reeds op ruime schaal plaats vindt in het zusterland,
d.w.z. in vol-
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doende mate om de behoeften van de toekomstige economische Unie te dekken.
Om dit te verduidelijken herinneren wij er aan dat in Nederland reeds vóór den
tweeden wereldoorlog de Bedrijfsvergunningenwet bestaat, waarbij de openbare
besturen de toelating moeten geven tot de oprichting van nieuwe nijverheden. In
België of Luxemburg is geen dergelijke vergunning vereist, hoewel belemmeringen
van practischen aard, zo o.a. in verband met het toekennen van schaarse, aan
internationale reglementering onderworpen grondstoffen, de vestiging van nieuwe
bedrijven hinderen.
Wordt de economische Unie een werkelijkheid dan moet ofwel Nederland de
vergunningswet laten wegvallen, ofwel moeten België en Luxemburg een soortgelijke
wetgeving uitvaardigen. Doch tweeërlei regelingen kunnen niet samengaan in
éénzelfde huishouding. Hetzelfde geldt trouwens voor de vestigingswet kleinbedrijf
die in Nederland van toepassing is.
Sommigen gaan zelfs zo ver een tolunie slechts voor mogelijk te houden, wanneer
er ook een politieke samensmelting tot stand komt. 'Zoolang er twee zelfstandige
regeeringen zijn, zegt Prof. C. WESTSTRATE1., beide gebonden door afzonderlijke
parlementen, is eenheid van binnenlandsche politiek, i.h.b. van economische en
sociale politiek, practisch onmogelijk.' En hij voegt er duidelijkshalve aan toe: 'Men
kan nu eenmaal niet aan twee landen, die politiek onafhankelijk zijn en willen blijven,
den eisch van wedeizijdsche politieke afhankelijkheid stellen'.
Deze zienswijze is misschien wel iets te pessimistisch, doch de werkelijke bezwaren
over het hoofd zien ware nog veel nadeliger. Immers, de economische Unie zal van
de drie Staten op economisch gebied één entiteit, een economische en sociale
drieëenheid maken - drie Staten, één macht.
Tenslotte moet de economische Unie voor de inwoners van de betrokken landen
volstrekte gelijkheid betekenen op het gemeenschappelijk gebied der Unie en moet
ze in elk land even stipt en nauwkeurig doorgevoerd en toegepast worden.
Hoe doet nu de toestand zich voor in casu de Nederlands-Belgische toenadering?
Meerdere bezwaren, als de oorsprongsattesten en andere die verband houden met
de herkomst der goederen, worden uit den weg geruimd door het feit dat men tussen
de drie Staten onderling en tegenover derden een gemeenschappelijk toltarief zal
toepassen vooraleer men den tolmuur afbreekt.

1.

Cfr. De Industrie, op. cit., blz. 9.
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De moeilijkheden die oprijzen bij het beschouwen der verschillende aspecten van
de economische en sociale politiek zijn echter hiermee niet verdwenen.
Zo o.m. moet het loon- en prijsniveau in beide landen - Nederland en de
Belgisch-Luxemburgse Unie - ongeveer gelijken tred houden. Waar vóór den oorlog
1939 de Nederlandse lonen en prijzen in goud uitgedrukt soms aanzienlijk hoger
waren dan in België, lijkt deze dispariteit thans uitgeschakeld. België's prijzen zijn
zelfs hoger dan de Nederlandse, zoals ze trouwens ten overstaan van de basisprijzen
van 1939, hoger zijn dan de Amerikaanse of de Engelse.
Op monetair gebied en inzake geld- en deviezenpolitiek wandelen Noord en Zuid
thans denzelfden weg op. Beide Staten voeren een strenge monetaire zuivering door
om de wonden van de oorlogsinflatie te helen. Alleen blijft het twijfelachtig of de
gezondmaking aan beide zijden op denzelfden steun mag rekenen vanwege het
publiek. Men vergete niet dat later, wanneer eenmaal de Unie een werkelijkheid
geworden is, het betalingsverkeer tussen Nederland en België volledig vrij moet zijn
en de Belgen in Holland koopwaren zullen betalen met francs, zoals de Nederlanders
ten onzent aankopen zullen kunnen betalen in hun munt. Hieruit blijkt dan alweer
dat ten overstaan van gebeurlijke nationalisaties, die in den huidigen naoorlogsen
chaos aan de orde van den dag zijn, een gelijkgerichte politiek dient gevolgd te
worden en België bezwaarlijk de Nationale Bank kan nationaliseren, terwijl dit in
Nederland niet het geval zou zijn.
Deze laatste opmerking dringt zich insgelijks op inzake de één-making der fiscale
stelsels. Ook is het een bekend feit dat de Belgische fiscale moraal lager staat dan
de Hollandse.
Indien we nu tot de feiten terugkeren, dan stellen we onmiddellijk vast dat het
belang der Nederlands-Belgische handelsbetrekkingen onmiskenbaar is.
Vóór 1939 kwam ongeveer 9% van den invoer der Belgisch-Luxemburgse Unie
uit Nederland, terwijl onze Noorderburen 11,5% van hun invoer uit de Unie
betrokken1..
Tijdens de negen eerste maanden van 1946 voerde België voor 1 milliard 643
millioen francs Nederlandse koopwaren in, hetzij ongeveer 5% op een geheel van
33 milliard. Anderzijds beliep de uitvoer met bestemming naar Nederland 2 milliard
741 millioen francs op een totale export van 18.5 milliard, wat ongeveer 15%
vertegenwoordigt.
Als kliënt komt Nederland aldus op de tweede plaats, onmiddellijk

1.

Ongeveer 10% van den Nederlandsen uitvoer was voor België en Luxemburg bestemd en
12% van den Belgisch-Luxemburgsen export ging naar Nederland.

Streven. Jaargang 14

430
na Frankrijk. Als leverancier echter bekleden onze Noorderburen slechts de zesde
plaats, na de Verenigde Staten, het Verenigd-Koninkrijk, Frankrijk, Belgisch-Kongo
en Zwitserland: De late bevrijding van het zustervolk en de verwoesting van den
oorlog bieden een verklaring van deze voor Nederland ongunstige evolutie.
In den wereldhandel vertegenwoordigde het aandeel van de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie, Nederland, Belgisch-Kongo en de Nederlandse koloniën in 1938
ongeveer 6,10%, waardoor deze combinatie de derde plaats bezet, na Groot-Brittannië
(13,84%) en de Verenigde Staten (10,66%), nu Duitsland, voorlopig althans,
uitgeschakeld is. Van deze 6,10% vertegenwoordigden 5,4% het aandeel der beide
moederlanden1..
Welke is nu de houding van de grote mogendheden ten overstaan van de Tolunie
en de Economische Unie tussen België-Luxemburg enerzijds en Nederland anderzijds?
Tijdens de besprekingen te Londen hebben de Engelsen het tot stand komen ener
Belgisch-Nederlandse Economische Unie aangemoedigd, hoofdzakelijk met het oog
op den wederopbouw in beide landen, die nauwe samenwerking onontbeerlijk maakte.
Doch zal deze houding geen grondige wijziging ondergaan wanneer de vrije
mededinging zich wederom op de wereldmarkten zal laten gevoelen en de Engelse
uitvoerders tegenover een gemeenschappelijk Nederlands-Belgisch economisch front
zullen staan? Het experiment van Oslo is daar om ons niet al te optimistisch te
stemmen.
Anderzijds worden er tijdens een oorlog, als de nood dwingt, steeds grote plannen
gesmeed waarvan er later weinig of niets terecht komt. De Unie zou inzake
textielnijverheid en metaalbouw b.v. een ernstig mededinger kunnen worden voor
de Britse soortgelijke nijverheden.
Wat Frankrijk betreft, wordt wel eens gezegd dat dit land met lede ogen het
afsluiten van een Belgisch-Nederlandse overeenkomst aanschouwt en dat Frankrijk
had gehoopt te kunnen deelnemen aan zulke toenadering. Zelfs zou deze oppositie
een politieken achtergrond hebben en zou het zaad der verdeeldheid in Wallonië in
vruchtbaren bodem vallen. Volgens The Economist2. zou op de leiders en de arbeiders
van de Waalse zware nijverheid druk worden uitgeoefend.
Hierop moet eerst en vooral worden geantwoord dat noch Frankrijk, noch andere
West-Europese landen, uit de Unie worden geweerd. Integendeel, de Unie is open
voor derde staten, doch de tijd is hier-

1.
2.

Cfr. Agence Économique et Financière van 11 en 25 Aug. 1946 en 17 Nov. 1946.
The Economist, Londen, 10 en 17 Augustus 1946.
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voor zeker nog niet aangebroken. Trouwens, zoals men weet werd de lonen- en
prijzenpolitiek in Frankrijk sedert de bevrijding op geheel andere beginselen gegrond
dan deze welke bij ons en in Nederland werden aangenomen. De monetaire zuivering
werd in Frankrijk niet met dezelfde strengheid doorgevoerd als in België of a fortiori
in Holland. De behaalde resultaten hebben bewezen dat onze Zuiderburen het niet
bij het rechte eind hebben. En het is genoegzaam gekend dat een Economische Unie
veronderstelt dat de betrokken landen het eens zijn over de te volgen bedrijfs- en
sociale politiek.
De Verenigde Staten van Amerika, die de mededinging van een
Nederlands-Belgisch blok voorlopig niet moeten vrezen, kunnen slechts met
welbehagen het tot stand komen begroeten van een geordende eenheid in den westhoek
van Europa.
Tenslotte kan Sovjet-Rusland er moeilijk een bedreiging in zien voor zijn
expansie-politiek in Oost-Europa, hoewel dit land steeds vijandig staat tegenover de
vorming van machtsgroepen buiten zijn invloedssfeer.

IV
De economische samenwerking vanuit het standpunt der nijverheid gezien
Wanneer we de economische samenwerking tussen België en Nederland beschouwen
op het gebied der nijverheid, mogen wij niet zonder meer het beeld ophangen van
twee elkaar aanvullende economische complexen, die volledig op elkaar zouden zijn
afgestemd.
Nochtans, niettegenstaande de groeiende industrialisatie van Nederland en de meer
intensieve uitbating van het landbouwbedrijf in België tijdens het laatste kwarteeuw,
biedt de economische samenwerking, en meer in het bijzonder de Unie, aan de
nijverheid der drie betrokken landen volgende voordelen:
een verruiming der inlandse markt in de verhouding van één tot twee, zowel voor
wat de oppervlakte als het bevolkingscijfer betreft;
mogelijkheden tot uitbreiding der ondernemingen, tot verlaging der kostprijzen
en bijgevolg ook der verkoopprijzen, wat een verhoging van den levensstandaard
mogelijk maakt.
Nadelige wedijver tussen de nijverheden van beide landen moet het meest gevreesd
worden wanneer ze allebei sterk op uitvoer zijn
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aangewezen, d.w.z. wanneer er een belangrijk voortbrengstoverschot bestaat ten
overstaan van de locale consumptie.
Volgens Prof. DE LEENER1. doet deze toestand zich hoofdzakelijk voor in de
hiernavermelde nijverheidstakken:
de ledernijverheid, met een niet onbelangrijke uitvoer van schoeisel uit Nederland
naar België vóór 1940;
de papier- en kartonnijverheid;
de kunstzijde-industrie, waarvan in Nederland 75% aan rayonne (7.000 ton) en in
België 60% (4.000 ton) uitgevoerd werd. Hier zal de concurrentie nog scherper
worden, ingevolge de uitbreiding der productie-capaciteit in België en denkelijk ook
in Holland, hoewel de afzetmogelijkheden insgelijks voor uitbreiding vatbaar zijn;
de tabak- en sigarennij verheid en die der genotsmiddelen in het algemeen, waar
Nederland op een langere ervaring en hoogstaande kwaliteit kan bogen;
de stijfsel-, zetmeel- en glucose-industrie, waarin de Belgische producenten het
vóór den oorlog erg te verduren kregen, zo o.a. inzake aardappelzetmeel, en dan ook
staatssubventies ontvingen.
Zelfs wanneer één der beide Staten geen export-overschot heeft, kan er scherpe
wedijver zijn op zijn binnenlandse markt en dit was b.v. het geval met de Hollandse
margarine in België.
In andere takken is de mededinging vanwege Nederland minder te duchten.
Zo o.a. inzake zware metaalindustrie kan Nederland een belangrijk afzetgebied
worden voor de Waalse nijverheid, doch de Nederlander kan het hoge woord voeren
in bepaalde sectoren van den machinebouw, als daar zijn stoommachines,
Dieselmotoren voor de scheepvaart, turbines, compressoren, enz. Dit neemt niets
weg van het feit dat Nederland uit de toekomstige Unie de 500.000 ton ijzer- en
staal-producten kan betrekken die het vóór 1940 hoofdzakelijk uit Duitsland ontving.
Voor vensterglas, dat in Nederland niet wordt gefabriceerd, cement, producten
van de koper- zink- en loodindustrie bestaan in Nederland belangrijke afzetgebieden.
Hetzelfde geldt insgelijks voor de springstoffen.
Inzake andere nijverheden tenslotte, past het, om een juist oordeel te vellen nopens
de toekomstige afzetmogelijkheden der Unie, de werkelijkheid van zeer dichtbij te
ontleden. 'Vaak gebeurt het, zegt Prof. Dr R. VANDEPUTTE2., dat de twee landen op
het eerste gezicht

1.
2.

DE LEENER, op. cit., blz. 70 en volgende.
Prof. R. VANDEPUTTE, De Nederlandsche-Belgische samenwerking op industrieel gebied,
De Industrie, op. cit., blz. 3.
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belangrijke producenten voor bepaalde goederen schijnen te zijn, terwijl een scherper
onderzoek leert, dat ieder zijn specialiteit bezit en dat de Economie van Noord en
Zuid best bij elkaar passen.' Zulks geldt b.v. voor verschillende onderdelen van de
textiel- en houtindustrie, waar inzake het weven van katoen en vlas, de Hollandse
productie toereikend schijnt te zijn om 's lands behoeften te dekken, terwijl de
Belgische wolnijverheid de Nederlandse mededinging minder hoeft te duchten, zelfs
op de Nederlandse markt.
Deze laatste vaststelling is insgelijks toepasselijk op de meubelborstel- en
parketnijverheden en voor de ceramiekindustrie, met uitsluiting nochtans van de
voortbrengst van aardewerk, waarin Nederland onze cijfers overtreft.

V
De economische samenwerking vanuit het standpunt van den landbouw
Zo Nederland en België industrieel betrekkelijk goed op elkaar afgestemd zijn, is dit
op landbouwgebied veel minder het geval. 'De landbouwondernemingen van
Nederland en België, zegt Prof. DE LEENER1., stonden in het verleden in scherpe
mededinging voor sommige harer producten.' Deze wedijver had reeds vóór den
oorlog uitzonderlijke verdedigingsmaatregelen ten gunste der Belgische landbouwers
uitgelokt.
De landbouwvoortbrengst van Nederland overtreft in hoge mate de locale
behoeften, de Belgische productie dekt nagenoeg deze inlandse behoeften. De
oppervlakte der akkergronden in België en Nederland is ongeveer dezelfde, doch dit
laatste heeft bijna tweemaal zoveel weideland als België. Het gevolg hiervan ligt
voor de hand: een ongeveer gelijklopende voortbrengst van graangewassen2.,
aardappelen, groenten en vruchten enerzijds en een veel groter aantal stuks hoornvee
in Nederland anderzijds, dus meer melk, boter en kaas. Daarbij komt dat de opbrengst
van de tarwe in Holland iets hoger is dan in België en hetzelfde geldt voor de
melkvoortbrengst per koe.
De twee landen voeren graangewassen in en Nederland exporteert slechts een
klein gedeelte van zijn aardappelen (10%), meestal pootaardappelen, waarvan veel
naar België.
Reeds vóór den oorlog had de Belgische tuinbouw te lijden onder

1.
2.

DE LEENER, op. cit., blz. 75.
Ofschoon in België meer tarwe en haver, in Nederland meer rogge en gerst geteeld wordt,
daar de bodem zandiger is.
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den massalen invoer van Hollandse groenten en hier schuilt dus een grote bedreiging.
De toestand doet zich insgelijks zeer ernstig voor inzake de voortbrengselen der
veeteelt.
De Nederlandse voortbrengst van varkensvlees, boter, kaas, melkpoeder en eieren
moet in normale tijden, voor een belangrijk percentage worden uitgevoerd, terwijl
België een invoeroverschot van ongeveer 5% heeft aan landbouwproducten.
De dierlijke producten vertegenwoordigen ongeveer de vier vijfden van de totale
Hollandse landbouwvoortbrengst.
Het is vanzelfsprekend dat, in deze omstandigheden, de Belgische veeteelt niet
zonder meer kan opgeofferd worden aan de belangen der Nederlandse, aangezien
beide productietakken niet complementair zijn.
De moeilijkheden zijn misschien minder groot inzake de voortbrengst van kaas,
daar enerzijds België meer kaas verbruikt dan het produceert en vóór den oorlog
grote hoeveelheden Hollandse kaas invoerde, die hetzij rechtstreeks verbruikt werd
in natuurlijken vorm, hetzij alhier verwerkt werd. Nochtans zou invoer op grote
schaal de vestiging ener Belgische kaasnijverheid in den weg kunnen staan, waarop
in bepaalde kringen sterk aangedrongen wordt in het kader der valorisatie van de
onderproducten der melk.
Naast de gewone gevolgen van een scherpe mededinging tussen beide landen
onder oogpunt der wet van vraag en aanbod, d.w.z. voor wat een prijsdaling betreft
die de uitbating van sommige producenten deficitair zou maken, moet het vraagstuk
van den kostprijs en de kwaliteit der concurrerende voortbrengselen eveneens in
ogenschouw worden genomen.
Vóór 1940 waren in het algemeen de Belgische landbouwkostprijzen lager dan de
Hollandse; thans is het omgekeerde waarschijnlijk juist.
Als reeds vroeger bestaande ongunstige factor komt daarbij de voorsprong der
Nederlanders op het gebied der kwaliteitsverzorging en der landbouwtechniek. Met
uitzondering misschien voor het vlees brengt Nederland meer standaardproducten
op de markt dan België of Luxemburg. De Hollandse boter werd reeds vóór 1940
uitsluitend (of bijna) in de zuivelfabrieken vervaardigd en droeg er het Rijks-merk.
Dit alles moet echter niet a priori als een kwaal worden aangezien door den
Belgischen landbouw, daar de rationalisering van verwerking en verpakking in de
lijn van den vooruitgang ligt.
Tenslotte moet er nog op gewezen dat een samenwerking, tenminste een voor allen
vruchtbare samenwerking, uitgesloten is indien Nederland opnieuw maatregelen in
voege brengt, als de crisiswet
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van 1932 op de zuivelproducten, waarbij bepaald werd ten laste der verbruikers een
accijnsrecht te heffen op den verkoop van boter, margarine en eetbare vetten. De
opbrengst moest aangewend worden om de producenten te steunen en aldus export
beneden kostprijs mogelijk te maken.
Vergeten wij ook niet dat in Nederland de voortbrengst en de verdeling van de
landbouwartikelen veel beter beheerst worden dan sedert de bevrijding in België het
geval is. Hieraan moet van onzentwege verholpen worden. Dezelfde maatregelen
moeten in beide landen even streng en ernstig toegepast worden.

VI
De economische samenwerking vanuit het standpunt van handel en verkeer
Nederland en België zijn beide landen met een eeuwenoude handelstraditie. Daar
onze Noorderburen in het verleden meer nog dan wij of Luxemburg op handel en
scheepvaart aangewezen en meer beweegbaar waren, moeten wij vrezen dat zij nog
in ruimere mate dan vroeger zich ten onzent zullen komen vestigen om handel te
drijven met overzeese gebieden in de producten onzer specifieke nijverheden, als
zware metaalnijverheid, glasblazerijen, cementfabrieken en dies meer. Daartegenover
echter zal het verdwijnen der tolgrenzen het ons mogelijk maken filialen onzer
exporthuizen op te richten in Nederland en aldus nut te trekken uit de Hollandse
ervaring, hun handelsmethodes te bestuderen en de markten van hun imperium te
bewerken.
In den handel, waar het persoonlijk initiatief het meeste naar waarde wordt geschat
en zich best kan ontwikkelen, lijkt ons een gezonden wedijver vanwege onze partners
uiteindelijk minder te duchten dan in andere sectoren. Hier zullen de gevolgen der
Economische Unie, met name de vergroting van het grondstoffengebied, de verruiming
van het afzetgebied en bijgevolg de verlaging der kostprijzen en de verhoging van
den levensstandaard zich met het grootste succes laten gevoelen.
Inzake verkeer integendeel stellen zich in verband met de economische Unie enkele
van de pijnlijkste vraagstukken.
Ongeveer 70% van Nederland's goederenverkeer geschiedde vóór 1940 langs de
waterwegen; in België slechts ongeveer 30%.
Vanzelfsprekend mogen een uiterst dicht verkeersnet en talrijke water- en
wegverbindingen tussen beide Staten, alsmede hun gunstige ligging ten opzichte van
de in- en uitvoernijverheden van hun achterland als zeer voordelige factoren gelden.
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Daartegenover moet nochtans in aanmerking genomen worden dat de respectievelijke
waterwegen bitter weinig op elkaar afgestemd zijn en vreest België terecht de
mededinging der Nederlandse binnenscheepvaart.
Anderzijds moet men inzake doorvoerverkeer de steeds latente wrijving tussen
Rotterdam en Antwerpen onder ogen durven zien. Deze wedijver vindt zijn oorsprong
hoofdzakelijk in het feit dat de twee havens een gemeenschappelijk achterland hebben,
waarvan zij het verkeer onder elkaar moeten verdelen. Het gevolg hiervan was dat
Antwerpen en Rotterdam vóór 1940 onderling een tariefoorlog gevoerd hebben,
teneinde zich een zo groot mogelijk transitoverkeer toe te eigenen, daar twee der drie
belangrijkste havens van het vasteland bezwaarlijk konden leven en gedijen op het
eigen verkeer van de kleine, hoewel economisch sterk ontwikkelde landen waarin
zij gelegen zijn.
Voorlopig is het probleem misschien minder acuut omdat Duitsland als bestemming
voor een groot gedeelte van het Hollands doorvoerverkeer uitgeschakeld is en onze
bondgenoten verkiezen hun trafiek met Duitsland langs Hamburg en Bremen om te
leiden, doch er blijft nog steeds het verkeer met Oost-Frankrijk, Zwitserland, Italië,
Tchecho-Slowakije en daarbij, eens toch wordt het vraagstuk van het Duitse
transitoverkeer weer actueel.
Gedeeltelijk kan aan het verlies van de Duitse markt verholpen worden door een
uitbreiding van den invoer langs de zeehavens, met als bestemming het binnenland
of andere gebieden. Nieuwe stromingen kunnen opgewekt worden en in dien zin
ware het wenselijk, zoals dhr De Keuster het onlangs deed opmerken in de Lloyd
Anversois1., dat de goederentermijnmarkten voor wol, rubber, huiden, koffie, enz.,
opnieuw ingericht werden te Antwerpen. Ook Gent heeft een rol te vervullen als
verdelingsmarkt voor de katoen.
Naar het woord van dhr Frédéric OSTERRIETH2., voorzitter van de Antwerpse Kamer
van Koophandel, 'steunende op het beginsel, dat eene haven die streken moet kunnen
bevoorraden die tot haar aardrijkskundige sfeer behooren, moet de
Belgisch-Nederlandsche Economische Unie en de samenwerking tusschen Antwerpen
en Rotterdam de mogelijkheid scheppen, door gemeenschappelijk optreden de
goederen die kunstmatig door Duitschland naar zijn havens werden afgeleid terug
te voeren langs hun natuurlijke in- en uitvoerwegen'.
In een andere orde van gedachten moeten de economische aaneensluiting
Luik-Nederlandsch-Limburg en de verbinding tussen Alberten Julianakanaal, alsmede
de aansluiting van de Noord-Brabantse

1.
2.

J. DE KEUSTER, Lloyd Anversois van 10 Moi 1946.
F. OSTERRIETH, Interview aan de pers.
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industrie met haar havens van bevoorrading en de verbinding tussen Schelde en Rijn
verwezenlijkt worden. Deze vraagstukken moeten niet afzonderlijk, doch in hun
geheel behandeld worden.
Het lijkt ons dan ook minstens voorbarig dat Luikse verantwoordelijke personen
aandringen op de afschaffing van den stop van Ternaaien, die een behoorlijke
verbinding tussen het Albert en het Juliana-kanaal in den weg staat, zonder terzelfder
tijd het probleem van een kanaal Antwerpen-Moerdijk aan te snijden, zodat niet
alleen het Luikse industriebekken, doch ook de Vlaamse provincies een rechtstreekse
verbinding met den Rijn zouden hebben.
De gemengde Belgisch-Nederlandse commissie voor de havenrechten kan hierin
ook een belangwekkenden rol vervullen.

Besluit
Wij hebben in deze enkele bladzijden niet beoogd een volledig tafereel op te hangen
van al de licht- en schaduwzijden ener Economische Unie
België-Luxemburg-Nederland.
Zonder in bijzonderheden te treden blijft er oneindig veel te zeggen over bepaalde
aspecten die wij in het duister hebben moeten laten, zo o.a. de fiscale zijde.
Wat de uitwerking van sommige vraagstukken betreft in de practijk, hebben wij
die nauwelijks vernoemd. Men vormt zich op het eerste gezicht geen idee van de
haast onoverkomelijke administratieve moeilijkheden waarvoor de ambtenaren
hebben gestaan die het gemeenschappelijk toltarief en de gemeenschappelijke regeling
der accijnzen- en omzetbelasting moesten opstellen1..
Welke ook de ingewikkeldheid moge zijn van de problemen die nog zullen oprijzen
- en het is nutteloos deze te onderschatten - toch moeten wij ze steeds zien met een
nuchter en critisch oog, zonder vooringenomenheid, doch ook zonder zwakheid.
De toekomstige Unie is een aangelegenheid van economische belangen en moet
dit blijven. Naar het woord van secretaris-generaal JASPAR, zal de Unie slechts dàn
haar doel bereiken, wanneer zij voor alle drie de betrokken landen voordelig is.

1.

De Raad der Douanetarieven heeft in zijn bevoegdheden het opstellen ener
gemeenschappelijke regeling der accijnzen en omzetbelasting. Hierin bestaan merkelijke
verschillen tussen de stelsels van beide landen. Enerzijds zijn de accijnsrechten in Nederland
doorgaans hoger, terwijl in België elke overdracht der koopwaar aanleiding geeft tot het
heffen der omzetbelasting. Waar België vóór 1940 in het algemeen gematigde accijnsrechten
kende op suiker, tabak, enz., belastte Nederland de koopwaren slechts éénmaal. Doch, tijdens
den oorlog werden in België sommige accijnsrechten verhoogd en voerde Holland het stelsel
der heffing bij elke overdracht in, waarbij zelfs de overhandiging van kleinhandelaar aan
verbruiker belast wordt, wat in België niet het geval is.

Streven. Jaargang 14

438

Godsdienstige kroniek
Een nieuw leven van Jezus1.
door Dr E. Vandenbussche S.J.
Jésus-Christ que les deux testaments
[regardent,
L'Ancien comme son attente,
le Nouveau comme son modèle,
tous deux comme leur centre.
PASCAL.

I. - Memorabilia Jesu
Zelf heeft Socrates, de meest serene figuur der Griekse oudheid, zich gedurende zijn
leven niet in geschriften, doch slechts in daden geopenbaard. Evenwel zo diep en
intens dat het zijn leerlingen, nadat hij den giftdood gestorven was, volstond zich
enkele woorden en gebaren van hem te herinneren, om zijn levend beeld voor zich
op te roepen. Wat had het voor zin al de gebeurtenissen na te gaan die zijn leven
gevuld hadden! Om een eervol beeld te schetsen van zijn als misdadiger
geschandvlekten meester, is het Xenophoon genoeg piëteitvol enkele herinneringen
op te tekenen: de Memorabilia Socratis, die wij nog met ontroering lezen.
Iets gelijkaardigs deden vier eeuwen later enkele leerlingen van Jezus van Nazareth,
'die een profeet was, machtig in werk en in woord, voor God en voor het hele volk
en dien onze opperpriesters en oversten ter dood hebben overgeleverd en gekruisigd'
(Lc. 24, 19-20). Toen zij, op verzoek van de eerste christenen, de evangeliën schreven,
stelden zij zich weliswaar rechtstreeks ten doel de leer van hun Meester vast te leggen,
maar zozeer was hij daarmee vereenzelvigd, zijn leer was zozeer zijn leven, dat zij
haar niet anders konden weergeven dan door het oproepen van zijn levensbeeld. De
evangeliën zijn in zekeren zin Memorabilia Jesu: een verzameling van heuglijke
woorden en daden die iemand tekenen en zijn geestelijke gestalte voor ons doen
verrijzen.
Maar het eigene van deze Memorabilia is hierin gelegen dat zij door God zelf
gewaarborgd zijn. Als de evangelisten deze en geen andere gezegden en daden van
Jezus uit den schat hunner herinneringen hebben opge-

1.

Bij het verschijnen van Jésus en son temps van Daniel-Rops, voor België speciaal uitgegeven
door Soledi, Luik; 2 dln., 412 en 390 blz.

Streven. Jaargang 14

439
haald, dan is dit niet alleen omdat zij, overeenkomstig de wetten ener zuiver
menselijke psychologie, er bijzonder diep door getroffen waren, het is vooral omdat
een bijzondere goddelijke ingeving hen bij deze spontane schifting en bewuste keuze
geleid heeft. Vóór Jezus Christus hadden zij gestaan als voor een overmacht van
waarheid en goedheid, de levende waarheid en goedheid Gods, en zij konden zich
Hem niet herinneren of de heilige Geest van waarheid en liefde viel op heel bijzondere
wijze, als een levende overmacht, in hun verstand en gemoed. Veel meer dan zijzelf
was Hij het die van binnenuit, in wonderbare harmonie met hun menselijke
vermogens, het levensbeeld van hun vereerden Meester ontwierp. Deze hogere
inspiratie kan men trouwens reeds enigszins vermoeden aan den vorm zelf der
evangelies. Niet alleen leest men daar niets wat naar exaltatie zweemt, doch er is niet
eens een woord van verdediging voor den zo diep miskenden Meester: ressentiment
of ook maar eenvoudig menselijke rehabilitatie zijn perspectieven, die de inspiratie
der evangelieverhalen verre beneden zich laat.

II. - Verwerking der evangelieteksten
Vanaf de eerste tijden zijn naast onze vier evangelieboeken, andere verhalen over
Jezus in omloop gebracht, door de zogenaamde apocriefen. Dit zijn gewoon
navolgingen of conterfeitsels van de evangelies, waarin wat onrechtstreeks op
herinnering kan berusten niet meer te onderscheiden is van het werk der scheppende
verbeelding. De aprocriefen bevatten vaak de meest fantastische verhalen en juist
daarom zijn ze meestal vroeg als onbruikbaar van de hand gewezen.
Toch ging niet veel tijd voorbij, vooraleer ook het gezonde geloofsleven der
christenen behoefte bleek te hebben aan verwerkingen van onze evangelies. Reeds
in de tweede eeuw toonde een Syrisch schrijver, Tatianus, de overeenstemming en
eenheid onzer vier evangelieverhalen aan door alles tot een samenhangend geheel
te herleiden. In het begin der vierde eeuw ondernam de Spaanse dichter Juvencus
iets dergelijks in zijn Historia evangelica, en zo hebben, de middeleeuwen door,
vrome dichters steeds opnieuw hun talent besteed, aan het berijmen van onze
evangelieverhalen, waarbij zij hun verbeelding soms enige vrijheid gunden. In het
Oudnederlandse dichtwerk uit de XIIe eeuw, Vanden Levene ons Heren bezitten wij
daar een heerlijk voorbeeld van.
Ondertussen bezorgden de Kerkvaders, de Schriftkenners en theologen van lateren
datum talloze, zeer ongelijke commentaren en verklaringen van de evangelieteksten
en het is met behulp van dit alles dat, tegen het einde der Middeleeuwen (rond 1330),
Ludolf van Saksen zijn omvangrijke Vita Christi samenstelde, die tot in de XVIIe
eeuw een ongemeen hoog aanzien is blijven genieten. Maar ook zijn werk blijft met
de ganse middeleeuwse traditie dit kenmerk behouden, dat het er alles samengenomen
op gericht is om de evangelieverhalen als zodanig meer toegankelijk en genietbaar
te maken. In dezen zin zeggen wij dat wij hier nog altijd
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slechts met verwerkingen van de evangelieteksten te doen hebben. Geen van deze
schrijvers denkt eraan, dat hij zich van de evangelische gegevens zou kunnen bedienen
om op een of andere manier voor eigen rekening een leven van Jezus samen te stellen.
Met andere woorden de thans zo gemeenzame opvatting, dat ook de evangelies tot
op zekere hoogte als historische bronnen zouden benut worden om een objectieve
en toch persoonlijke, synthetische voorstelling uit te werken, was hun eigenlijk
vreemd.

III. - De levens van Jezus
Deze opvatting is het die ten grondslag ligt aan de levens van Jezus, waaraan wij
thans gewoon zijn geworden. Het is niet te verwonderen dat ongelovigen en
vrijzinnige christenen de eersten zijn geweest om levensbeschrijvingen van Jezus in
dezen zin te ondernemen. Zo zij aan de evangelies nog enige waarde konden hechten,
zou het natuurlijk slechts zijn als aan historische documenten, en hun erkenning van
Jezus zou er eenvoudig van afhangen of Hij in deze documenten een historisch en
psychologisch cohaerente persoonlijkheid bleek te zijn.
Tegen deze zuiver historisch-critische werkwijze, die trouwens te rationalistisch
was om ook maar de eigenheid, laat staan het bovennatuurlijk karakter van de
godsdienstige werkelijkheid te beseffen, is al wat gelovig was spoedig in verweer
gegaan. Zowel van protestanse als van katholieke zijde, zijn een aantal levens van
Jezus tot stand gekomen die, hoezeer ze ook van elkaar verschillen, alle gelijkelijk
kunnen gekenmerkt worden als door het geloof omvangene evocaties van Jezus van
Nazareth, zijnde een godsdienstige persoonlijkheid die tegelijk in de geschiedenis
staat en er boven uitgaat. Juist omdat Hij meer is dan een louter historische figuur,
plaatst men zich op een verkeerd standpunt, wanneer men de bronnen die over hem
berichten, gewoon gaat gebruiken om een historisch en psychologisch cohaerente
persoonlijkheid daarmede te reconstitueren.
Voorzeker de bronnen voor een leven van Jezus moeten door den geschiedschrijver
streng en geheel onbevangen aan de historische critiek getoetst worden, daarbij mag
hij echter nooit vergeten dat de mens 'non de solo pane vivit, sed in omni verbo, quod
procedit de ore Dei': zijn geest leeft niet alleen van de geschiedkundige werkelijkheid,
maar tevens van de onmiddellijke openbaring der goddelijke werkelijkheid in het
geloof. Alleen dan staat hij in het juiste perspectief, wanneer hij bereid is in de
evangelies, de brieven van Paulus, van Joannes enz. niet alleen historische doch
daarenboven goddelijke, d.w.z. historisch niet geheel te ondervangen werkelijkheid
te ontdekken en te aanvaarden. Met andere woorden, hij moet zijn bronnen niet alleen
historisch-critisch, doch ook religieus-gelovig benaderen om daaruit een zowel door
de wetenschap als door de geloofskennis gewaarborgd beeld van Jezus te ontwerpen1..
1.

In de documenten liggen dus voor een levensbeschrijving van Jezus uiterst belangrijke
gegevens opgesloten, die voor een louter wetenschappelijk ingestelde ontoegankelijk zijn,
die dan ook niet wetenschappelijk in den stricten zin van dit woord, doch theologisch moeten
verantwoord worden. Dit kan alleen diegenen verontrusten, die zo enggeestig zijn om het
menselijk geestesleven geheel tot de wetenschap te herleiden. Een uitsluitend wetenschappelijk
verantwoord leven van Jezus, zou trouwens nooit die onomstotelijke zekerheid en
onbetwistbaarheid hebben die sommigen daarvan menen te mogen verwachten. Hoewel ze
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Van dit standpunt, waarin geloof en wetenschap verzoend worden zonder elkaar op
te heffen, zijn dan ook van katholieke zijde zeer verscheidene levens van Jezus
geschreven, al naar gelang het geestelijk perspectief, waarin de schrijvers zijn beeld
ontwerpen. In de voortreffelijkste levens, die in de laatste jaren bij ons verspreid zijn
geworden, kan men sterk uiteenlopende genre's onderkennen.
Daar is De Christus van Papini, die hier een twintig jaar geleden terecht groten
bijval heeft genoten. De beroemde Italiaanse bekeerling plaatst Jezus in algemeen
menselijk en cultuurhistorisch perspectief. Christus is degene die alle boosheid
ontmaskert, alle kleinheid aan het licht brengt, van alle verrotting bevrijdt om meteen
uit den gereinigden bodem der menselijke ziel een wereldhernieuwend en
mensherscheppend leven te laten opbloeien. Met ongewoon suggestieve kracht schetst
hij het beeld van den Godmenselijken grondlegger der christelijke beschaving en
den radicalen hernieuwer der mensheid. Een nog sterkeren litterairen inslag vertoont
het Leven van Jezus van Verschaeve, dat men moet bestempelen als een lyrische
evocatie. De persoon van Jezus verrijst hier heerlijk in het perspectief der aesthetische
genieting: Hij is de groot-schone, de tot bewondering en navolging verheffende, de
menselijke en toch weer bovenmenselijke, de Godmenselijke held. Maar wie voor
aesthetische genieting van dit verheven en onstuimig, niet geheel beheerste lyrisme
niet ontvankelijk is, doet beter het werk van Verschaeve niet ter hand te nemen. Met
het in het Nederlands vertaalde Leven van Jezus van Mgr Goodier, Der Herr van
Guardini enerzijds, en werken als Jésus-Christ van de Grandmaison, L'Évangile de
Jésus-Christ van Lagrange anderzijds, komen wij weer in een geheel andere kategorie
terecht. Door den titel of den bijgevoegden ondertitel alleen reeds geven deze
schrijvers voldoende te kennen, dat zij geen eigenlijke levensbeschrijving op het oog
hebben1.. Rechtstreeks of onrechtstreeks gaat het hier om een vrome evocatie van
den inwendigen Jezus, met het oog op persoonlijke, volwaardige geloofsbeleving.
In elk dezer werken komt de godsdienstpsychologische betekenis van den persoon
Jezus telkens in een nieuw licht te staan. En juist daarin is hun waarde gelegen.

IV. - 'Jésus en son temps'
De zo merkwaardige reeks der Franse levensbeschrijvingen van Jezus, komt de
bekende romanschrijver Daniel-Rops nu nog aanvullen met

1.

voor bepaalde punten tot zekerheid komt, bereikt de wetenschap als geheel slechts
waarschijnlijkheid. Ze is uiteraard progressief, ze werkt met hypothesen en is daarom
noodzakelijk conjecturaal.
De oorspronkelijke uitgave van Mgr GOODIER heeft als ondertitel: An Interpretation; die
van GUARDINI: Betrachtungen über die Person und das Leben Jesu Christi; die van de
GRANDMAISON: Sa personne, son message, ses preuves.
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zijn gedurende de oorlogsjaren geschreven Jésus en son temps. De lezer gaat hier
spontaan denken aan een anderen Fransen romancier, die ons een tiental jaren geleden
verraste met een Vie de Jésus, François Mauriac. En toch is bij Daniel-Rops niets
wat daaraan herinnert; zijn werk heeft veel meer envergure en het was opzettelijk
dat wij zoëven het woord 'aanvullen' neerschreven. Om zijn oorspronkelijk en eigen
karakter te begrijpen, moet men wel voor ogen houden dat het deel uitmaakt van een
trilogie, welke de schrijver uitgeeft in de Collection des grandes Études historiques
van Arthème Fayard, te Parijs. Als eerste deel verscheen een bijbelse geschiedenis:
Histoire sainte, le Peuple de la Bible, die overal zeer gunstig onthaald werd1.; het
tweede deel is Jésus en son temps, terwijl L'Église des Apôtres et des Martyrs nog
moet volgen.
Het eigene van Daniel-Rops is juist hierin gelegen, dat hij den persoon en het leven
van Jezus schetst in een groot godsdiensthistorisch perspectief. Het woord van Pascal,
dat wij hierboven aanhaalden, was zijn leitmotiv: Jezus Christus is het midden- en
hoogtepunt van de goddelijke openbaring en het godsdienstig leven der mensheid,
zoals zij zich in de geschiedenis verwezenlijken. Het werk is gebouwd op wetenschap
en geloof, het is vol ruimte en atmosfeer, het ademt vrede en sereniteit, met één
woord het is voortreffelijk van menselijke evenwichtigheid.
Vooreerst legt Daniel-Rops een diep begrip aan den dag voor het religieuze
verschijnsel in het algemeen en bij het volk van Israël in het bijzonder. Dat stelt hem
in staat een uiterst vruchtbaar gebruik te maken van de resultaten van het
wetenschappelijk onderzoek omtrent het milieu, het leven en den persoon van Jezus.
In dit opzicht ontsnapt hem vrijwel niets, van tegenstanders evenmin als van
geloofsgenoten. Het meest merkwaardige is echter, naast zijn onbetwistbare
objectiviteit, de trefzekerheid en gave des onderscheids, waarmede hij hier het
bijkomstige van het essentiële, het gedegene van het klatergoud weet te onderkennen.
Er is inderdaad enerzijds uit vooringenomenheid en haat, anderzijds uit rationalisme
en tekort aan religieus besef, een verwarde problematiek ontstaan rond den persoon
van Jezus, zijn leven en zijn mirakelen. Onze auteur is daarvan op de hoogte, doch
hij laat er zich niet op sleeptouw door nemen: de apologetica schakelt den mens en
den gelovige niet uit.
Jésus en son temps is niet alleen door een wetenschappelijk onderlegde doch tevens
door een gelovig mens geschreven. Zoals men van een kunstenaar verwachten kon,
is de natuur met haar seizoenengang, de dagelijkse levenssfeer met haar
verscheidenheid van gebruiken, de Joodse volkspsychologie met haar traag Oosters
rhythme, fijn en sober beschreven. En daar verschijnt dan Jezus in, gekleed, gevoed,
gehuisvest, arbeidend zoals zijn tijd- en landgenoten, doch met een emotiviteit, een
bevattelijkheid, een levenshouding, die ongetwijfeld op wonderbare wijze
beantwoorden aan het religieus genie van zijn volk, maar daar op even geheimzinnige
wijze boven uitgaan.

1.

Zie hiervoor de interessante bijdrage van Paul Henry: Intelligence de la Bible, in Études,
April, 1946.
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Om dit eminente in Jezus persoonlijkheid - dat geen van zijn oprechte tegenstanders
thans nog waagt te ontkennen - vast te leggen, steunt Daniel-Rops op een diep geloof,
dat zijn geest verrijkt met een nieuw licht en zijn hart met een nieuwe sympathie.
Het brengt hem tot het positieve besef van Jezus' Godheid. Men voelt het overal als
de scheppende kracht van dit boek, waardoor het geheel gedragen wordt: aan den
eerbied voor de gewijde teksten, aan de perspectivering der gebeurtenissen, aan den
eenvoud waarmede de mirakelen verhaald worden, aan de psychologische vastheid
der figuren en afwezigheid van alle twijfelzuchtige problematiek, en bovenal aan die
simpele bekentenis van onmacht om den persoon van Jezus te vatten, die den schrijver
evenwel geen ogenblik zijn vertrouwen ontneemt of doet versagen bij het ontwerpen
van zijn beeld. Vanaf de eerste bladzijde gewaagt hij van 'le mystère de Jésus' en
niet van 'le problème de Jésus', en gans het boek door vergeet hij nooit dat hij
bevrijdend werkt aan de onthulling van een geheimenis en niet moeizaam tobt aan
de oplossing van een probleem, dat hij worstelend niet duisternis, maar licht trotseert.
En dat maakt zijn werk tot iets groots.
Mochten ook velen bij ons dit schone werk van Daniel-Rops lezen, zoals het
geschreven werd: in een geest van wetenschappelijke eerlijkheid en menselijke
oprechtheid, sereen en ingekeerd, en bovenal met den zo mannelijken moed van het
geloof dat geheimen ontsluiert.

Streven. Jaargang 14

444

Letterkundige kroniek
Een Noorse en een Nederlandse trilogie
door Em. Janssen S.J.
Een trilogie, drie aaneengeregen romans namelijk, doet zich heel anders voor dan
een roman in. een deel of in twee delen, zelfs dan een romanfleuve. Haar omvang
onderstelt een groots opzet; maar de drie delen juist, die in mekaar haken gelijk de
stukken van een bewijsvoering, vergen van den schrijver een bijzondere begaafdheid,
een waakzame zelftucht. Een bijna onuitputtelijke creativiteit moet samengaan met
een nooit falende beheersing; de trilogie, die een machtige en veelvuldige geschiedenis
ontplooit, samenhoudt en tot een bevredigend einde voert, heeft tegelijk iets van een
stelling: de schrijver geeft levensinzicht en beginselen bloot. Drie romans in één
gewrocht: het is het vruchtbaarste stijl-procédé der laatste jaren; het verenigt, in het
verhalend genre, waarneming, creativiteit, architektonische vaardigheid, zedelijk
peil, wijsgerig doorzicht, godsdienstig zoeken of bezit. Historische taferelen voert
het op tot doorslaande argumenten; het voegt vaart met vastheid samen, onstuimigheid
met zelfbedwang, een ver verleden met moderne problemen, ruimte met diepte...
...Maar veel nuttiger dan een doctrinaire theorie is een proefondervindelijk
onderzoek. Daarvoor kozen wij de laatst verspreide Noorse trilogie, 't Begon in een
midzomernacht door Olav Gullväg1., en de eerste grote Nederlandse, De groene
Swaen door E. van Hemeldonck2.. Beide zijn historische verbeeldingen; dat hoort zo
wat bij het genre.

I
De titels van Gullväg, voor elk van zijn drie delen, verraden geest en bedoeling: 't
Begon in een midzomernacht, En het leven gaat verder, Door

1.

2.

Olaf GULLVAG, 't Begon in een midzomernacht. Uit het Noorsche Landsmal vertaald door
M.C. Castendijk. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen, Kruseman, 's Gravenhage, 966 blz.,
geb. Fr. 225.
Em. VAN HEMELDONCK, De groene Swaen. Historische roman in drie deelen. I De terugkeer,
II Het nuwe Domeyn, III Vervulling. - Berk-en-Brom-reeks 10, Lannoo, Tielt, 1946, 359,
396, 399 blz., geb. Fr. 450.
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nevelen naar licht. In een kosmisch-poëtische sfeer vertelt hij van zware
levenstochten, doorheen veel duister, naar de eindelijke opklaring. In een
midzomernacht begon de liefde van twee mensen: zij droomden van geluk; maar,
eer het schemert, moeten veel schaduwen verzwinden.
Alles verloopt rond de helft van de achttiende eeuw, in het Noorwegen onder
Deense overheersing, waar boeren en arbeiders, van een nog feodaal en willekeurig
regime uit, een menswaardiger en vrijer bestaan veroveren. Een kaste-geest die eiken
spontanen omgang onderdrukt; alle vormen van knevelarij en beroving, omdat er
geen sociale wetgeving bestaat; onzelfstandige Dominees, die, voor hun ambt zelf,
de machtigen naar de ogen zien: alles verzwindt voor een redelijker en rechtvaardiger
bestaan, veiliger, rustiger, zonniger.
Toch bedoelt het werk geenszins een emancipatie. Wanneer Grim Aslesen en True
Roe, de jongen en het meisje die in een midzomernacht elkander ontmoeten, eindelijk
den dageraad zien opdagen; wanneer hun dochter Ingvild, met en in haar verloofde
en gemaal Johan Oestensen het meest beproefd, tenslotte toch wandelt in het licht:
dan danken zij het niet vooreerst aan de verbeterde toestanden (in hoever overigens
definitief verbeterd?); maar dapper en liefdevol hebben zij het geluk veroverd. Elk
leven begint met een geluksdroom; het verloopt in strijd; voor wie blijft geloven
komt het uit op genot. 'Geloof in het goede, dan gaat het goed', had een oude vrouw
op haar sterfbed gezegd, - en een jonge vrouw, midden in den strijd nog,
commenteerde met een voorlopig weerbarstig hart: 'Eerst moet je kiezen. En dan gelooven wat je kunt' (blz. 641).
Zo berust het verhaal op de wisselwerking tussen mens en milieu. Het milieu - de
natuur, de samenleving, de godsdienst - pijnigt en streelt, beproeft en verheugt; het
jaagt ons in ballingschap en roept ons binnen. Het heeft Winter en Zomer, verlokking
en overval; het verleent, aan wie volhardend alles doorstaat en doorzwoegt, een tehuis
en een vrede, zoveel kostbaarder daar men ze zelf heeft verworven.
Deze trilogie is dan een boek van kiezen, dragen, wagen, verwerven, hunkeren.
Het leven dreigt en verrast; het geeft heel veel, doch nooit genoeg. Voor eenling en
gemeenschap brengt het schaduw en smart; met daarachter, voor wie het spel der
liefde durft spelen, een veel groter verworvenheid, nog geen verstilling. In een
midzomernacht begint het; het diende te eindigen op een middag in den laten Winter:
een heldere zon aan een zuiveren hemel, en de onmiskenbare tekenen van een nog
niet gekomen Lente.
Een dubbel mensenpaar, Grim en True, Johan en Ingvild schraagt het veelvuldig
verloop. De eerste roman verhaalt hoofdzakelijk van Grim en True, de derde van
Johan en Ingvild: een tweevoudige dubbel-bestemming, die, geheel verscheiden,
toch parallel loopt. Tweemaal zijn man en vrouw door stand en opvoeding gescheiden;
tweemaal heeft het lijden- het verborgen hunkeren van de vrouw en de zware
avonturen van den man - de waarde van een offer, - en als de gehele toestand beter
wordt,
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dan hebben True, Grim, Ingvild vooral, er veel voor doorstaan. Vat Dominee Rieber,
op de bruifoft van Ingvild, met een bijna profetischen blik in de sombere toekomst,
alles niet samen; 'Wij hebben hier te doen met een koninklijk erfdeel. Vele jaren
geleden ontvluchtte de eenige dochter van dit huis, en de erfgename er van, haar
leven van overvloed om in het gebergte de keuze van haar hart te volgen, tegen alle
wereldsche verstand in. De dochter, wier bruiloft wij heden vieren, deed als haar
moeder, - zij wierp haar brood op het water, zooals de Schrift het noemt, opdat de
wet der Liefde vervuld zou worden. De vrijheid van een hart om een keuze te doen,
de vrijheid van een rein gemoed om zijn lot te leggen in God's hand, dat is een
koninklijk erfdeel, - het erfdeel van menschen uit één stuk. Mijne vrienden, indien
wij vandaag in dit samenzijn een zoo ongewonen levenswarmen geest hebben gevoeld,
dan komt dit, ik ben er van overtuigd, door het liefdeoffer van deze twee vrouwen'
(blz. 903).
In het midden staat dan de liefde: de liefde van mens tot mens, waarbij de meer
algemene naastenliefde. Niet het lichtzinnig, ongestadig en zelfzuchtig spel dat liefde
genoemd wordt; maar de getrouwe gave, het offerend lijden, het milde bestaan. Diep
in ons leeft het als een warmende vlam, een altijd lopende bron; als Gods geschenk,
als God zelf; want 'God is in ieder mensch, en als we Hem maar wilden gehoorzamen,
dan zou alles goed zijn' (blz. 83). Wij kiezen dus het voorwerp van ons beminnen;
wij vertrouwen, wij durven. En het gehele boek zegt en herhaalt: bemin, en luister
naar uw hart. Met een oprechte, een nooit versagende liefde komt alles terecht; want
'als ons hart een dwaas is, dan is God een behoeder der dwazen' (blz. 903).
Wat wordt, van uit dat standpunt gezien, het gehele boek één en overzichtelijk!
In den midzomernacht ontbloeide de bevrijdende liefde; door haar werd alles anders.
True, Grim, Ingvild, Johan traden naar de bevrijding toe; Fartegn en Nagelhans, twee
geheimzinnige zwervers, vader en zoon, geleidden hen, godsgezanten bijna, op den
soms verblijdenden, soms verbij sterenden weg; Rämund True, Fuse Viland, Baerulv,
Von Kalb, boze gestalten daartegenover, verhinderden ontvoogding en licht. Heel
veel andere mensen scharen zich om dezen; veel kleine verwikkelingen worden
vastgeknoopt en komen los: een wisselend spel van kwaad en goed, vreugde en pijn,
haat en liefde, wreedheid en trouw; een bonte wemeling, weinig verwarrend.
Hoe meesterlijk en bevredigend tegelijk de structuur van het rijk beladen gevaarte!
De eerste twee romans verhalen het jonge geluk, den duisteren ondergang, de
moeizame bevrijding van Grim en True; maar in den tweeden komen Ingvild en
Johan reeds naar voren, wier lotgevallen het derde boek zullen beheersen, - en de
ontmaskering van Fuse Viland, waarmede het tweede werk besluit, staat als dramatisch
tafereel misschien hoger dan het uitbranden van de hoeve op Viungen, het einde van
het eerste deel; dan de dood van Johan en kleine Jorunn, de precies passende uitkomst
van het derde. Elk van de drie romans vertoont dus een eigen bouw en geest; telkens
ademt men een bijzondere lucht. Samen vormen zij een zuiver akkoord van drie
klanken, de drie scherp onder-
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scheiden stadiën van één reis, en beter bemerkt men hoe trefzeker elke titel werd
gekozen.
Sekuur en zeker werd dan de gehele, de machtige, de veelvuldig verscheiden roman
gezien, doordacht, uitgebouwd. Door een schrijver die een aanzienlijk en bont
materiaal kon samenhouden, ordenen en revelerend doorgronden. Door een
idealiserende, die in het diepste van het gepeilde leven de liefde vindt en God, en
die, door zijn hoofdheld Grim Aslesen, zijn eigen inzicht laat samenvatten: 'Runen
en wonderen! Daar is onderscheid tussen. De runen doen de ziel verschrompelen en
maken den mensch klein en slecht. De wonderen heffen hem op tot iets groots en
niet-tevattens als een regenboog of een sterrennacht' (blz. 307).
Maar het echte kenmerk gaven we nog niet aan: het nabije leven. Het volle,
verbazende, altijd nieuwe; zijn onuitputtelijke flikkering en pracht, zijn nachten en
holen, zijn dageraden en lichtgetover. Alle uitgangen lijkt het soms te versperren;
ineens zet het den hemel dan open: het zich openbarende leven, - en het openbaart
zich in een stijl van losse ontvankelijkheid, waarin leute en ernst, geestigheid en
ontroering, nuchter realisme en poëtische intuïtie, vertrouwelijkheid en ontzag
onontwarbaar zijn vervlochten. Zonder het op te merken maakt men een hoge opvlucht
mee; dan beweegt men zich weer te midden van doodgewone mensengestalten en
mensengedachten.
Weinig werken zijn zo rijk aan waarneming, beschouwing, typen en verwikkeling.
In weinige dringt de natuur zich zo betoverend, bedwelmend, onweerstaanbaar op.
De gehele natuur: planten en vee, wouden en wild, bouwgrond en rotsen, woeste
bergkammen en bewoonde dalen, seizoenen en hemels, wildheid en vruchtbaarheid,
land en zee. Ze lijkt al even belangrijk als de mens; maar neen, een gestage
wisselwerking doet alle leven zwellen. In die natuur dan wonen en wemelen, handelen
en denken de mensen allen verschillend: hun gewoonten en grillen, samenzijn en
misverstand, zwoegen en vermaak, hulp en bedrog, voorspoed en rampen, verleden
en heden..., alles heeft zijn deel, alles is dichtbij. Dit Noorse boek schittert, sprankelt,
knettert met een bonte weelde, die men tropisch zou noemen. Maar nergens
woekerplanten noch verstikking; de auteur besnoeit, beheerst en ordent. Als een
ervaren herder geleidt hij, waar hij het wil, zijn veelkoppige kudde.
Zo leren wij hem kennen: een intens levende, die in Fartegn en Nagelhans het
meest, ook wel in Grim en Johan, het beste van zichzelf heeft neergelegd. De
levensdronkenheid van Nagelhans verenigt hij met den ernst van Fartegn; van beiden
bezit hij de avontuurlijkheid. Hij houdt van land en volk; hij, die met zoveel
genegenheid de oude boeren onvervreemdbaar gehecht toont aan hun grond. Hij
gelooft in het leven, als men maar beminnen durft en goed zijn; hij, de optimist die
ook den tegenspoed verwacht, zodat hij den langen tocht naar het licht met den
allerzwaarsten slag durft besluiten; hij, de veelvuldig werkzame en intiem vrome,
intiem vroom omdat hij in de liefde de kern van alle leven heeft gevonden... Zo
benaderen wij een buitengewoon talent, een verbazend
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opmerker en verzamelaar, een machtig bouwer, een poëet met iets van een profeet;
alles iets te dicht bij het onbesuisde avontuur, dat alleen schijnbaar de vergankelijkheid
ontvliet.
Want de protestantse geest, die het boek bezielt, moet ons toch vreemd blijven.
Het verhaal volgt den overgang van een al te gestreng en pessimistisch Calvinisme
(zie vooral blz. 84) naar een vertrouwend piëtisme dat geheel het leven aanvaardt;
van Dominee Morten naar Dominee Rieber, van laffe hooghartigheid naar dapperen
levenslust; alles dank zij de bevrijdende liefde. Maar zulke godsdienstigheid, een
onloochenbare bezieling weliswaar, mist vaste dogma's en nauwkeurig bepaalde
zedelijke voorschriften; het gebrek aan positieven inhoud haalt ze neer tot een
humanitair altruïsme met pantheïstischen inslag, tot een te grote, wel eens bedrieglijke,
zedelijke ongebondenheid. Daarom vragen wij ons af, niet zonder angst, in hoever
onze katholieke lezers, met hun te smalle basis van godsdienstkennis, godsdienstig
leven en belangstelling voor zedelijke vragen, zich door deze vage religiositeit zullen
laten beïnvloeden, misschien verbijsteren.

II
Met een fiere vreugde begroeten we, in De groene Swaen, de eerste Zuidnederlandse
trilogie; want De familie Roothooft van Walschap beantwoordt niet helemaal aan de
formule, en nog minder Jeanke, met zijn twee vervolgromans, door De Wachter. Wij
begroeten het eerste grote werk, samen drie romans, dat een periode, een bestemming,
een samenvloeien van natuurkrachten en menselijk pogen aangrijpt, ontwikkelt,
vasthoudt; een epischen arbeid, die beslist peilen durft naar diep menselijke, diep
zedelijke, diep godsdienstige gronden.
Van de Kempische streek die hij bewoont, keerde Van Hemeldonck in gedachten
terug naar de Antwerpse polderstreek bij de Schelde, waar hij zijn kinderjaren
doorbracht, - en nadat hij herhaaldelijk den onverpoosden strijd had verhaald van
Kempische boeren tegen stuivend hei-zand: ziehier den strijd van polderboeren, met
dijken, kanalen en molens, tegen het water der Schelde. Een zoveel gevaarlijker,
zoveel tragischer gevecht, omdat weer en tij, storm en kentering zo onberekenbaar,
grillig en geweldig zich voordoen, omdat dijken en sluizen, ook de best gebouwde,
altijd kunnen, begeven.
Van Hemeldonck verhaalt dus van den strijd met het water. Geslacht na geslacht
voerde hem; stuk na stuk maakte men land buit op den vloed; meer dan eens keerde
de stroom verslindend terug waar hij onwillig was geweken. Één moment uit dezen
eeuwenlangen strijd werd dus gekozen, één vechter voorgesteld maar diens rol en
bestemming leggen symbolisch de gehele tragiek vast van land en stroom.
Dat éne moment: de auteur koos de tweede helft van de zestiende eeuw; wanneer,
bij het beleg van Antwerpen door Alexander Farnese, de polderdijken werden
doorgestoken. De akelige tragiek der Nederlandse
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beroerten, de Hervorming die gezinnen en burgerij verscheurde, de Renaissance met
haar onstelpbare praalzucht ook in dien tijd, het veelzijdige Antwerpse leven waar
ook de polderboer onmiddellijk mee kon gemoeid zijn: zoveel lokkende vergezichten,
harmoniërende verscheidenheid, heerlijke kansen tot verwikkeling en verfraaiing
drongen zich daarbij op. In dien benarden tijd, in die streek waar oorlog en water,
beide even onzeker, kwamen en gingen, kon de kunstenaar het meest bewogen leven
laten verlopen dat hij ooit had uitgedacht; hij kon het omgeven met de bonte taferelen
waartoe geen andere combinatie hem ooit zoveel kans had geboden. Een
Antwerpse-polder-geschiedenis in den tijd van Oranje, Marnix en Farnese: nooit
deed Van Hemeldonck een gelukkiger worp; nooit vond hij een veelzijdiger,
machtiger, meer imponerend onderwerp, dat hem, het kind van die streek, den
technisch gevormden schrijver die zich in historische verbeeldingen vermeide, precies
gaan zou en boven zichzelf doen uitstijgen.
Want hij kon nog stijgen. De gestage werker wiens nederig debuut nooit De cleyne
Keyser had laten vermoeden; de apostel-met-de-pen die geleidelijk, van beperkte
moralisering en stemmige heimatliteratuur, bij historische gestalten ging verwijlen
en psychologische problemen gesteld zag: hij kon nog (voorlopig zag niemand een
einde aan zijn groei) door een inspirerend en groots onderwerp tot het allerbeste van
dezen tijd worden gebracht. Hij vond de materie; met De groene Swaen doet hij nu,
in eigen grond, de alom bewonderde trilogie wortel schieten, die we totnogtoe uit
Noorwegen of Amerika maar zagen overgebracht.
Gelijk hij zelf is, zo tekent Van Hemeldonck zijn voornaamste helden: taaie arbeiders,
wier ononderbroken volharding méér verovert dan iemand ooit had kunnen voorzien.
In bijna elk van zijn boeken komt zulk wroeter voor, gesloten en hardnekkig,
tegenover rampen en vernieling passief en gelaten, maar nooit geknakt. Gelijk de
boeren de heide: ontgon hij zo zelf niet het veld van de literatuur, het eigen veld,
vruchtbaar door eigen zweet? Maar vorderend bemerkte hij dat hardnekkigheid
onbuigzaamheid kon worden, koppigheid trots, geslotenheid onmenselijkheid, en
hoe, wanneer de voorspoed zulke werkers hoog en ver had gevoerd, eerzucht en
heerszucht hen zoveel gemakkelijker konden verblinden, daar zij met eigen kracht
alles hadden veroverd. De bedrieglijke waan duwde hen dan omlaag.
De kleine man die zich opwerkt, die overmoedig en heerszuchtig hart en
menselijkheid verloochent, die, eens veelbelovend en weldoend, een bedrieger wordt
en een dwingeland, - tot het ongeluk hem neerslaat: is het Johan van der Heyden
niet, in het boek van dien naam; Adriaan Thoenemans, in De cleyne Keyser; de
verhalende persoon, in Agnes;. niet het minst, met geringe varianten, Heinric Janssone
in De groene Swaen Moest de zich ontwikkelende Van Hemeldonck, door de
ontwikkeling zelf van zijn personages, tot dat thema niet worden gebracht? - en bevat
de boodschap van dezen kunstenaar aan de mensen het bijzonder bestanddeel niet:
dat God de hoogmoedigen verguist en de nederigen

Streven. Jaargang 14

450
verheft? Elk artist heeft zijn thema's, die, anders ingekleed, steeds weerkeren; dit is,
van dezen romanschrijver, een weerkerend motief, geleidelijk voller en dieper.
Een ander motief, dat zich even geleidelijk heeft ontwikkeld, opent een nog
verderen horizon: dat van het offer. Ook dàt slaat, vanaf de eerste werken, aanhoudend
door: moeders en vrouwen, zonen en dochters, onderwijzers en boeren, als
voorbestemd om te dienen, zich te vergeten, zich te verliezen! Keer op keer en van
boek tot boek, dragen verscheidene gestalten in zich, tot het einde toe, een
onuitputtelijke mildheid, gelukkig in weemoed. Dat thema vond zijn hoogste uiting
in Maria mijn kind; in De harde weg, voor het eerst met dat van de eerzucht
vervlochten, werd het een dolend zoeken, met den offerdood als uitkomst. Ook dàt
motief vindt hier zijn plaats: de geslagene, de berouwvolle Heinric Janssone wordt,
na zijn broer en zijn zoon, een vrijwillig offer.
Eerzucht en offergeest, beide verenigd, dragen dit epos. Beide in Heinric Janssone:
de eerzucht vooraan; daarna de offergeest. Beide ook door elkander: van het begin
af moet Janssone offeren; tot het einde toe, trots slag op slag, steigert de eerzucht.
Beide dus, als de twee mensen die in eiken mens elkander bekampen: een grote en
geweldige strijd, met fouten en opstanding; met aarzeling, zwakheid, bedrog,
zelfoverwinning en gebroken hart; tot eindelijk de dood - dié kan het alleen - alles
afsluit.
Zo komt Van Hemeldonck's gehele ceuvre uit op deze trilogie. Het lijkt maar een
voorbereiding te zijn geweest, de grondslag van dezen tempel. Door al het voorgaande
stelde hij zich tot dit werk in staat; hier vloeien alle lijnen samen; hier culmineert
het allerbeste.
Herhaaldelijk gaven critici aan Van Hemeldonck den broederlijken wenk, dat hij
naar nieuwe onderwerpen zou uitzien; vooral bij Agnes werd de afwijzende bewering
gemeenplaats: deze al te vruchtbare auteur vernieuwde zich te weinig. Zij vergisten
zich. Aprioristisch en zonder oog voor zijn bijzondere werkwijze, begonnen zij hem
voor een veelschrijver te verslijten; daarbij sloot, in Agnes, de konijnenberg eens te
meer den horizon af. Maar zij zagen niet dat deze taaie man, zonder daarom, boek
na boek, in rechte lijn te stijgen, toch aanhoudend zichzelf overtrof; nog minder
zagen zij dat Agnes, een overgangswerk weliswaar, in een vernieuwden stijl en met
andere procédé's was geschreven, met een veel bewuster en beslister tasten naar
geweten en schuld. Agnes was een zedelijk drama, - en De groene swaen, naast dat
voorlaatste opus gelegd, wijst bijna op een terugkeer naar oudere stijlnormen en
voorstelling.
Doch nieuw is het milieu, de polder. Niet minder dan vroeger schreef Van
Hemeldonck, een polderjongen van afkomst, een heimatroman; maar de nieuwe
atmosfeer was met tragiek meer geladen. Sterker dan vroeger zelfs dreef en dwong
hem de heimatgeest; want stelselmatig stelde hij Heinric Janssone voor als een onder
de vele veroveraars, van wie onze tijdgenoten de eerbiedige opvolgers en werkzame
voortzetters dienen te zijn.
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De overmoed van Janssone, den sterken man van het sterke geslacht, is dan ook de
vereenzaamde machtswellust van Thoenemans niet meer; hij komt voort uit den
bewusten erfplicht, zoon na vader, die elk afzonderlijk leven overschrijdt. Daarom
neemt Heinric niet alléén de reuzentaak op zich: zijn broer Joost, zijn zonen Aert en
Antoon stutten hem met hals en schouder. Aan zijn mateloos begeren gaan Joost en
Antoon dan ook onder, vooraleer hij zelf zal bezwijken, - en Aert, de enig overlevende,
zet een groter geworden werk voort, door de beproeving even onderbroken, door het
offer geheiligd.
Nieuw is dus het bredere gezichtspunt; nieuw de combinatie van verschillende
personen in één beweging. Dat heeft, menen we, den roman tot een trilogie gemaakt:
eerst moest Joost terugkeren en zijn broer begeesteren (I De terugkeer); dan moest
de droom groeien, verdwazen, uitlopen op ontreddering (II Het nuwe Domeyn);
daarna pas kon, met geweldige schokken, het offer worden voorbereid en gebracht
(III Vervulling).
Bijna vanzelf, dunkt ons, heeft Van Hemeldonck, na den breedvoerigen roman
De cleyne Keyzer, den vorm der trilogie gevonden: de drievoudige geleding, die het
werk verdiepte tot ontzetting toe, die de gedeelten harmonieerde tot een verrassende
volheid, die de grotere verscheidenheid tot een nauwer sluitende eenheid herleidde.
Zij kan opzet geweest zijn; eigenlijk komt ze als resultaat voor, bij iemand die juist
zo ver was gekomen dat hij dàt vinden moest.
Over al het overige kunnen we kort zijn.
Over de historische inkleding. De gestalten van Marnix, Farnese, Plantijn, Van
der Noot; de detail-schildering van zestiende-eeuwse huizen en zeden. Met een
zichtbaar genoegen verwijlt Van Hemeldonck bij zulke taferelen; misschien toch
verhindert het genoegen der zorgvuldige inkledingen den niets ontzienden peilenden
blik en het onbeschroomd ophalen van naakte waarheid. Misschien staat de stoffering
de laatste overgave en de diepste vondst in den weg. Intussen maakt ze van het werk
een rijk versierd, kostbaar gemeubeld antiek huis; met zoveel méér kamers,
verfraaiing, belichting, portretten. Alles in het deugdelijk en voornaam materiaal van
een verzorgde, licht plechtstatige, licht archaïserende taal, waar de stijlguirlanden
op glinsteren als verguld snijwerk op donker geboend eikenhout.
Over het verhalend beschrijven, waar de auteur een procédé van maakt. Bijna het
gehele werk kan men tot tableaux uiteen nemen, en soms haalt men er de modellen
onder uit: van Jeroen Bosch, van Brueghel, zelfs van den negentiende-eeuwsen Karel
Ooms. Dàt juist, we zegden het, maakt het boek als een rijk gestoffeerd huis, iets als
een museum; maar in een museum raakt men niets aan. Zo houdt de verteller zich
licht buiten het onderwerp. Hij beziet het achter glas, gelijk men vissen ziet in een
kunstmatig doorlicht aquarium; hij legt het verloop stil, om het vertraagde tempo
con sordino te beschrijven. Met buitengewoon gevoelige zintuigen neemt hij,
onbeweeglijk, alles waar; maar graag zagen wij hem meer
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bewogen, meer opgenomen in een onderwerp dat hij gulziger in zich zou opnemen.
Graag zagen wij hem den strijd van zijn helden driftiger mee uitvechten; graag
hoorden we het verhaal heftiger doorhijgd van zijn persoonlijk zwoegen... Doch
misschien bedriegen we ons; misschien is deze trant, voor den auteur, persoonlijk
en precies, en stellig graaft hij, van boek tot boek, dieper en dieper.
Over de bijkomstige gestalten. Heel veel zijn er niet, en sommige spelen misschien
een té duidelijke rol. Dan blijken ze, voor een bepaald effect, onmiddellijk berekend;
te weinig misschien heeft de auteur, vooraf, de gehele intrigue gekneed en doorwrocht,
gelijk men een stelkundige formule bewerkt en vereenvoudigt. Van het oude euvel
- de stemming boven het verdiepen verkiezen, het onmiddellijk voordeel boven de
geheel verantwoorde houding, - blijft nog iéts over: kunstige tableaux beschaduwen
soms een te haastig aangewende bij-intrigue.
Heel veel ware hier aan toe te voegen: over de gesprekken; de historische
werkelijkheid van de zestiende eeuw; het trage tempo in het begin; de iets te geringe
quantiteit van waarneming en materiaal... Heel veel; maar De groene Swaen is, voor
onze letterkunde, een geschenk zoals elk jaar er geen weet aan te bieden; het is, voor
den schrijver, de triomfboog van een jarenlang bevochten overwinning. Toch blijft
het een belofte; want we bemerken nog niet, bij dezen hoog gestegen vogel, een
matteren vleugelslag.
Het liefst vergelijken we Van Hemeldonck met zijn Godevaert van Duffle, den
stillen beeldsnijder licht ongedurig en vol van heimwee: zijn drie samengehouden
romans zijn dan drie even stevige als gracelijke cariatiden, die de schone zoldering
schragen in het Vlaamse Plantijn-huis.

III
Wij zullen de twee trilogie's niet vergelijken. Als kunstwerk kan men de Noorse
verkiezen; maar de Nederlandse staat ons meer nabij. Voor de Noorse hadden we
nog een verklarende inleiding gewenst: een binnenleiden van het publiek in de zich
ontvoogdende achttiende eeuw; in het religieus-vrije protestantisme, dat we evenmin
mogen misprijzen als overnemen. De Nederlandse worde voor ieder rijper lezer een
genot en een weldaad, een fierheid en een bezinning. En voor deze Zuidnederlandse
prestatie, de eerste in haar soort, paste wel, gelijk het is geschied, een koninklijke
uitgave, door den ervaren Speybrouck rijkelijk en romantisch geïllustreerd.
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Muziekkroniek
Mozart's levensbeeld
door G. de Wolf S.J.
In 1936 verschenen de eerste drie delen van een grootscheeps opgevatte
Mozartbiographie1.. De eerste twee delen stonden op naam van Th. de Wyzewa en
G. de Saint-Foix. Meester en leerling hadden van de studie van Mozart hun levenstaak
gemaakt. Doch de meester mocht er de voltooiing niet van beleven. Vanaf het derde
deel is G. de Saint-Foix alleen. Maar hij is het gemeenschappelijk opzet ten volle
getrouw gebleven, zodat de wetenschappelijke degelijkheid en de exhaustieve
behandeling der stof onverminderd werden gehandhaafd. In 1939 verscheen een
vierde deel, en thans (1946) besluit een vijfde deel dit werk, dat wel het standaardwerk
mag heten in de Franstalige Mozart-literatuur. Wie voortaan over om het even welk
oeuvre van den meester van Salzburg alle in den huidigen toestand der musicologie
bereikbare inlichtingen verlangt, wie inzicht wil krijgen in vorm en inhoud van alles
wat Mozart ons naliet, kome hier zoeken. Want dit is inderdaad een modelwerk,
verzorgd tot in de uiterste details.
Sedert het romantisme is de houding van den bewonderenden mens tegenover het
kunstwerk grondig gewijzigd. Waar men voorheen het kunstobject op zichzelf
beschouwde, los van alle verbondenheid met zijn maker, en daarin een voedsel vond
voor eigen aesthetische beleving, gaat thans ons laatste zoeken, in en door het
kunstwerk, naar den mens die het schiep.
De voltooiing van de hier besproken studie was ons daarom aanleiding tot zulk
een dieptepeiling. In de gewrochten van zijn kunst Werd getracht den mens Mozart
te benaderen. Doch Mozart is zo veelvuldig! Om de beperking, die in deze kroniek
geboden is, moge het dan volstaan een beeld van dezen kunstenaar te geven zoals
hij bij zijn levenseinde gegroeid was; zo toch wilde hij zelf bij het nageslacht blijven
voortleven.
De kunstenaarsloopbaan van Mozart hebben de Wyzewa en de Saint-Foix in vier
en dertig perioden ingedeeld, beantwoordend aan belangrijke veranderingen in de
'manier' van den meester of aan nieuwe phasen in de inwendige ontwikkeling van
zijn kunstenaarstemperament.

1.

T. DE WYZEWA et G. DE SAINT-FOIX, Wolfgang Amédée Mozart. Sa vie musicale et son
oeuvre. Essai de biographie critique, 5 dln. (1936-1946), Desclée de Brouwer, Brugge.
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Wonderbaar is het inderdaad, hoe Mozart's kinderlijke ziel - want een 'godenkind' is
hij gebleven gedurende geheel zijn kort leven - wijd open stond voor alle
vernieuwingen van zijn tijd, die een hoogconjunctuur van muzikale effervescentie
was. Alle kunstvormen en -opvattingen waarmee hij, vooral op zijn veelvuldige
reizen, van jongs af aan in contact kwam, kregen hun neerslag in zijn muziek. En
daarbij bleef hij toch helemaal zichzelf. Wat van buiten kwam nam hij niet op als
een pronkgewaad dat men aantrekt en later weer aflegt; hij verwerkte het tot zijn
eigenste bezit. Ligt de persoonlijke trek van Mozart's genie niet juist in deze alles
assimilerende synthese? Zo werd zijn artistieke persoonlijkheid als een kleinood met
veelvuldige facetten.
Met het jaar 1789 begint de laatste transformatie, waaruit de definitieve Mozart
groeit. Het romantisme, dat in zijn kunst aan het doorbreken was, wordt stilgelegd
door een reis naar Berlijn en Leipzig, waar het hernieuwde contact met de oude
meesters van Noord-Duitsland een terugkeer tot den klassieken stijl teweegbrengt.
Doch er is nog een andere, diepere oorzaak voor dit heropleven van het
albeschikkende maatgevoel. Mozart, het eens aan de vorstenhoven en in alle grote
steden van Europa zo gevierde wonderkind, vereenzaamt. Zijn muziek groeit beslist
boven het bevattingsvermogen van zijn tijdgenoten uit. En de eenzaamheid brengt
materiële ellende; voor zijn kunst is het een tijd van inkeer, van hoogste versobering.
Uit dien geest ontstonden, naast tal van andere werken, het kwintet in la gr. voor
klarinet en snaren, en vooral Cosi fan tutte, dat als een laatste blik is door Mozart op
zijn verleden geworpen vooraleer de grondige loutering intreedt.
In de eerste maanden van 1790 vestigt zich de stilte, schijnbaar voorgoed. De
meester heeft slechts twee leerlingen meer; zijn morele toestand zowel als zijn
physische worden tragisch: naast de geldzorgen om het dagelijks bestaan doen zich
de eerste symptomen der ziekte voor die hem het jaar daarop naar den dood zal
voeren. Het is dan niet te verwonderen dat de werken in 1790 betrekkelijk zeldzaam
zijn. Nog eenmaal gaat de veelbereisde op tocht naar de kroningsfeesten van keizer
Leopold te Frankfurt en komt ontgoocheld terug. Uit Londen krijgt hij een uitnodiging
om zich daarheen te begeven onder aanlokkelijke voorwaarden. Hij zou er twee
opera's schrijven en verdere concertwerken naar zijn keuze. Ook Joseph Haydn was
uitgenodigd. De nog levenskrachtige zestigjarige vertrok, maar Mozart, die nog geen
vier en dertig was, ging niet meer mee. Het afscheid tussen de twee goede vrienden
moet ontroerend geweest zijn. Mozart had sombere vooruitzichten en de oude man
moest den jonge troosten. En toen Haydn vertrokken was, voltooide Mozart zijn
kwintet in re gr., een zijner verhevenste.
1791 is Wolfgang's laatste levensjaar. In de eerste maanden is hij er zo ellendig
aan toe dat hij, om den brode, een hoop dansmuziekjes moet schrijven voor de Weense
volksbals. Nog zal er een opklaring komen als zijn nieuwe opera, de Tover fluit, een
succes gaat kennen waarop hij
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niet meer rekende. Maar dan is hij reeds door den dood getekend.
In het begin van dit laatste levensjaar bereikt Mozart werkelijk den bodem der
materiële ellende. Maar zijn genie is niet geknakt, zijn veerkracht niet gebroken. Nog
eens zal hij het succes weten te dwingen. De schrijver-regisseur-toneelspeler
Schikaneder komt aandragen met een vreemdsoortig libretto. Het voert van de ene
verrassing naar de andere. In een sprookjeswereld waar niets onmogelijk blijkt,
verschijnt de hieratische priesterfiguur van Sarastro in het kader van een Egyptischen
tempel waar de zon aanbeden wordt; er is ook nog een inslag van esoterische
elementen: prins Tamino moet vuur- en waterproef doorstaan om tot zijn geliefde
Pamina te geraken, die bewaakt wordt door den bozen Moor Monostatos; dan is er
nog de moeder van Pamina, de Koningin der Nacht die, behulpzaam als ze was,
opeens om onverklaarde redenen een boosaardig tegenspel gaat spelen.
Dien mengelmoes zal Mozart met zijn heerlijkste muziek aankleden. Hebben de
toehoorders van het kleine voorstadstheater, waarvoor de Tover fluit bestemd was,
beseft hoe die muziek een diepgrijpende vernieuwing betekende in Mozart's stijl?
Meer dan vroeger is er een aethe-rische glans, een adel van gevoel, een soberheid
van uitdrukkingsmiddelen die een nieuw klimaat scheppen.
Niet echter uit de toevalligheid van een fantastisch libretto ontstond die verandering,
want ook in de kleinere werken van het begin van dit jaar, om niet te gewagen van
het zo sterk vergeestelijkte kwintet in mi bemol, is die loutering te bespeuren. In een
innerlijke bevrijding moet haar oorsprong worden gezocht. Ze is gegroeid in een tijd
van uiterst harde levensomstandigheden en slopende vereenzaming. Doch Mozart's
kunstenaarschap werd niet neergedrukt; het overwon door onthechting en steeg
omhoog naar regionen waar geen aardse stormen meer woeden. Met eerbiedigen
schroom benaderen we hier den opgang van een ziel.
Dit verschijnsel is niet ongewoon bij grote kunstenaars die hun levenseinde naderen.
Daar openbaart zich een drang naar eenzaam overdenken, een passieloos schouwen,
een vreedzaam zich vermeien in de spelingen van den aan den tijd ontstegen geest.
In het bezit van een opperste technische vaardigheid mogen ze verzaken aan den
opsmuk van alle uitwendigheden om de quintessentie van hun kunst in haar
ongetooiden eeuwigheidsglans te laten stralen. Dikwijls werd de vraag gesteld, bij
Mozart's vroegtijdig einde, tot welke hoogten hij zou gestegen zijn indien hij langer
had geleefd. Die vraag is ijdel. De boodschap van deze kunstenaarsziel is voltooid,
haar zang werd niet afgebroken maar deinde uit als de golfslag van een rustige zee
op een strand vol zon. Mozart's leven, hoe kort ook, is artistiek af met de werken van
zijn laatste levensjaar.
Doch de Tover fluit alleen kon geen waardig slot zijn voor de veelzijdigheid van
dezen begenadigde.
Midden in den zomer van 1791, toen de compositie van de opera nog volop aan
het worden was, kwam een geheimzinnig boodschapper aankloppen aan het planken
huisje waar Schikaneder zijn componist had
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opgesloten om alle verstrooiing van hem verre te houden. De bezoeker, een mager
man, in onopvallend grijs gekleed, wilde zijn naam niet noemen noch dien van zijn
lastgever. Hij had alleen een ongetekenden brief te overhandigen waarin, na een zeer
vleiende begroeting, drie vragen werden gesteld: Was Mozart bereid om een Requiem
te schrijven? Wanneer kon hij ermee gereed zijn? Welk bedrag verlangde hij ervoor?
Dadelijk nam Mozart de opdracht aan. Heeft hij deze als een teken van hierboven
gevoeld? Wilde hij, in het vage vermoeden dat zijn dagen geteld waren, zijn artistiek
testament schrijven in deze glorieuze bevestiging van zijn trouw aan de Moederkerk
en van zijn kinderlijk-serene hoop? Documenten wijzen uit dat hij gaarne die
gelegenheid te baat nam om weer iets te maken voor den eredienst.
In Juli werd de Tover fluit door Mozart als voltooid genoteerd in den catalogus
zijner werken, al moest - volgens zijn vaste gewoonte - de orchestratie nog uitgewerkt
worden. En zonder te verademen begon hij aan zijn Requiem.
Nog eenmaal zou hij onderbroken worden. Rond half Augustus werd van hem
verlangd dat hij bij de kroningsfeesten van keizer Leopold II te Praag de muziek zou
schrijven voor La Clemenza di Tito, een tragedie van Metastasio. Met zijn leerling
Süssmayer stapt hij in de postkoets naar Bohemen, en op achttien dagen is hij klaar,
juist op tijd voor de opvoering.
Dit jachtende leven had echter veel van zijn krachten gevergd. Nu begaf zijn
gezondheid. Toch werkte hij door aan zijn Requiem. Het offertorium Domine Jesu
Christe met het heerlijke Hostias et preces kon hij nog beëindigen; maar de laatste
strofen van het Dies irae waren nog bij te werken. Den dag voor zijn dood nam hij
dit gedeelte ter hand en geraakte tot aan Lacrymosa dies illa qua resurget ex favilla...
Toen schoten zijn ogen vol tranen en hij legde het papier ter zijde, voorgoed. Zo zijn
dan die woorden van deemoed en hoop het laatste dat Mozart op aarde zong...
Hier denkt men onwillekeurig aan Bach. Bach en Mozart! Twee reuzen in de
vertolking van het religieuze, twee kinderzielen tegenover hun God. Op zijn sterfbed
dicteerde Bach zijn koraal Hiermede treed ik voor uw troon, mijn God; zijn laatste
daad was een bevestiging zijner hoop. Mozart schrijft zijn Dies irae, en zijn laatste
woord is: Resurget.
Dat hij bij het schrijven van zijn Requiem meer en meer bewust werd dat zijn einde
nabij was, valt haast niet te betwijfelen. Dit zou dan zijn testament zijn voor allen
die eenmaal in zijn kunst zouden zoeken de bevrijding waartoe hijzelf door louterende
eenzaamheid en ontbering was opgestegen. Hier heeft hij zijn ziel voor ons opengelegd
in een belijdenis van ontroerende schoonheid, hier glanst zijn mysticisme in
onverstoorde sereniteit, hier spreekt zijn geloof met de zekerheid van een eenvoudig
hart.
Doodsgedachten zijn ernstige gedachten, bij den gelovige zijn het nooit sombere
gedachten. Diepste ontroering ligt er in het Requiem, sidderend ontzag voor de
grootsheid van den dood, maar geen vertwijfeling. En het zijn de schoonste bladzijden
waar de hoop doorstraalt, nede-
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rige hoop op God van wien we alle goed verwachten, en een volhardend vertrouwvol
smeken.
Zo wilde Mozart dat zijn definitieve beeltenis voor ons zou verschijnen: als de
kunstenaar van hoogste begaafdheid en overvloedige productiviteit, die zonder
schijnbare inspanning en met het speelse gemak van een wonderkind steeds weer de
edelste en aanminnigste schoonheid bereikt; - en als de mens met het zonnige
ongecompliceerde gemoed, met de veerkracht en zielesterkte die zich door geen
tegenspoed terneerdrukken laat, met het rijke en diepe inzicht dat naar het essentiële
grijpen kon en in de ontbering een weg tot loutering en onthechting vond, en bovenal
met het schone geloof en het nederige Godsvertrouwen op liefde gegrondvest, wiens
laatste kunstenaarswoord in zijn Requiem ligt besloten, openbloeiend in een
onwrikbaar Resurget.
Wolfgang Amadeus Mozart stierf den 5 December 1791, in verlatenheid. Enkele
vrienden volgden den lijkstoet, maar gingen niet mee tot aan het kerkhof wegens het
slechte weder. De arme man, rijk aan genie maar arm aan geld, werd in het armengraf
begraven, zodat men thans niet eens juist meer weet waar zijn stoffelijk overschot
rust.
Maar de sublieme eenvoud van zijn gerijpte kunst blijft een bezit voor alle tijden.
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Aardrijkskundige kroniek
Australie en zijn plaats in het Britse rijk
door A. Lodewyckx.
Professor aan de University of Melbourne.
Australië werd in het begin der zeventiende eeuw door Nederlandse zeevaarders
ontdekt. De door hen bezochte noord- en westkust was echter woest en gevaarlijk
voor de scheepvaart. Zij bood geen gelegenheid tot handel en scheen geheel
ongeschikt voor het vestigen van een volksplanting.
In 1770 stiet de Engelse ontdekkingsreiziger Cook op de oostkust. Daar vond hij
alles wat voor een Europese nederzetting nodig was: een vruchtbaren bodem, een
aangenaam klimaat en voldoenden regenval. Een hoge bergketen en uitgestrekte
wouden wisselden af met groene grasvlakten en golvend heuvelland.
Wel maakte de plantenwereld een vreemden indruk op den Europeaan. De meeste
bomen, heesters en struiken kwamen elders niet voor. De bossen bestonden bijna
uitsluitend uit eucalyptusbomen wier grijsgroene hangende bladeren het frisse groen
der Europese loofbomen misten. De dierenwereld was op een lagen ontwikkelingstrap
blijven staan. De grote zoog- en roofdieren der andere werelddelen, olifant, leeuw
en tijger ontbraken geheel.
Wat de inlanders betreft, deze leefden nog in de steenperiode en vormden
rondtrekkende horden van jagers, met houten speren en boemerangs gewapend.
Landbouw en veeteelt waren onbekend. Deze inheemse bevolking was niet talrijk
en wordt voor geheel het Australische vasteland op ongeveer een kwart millioen
geschat. Zij was niet in staat den blanken indringer enigen tegenstand te bieden.
Nadat Engeland door den Amerikaansen Vrijheidsoorlog de meeste zijner
Amerikaanse koloniën verloren had vond het weldra vergoeding in Australië. In
opdracht van de Britse regering stichtte Kapitein Phillip in 1788 bij een prachtige
haven de nederzetting Sydney.
Het was een strafkolonie. De deportatie van misdadigers naar Virginia in
Noord-Amerika was onmogelijk geworden. Vandaar de behoefte aan een nieuw
afzetgebied voor de talrijke veroordeelden, waar men toentertijd geen weg mee wist
in Engeland. De nieuwe kolonie werd Nieuw-Zuid-Wales genoemd wegens een
zekere gelijkenis van de Australische kust met die van zuidelijk Wales.
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Op de vloot van Kapitein Phillip bevonden zich 750 gevangenen, 550 mannen en
200 vrouwen, benevens een kleine legermacht en enige ambtenaren. De gevangenen
(convicts) hadden een armzalig bestaan. Zij waren met ijzers geboeid en moesten
zwaren dwangarbeid verrichten. Maar na afloop hunner straf konden zij als vrije
burgers in het land blijven en niet weinigen vonden een eerzaam bestaan en brachten
het tot bescheiden welstand. Trouwens, vele van deze ongelukkigen waren wegens
geringe vergrijpen veroordeeld: het stelen van brood, van een schaap of een konijn.
Weldra kwamen ook vrije uitwijkelingen naar Australië, niet zelden uit de
aanzienlijkste familiën van het moederland. Militairen, officieren en ambtenaren
vestigden zich veelal na afgelopen diensttijd in het land en kregen uitgestrekte
kroonlanden van de regering in vollen eigendom. Naarmate de vrije bevolking toenam
werden geleidelijk normale economische en maatschappelijke verhoudingen gevestigd.

BEVOLKING 1938: in duizenden
GODSDIENSTEN:
Church of England

44%

Katholieken

22%

Presbytarianen

12%

Methodisten

12%

Van het begin af nam de regering maatregelen tot den invoer van landbouw,
veeteelt, wijnbouw enz. De eerste proeven leverden echter weinig bevredigende
resultaten op. Derhalve verkeerde de jonge volksplanting herhaaldelijk in groten
nood. Want de voorraadschepen uit het moederland lieten soms lang op zich wachten,
daar Engeland twintig jaar lang met Frankrijk oorlog voerde.
Een der gewichtigste gebeurtenissen uit dezen tijd was de invoer van schapen uit
Zuid-Afrika in 1797. Daaronder bevonden zich drie rammen en vijf moerschapen
van Spaans ras. Deze schapen waren door den koning van Spanje met enige andere
aan de Nederlandse regering aan de Kaap geschonken. Op deze wijze werd het
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beroemde merino-ras in Australië ingevoerd, dat later groten rijkdom in het land
bracht.
Enige jaren later ontstonden nieuwe nederzettingen, die voorlopig nog als delen
van Nieuw-Zuid-Wales werden beheerd, doch zich mettertijd tot zelfstandige koloniën
ontwikkelden.
De eerste dezer nederzettingen werd in 1803 in Van Diemensland
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gesticht. Zij werd eerst in 1853 zelfstandig en heet thans Tasmanië, naar den
Nederlandsen zeevaarder Tasman, die dit eiland in 1642 ontdekte.
Ten noorden van Sydney werd op de oost-kust van het vasteland aan de Moreton
Baai in 1824 een nederzetting gesticht (Brisbane). Daarheen werden de zwaarste
misdadigers gebracht, die voor de bevolking van Sydney en omgeving een gevaar
opleverden. Deze kolonie bleef lang van geringe betekenis en kreeg eerst in 1859
een eigen bestuur. Dit is de oorsprong van Queensland.
De eerste nederzetting in West-Australië werd in 1827 opgericht en twee jaar later
overgebracht naar Perth, dat nu nog de hoofdstad van West-Australië is. Hier werd
eerst in 1890 zelfbestuur ingevoerd.
Het tegenwoordige Victoria met de hoofdstad Melbourne werd in 1834 van
Tasmanië uit gekoloniseerd en scheidde zich in 1851 af van Nieuw-Zuid-Wales.
De zesde en laatste kolonie is Zuid-Australië, hoofdstad Adelaide. Zij werd in
1834 opgericht doch eerst twee jaar later gekoloniseerd en wel rechtstreeks van uit
Engeland. Dit is de enige Australische kolonie waarheen nooit veroordeelden werden
gedeporteerd.
Het vraagstuk dat gedurende de eerste helft der negentiende eeuw de gemoederen
in Australië het meest in beweging heeft gebracht is juist dit vraagstuk der deportatie
van misdadigers. Deze instelling werd beschouwd als een schande en een groot
onrecht, dat de eerzame, vrije bevolking werd aangedaan. Tegen het midden der
eeuw zag het moederland zich genoodzaakt aan de luide klachten der vrije kolonisten
gehoor te geven en de deportatie hield omstreeks dien tijd in de meeste koloniën op.
De laatste gedeporteerden werden in 1868 in West-Australië aan land gezet.
Het is billijk hier op te merken dat men in Europa soms geneigd is te veel gewicht
te hechten aan den invloed van het misdadigerselement op de samenstelling der
Australische bevolking. Grote misdadigers plegen niet veel nakomelingen achter te
laten, en zoals reeds vermeld bevonden zich onder de veroordeelden velen die wegens
zeer kleine vergrijpen gestraft waren. Anderen waren Ieren die wegens deelneming
aan politieke bewegingen in de verbanning werden gezonden. Wat er ook van zij,
alle zichtbare sporen der deportatie zijn reeds lang uit de Australische bevolking
verdwenen, ofschoon men hier en daar nog de gebouwen zien kan, waar de
gedeporteerden werden gehuisvest, zo b.v. te Port Arthur in Tasmanië.
Een gebeurtenis die in dien tijd grote opschudding verwekte was de ontdekking
der goudvelden in Victoria en Nieuw-Zuid-Wales in 1851.
Een groot gedeelte der bevolking werd door de goudkoorts aangetast. Duizenden
verlieten huis en erf, vrouw en kind, handwerk of beroep om hun geluk op de
goudvelden te zoeken. Ook veel vreemdelingen stroomden uit alle werelddelen naar
Australië, voornamelijk ook uit China, in de hoop op korten tijd fortuin te maken.
Die hoop eindigde meestal in bittere teleurstelling. Er was wel veel goud en grote
vermogens werden hier en daar bijeengebracht. Maar bijna al de goudzoekers, die
in weinig weken of maanden een fortuin verwierven, verloren het even gauw door
speculatie
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of door een of andere dwaasheid. Als regel wordt blijvende welstand alleen door
langdurigen, volhardenden arbeid verkregen.
Toch brachten de goudmijnen veel rijkdom en stoffelijke voordelen in het land.
En wat nog belangrijker is, de bevolking nam snel toe. In het decennium van 1850
tot 1860 steeg de bevolking van 404.000 tot 1.145.000. Want vele gouddelvers
vestigden zich na enigen tijd als landbouwers of schapenboeren; of zij oefenden het
een of ander nuttig handwerk uit. Op deze wijze werden de grondslagen voor den
toekomstigen voorspoed van Australië gelegd.
Doch niet alleen op de goudvelden, ook in landbouw, in handel en nijverheid heeft
men in Australië dikwijls met onverwachte moeilijkheden en tegenslagen te kampen,
en teleurstellingen blijven niet uit. Na een snellen economischen opbloei als dien der
jaren vijftig, die aan de goudmijnen en de snelle toeneming der bevolking te danken
was, komt telkens een terugslag. Met andere woorden er ontstaat een depressie, een
malaise of crisis. Een aanhoudende droogte, waarop men in Australië altijd moet
voorbereid zijn, brengt een totale mislukking van den oogst en het wegsterven van
duizenden, ja millioenen schapen en runderen met zich, met al de ellende, die daar
het gevolg van is. In Europa met zijn regelmatigen, soms wel wat overdreven regenval,
kan men zich moeilijk voorstellen wat zulk een jarenlange droogte betekent, waarbij
grote stromen geheel opdrogen en heinde en ver geen groene grashalm te zien is.
Een van de ernstigste crises, die Australië ooit geteisterd heeft was die der jaren
negentig. Zij was het gevolg van een wilde grondspeculatie, die in 1893 haar toppunt
bereikte om dan plotseling in een bijna algehele depreciatie van huis- en grondbezit
om te slaan. Bijna al de banken staakten hun betalingen en verklaarden zich insolvent.
Er waren huisbezitters, die huurders voor niet in hun huizen lieten wonen om ze
tegen verval te vrijwaren. Veel rijke mensen werden plotseling straatarm. Bejaarde
lieden herinneren zich nog levendig dezen benarden tijd. Zeer langzaam kwam het
herstel in de jaren omstreeks 1900. Intussen was de bevolking in dit jaar gestegen
tot 3.750.000.
Nadat in den loop van de tweede helft der negentiende eeuw de zes Australische
koloniën, niet zonder strijd, een ruime mate van zelfbestuur hadden veroverd, begon
men gaandeweg meer en meer de wenselijkheid van de vereniging dezer koloniën
in een statenbond in te zien. Dit streven leidde tot de invoering ener federale grondwet,
die den 9 Juli 1900 als een Britse Rijkswet werd afgekondigd.
Krachtens deze wet vormen de voormalige koloniën Nieuw-Zuid-Wales, Victoria,
Queensland, Zuid-Australië, West-Australië en Tasmanië vanaf 1 Januari 1901 onder
den naam The Commonwealth of Australia (het Gemenebest van Australië), een
dominion, dat in zes staten is ingedeeld. Aan het hoofd van dit gemenebest staat een
Gouverneur-Generaal, die door den koning van Engeland wordt benoemd. Maar de
hoogste macht ligt in de handen van het Bonds-Parlement, dat bestaat uit den Senaat
en het Huis der Volksvertegenwoordigers (House of Representatives). De federale
ministers moeten deel uitmaken van het parlement. Daarnaast
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heeft men in iederen staat nog altijd een staatsregering en een staatsparlement, dat
meestal ook uit twee kamers is samengesteld.
Ofschoon de Australische bondsstaat den koning van Groot-Brittannië als souverein
erkent, heeft de Britse regering als zodanig geen macht meer in Australië. Vooral
sedert het Statuut van Westminster, aangenomen door de Rijks-Conferentie te Londen
in 1926, geniet de Australische regering volkomen gelijke rechten met de regering
van Groot-Brittannië en de regeringen der andere dominions van het Britse wereldrijk,
dat alleen door morele banden, allerlei stoffelijke en culturele belangen en door den
persoon des konings wordt samengehouden. De gouverneur-generaal, die den koning
in Australië vertegenwoordigt, wordt door hem benoemd op advies van de
Australische regering, niet van de Britse. Van 1931 tot 1936 was de
gouverneur-generaal een geboren Australiër. De tegenwoordige Gouverneur-Generaal
is de Hertog van Gloucester, een broeder van Koning George VI.
De bevolking van Australië bedraagt thans bijna 7.500.000. In den eersten en in
den tweeden wereldoorlog stond Australië trouw aan de zijde van het moederland.
In den oorlog van 1914-18 bracht het een leger van 400.000 vrijwilligers op de been.
In den tweeden wereldoorlog beliep het aantal manschappen ongeveer het dubbele.
Theoretisch is de verhouding van Australië tot het moederland, krachtens het
statuut van Westminster, precies dezelfde als die der andere dominions: Canada,
Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland. Maar in werkelijkheid heeft ieder dominion zijn
eigen karakter en de hechtheid der morele banden met Groot-Brittannië is zeer
verschillend.
Canada onderhoudt veel engere economische betrekkingen met de Verenigde
Staten dan met Groot-Brittannië; en de grote Frans-sprekende, katholieke minderheid,
die bijna 35% der bevolking uitmaakt, maakt aanspraak op algehele culturele
zelfstandigheid.
In Zuid-Afrika is de herinnering aan den Boerenoorlog van 1899-1902 nog
levendig. De Afrikaans-sprekende boeren vormen de meerderheid der Europese
bevolking en behoren grotendeels tot een sterk nationalistische anti-Britse partij.
Nieuw-Zeeland bezit de meest homogene Britse bevolking van al de dominions
en voelt zich het innigst met het moederland verbonden. Toch bestaat ook hier een
niet te verwaarlozen minderheid, namelijk de inheemse volksstam der Maori's, die
geestelijk hoger staan dan de kleurlingen der andere overzeese Britse gebieden, en
die in de laatste jaren weer beginnen toe te nemen in aantal.
De voornaamste niet-Britse volksdelen in Australië zijn de Duitsers en de Italianen,
die beiden echter op weg zijn te verengelsen. Australië voelt zich geroepen, naast
Amerika, een grote rol te spelen in den Stillen Oceaan, maar zal hiertoe alleen in
staat zijn, op voorwaarde dat het er in slaagt zijn bevolking in de naaste toekomst te
verdubbelen of te verdrievoudigen.
In de buitenlandse politiek treedt Australië meer en meer zelfstandig op. Dit blijkt
o.a. uit het feit dat het evenals de andere dominions zijn eigen vertegenwoordiging
heeft in de Organisatie der Verenigde Volken. Ook

Streven. Jaargang 14

463
heeft de Australische regering in de laatste jaren diplomatische vertegenwoordigers
uitgewisseld met de voornaamste mogendheden: de Verenigde Staten, de Soviets,
Frankrijk, China en Nederland.
Het federale parlement heeft zich tot dusver hoofdzakelijk bezig gehouden met
wetgeving en maatregelen van economischen en maatschappelijken aard. Voor den
eersten wereldoorlog gold de Australische arbeidswetgeving, naast die van
Nieuw-Zeeland, als de meest vooruitstrevende van de wereld. Een Duitse
staathuishoudkundige (A. Manes) noemde het vijfde werelddeel in 1911 het 'Land
der sozialen Wunder'. De bekende Franse socioloog André Siegfried zag de
Australische toestanden met een meer nuchter oog en beschreef ze als practisch
socialisme, 'socialisme sans doctrine'.
Maar sedert dien tijd is er veel in de wereld veranderd. Ik geloof niet dat de sociale
wetgeving in landen als België, Nederland of Scandinavië bij die van Australië achter
staat. Wij zijn nog altijd trots op onzen hogen levensstandaard in Australië. Maar
daarbij heeft men gewoonlijk alleen zuiver stoffelijke dingen op het oog. Aan culturele
of geestelijke waarden wordt daarbij zo goed als nooit gedacht.
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Boekbespreking
Godsdienst
Fr. TAYMANS D'EYPERNON, S.J., Le mystère primordial. La Trinité
dans sa vivante image. - 'Museum Lessianum', section théologique no 41,
Édition universelle, Brussel, 1946, 189 blz., Fr. 90.
Het mysterie van de heilige Drievuldigheid is het eerste en diepste levensgeheim van
elk christen. Als het zo weinig gekend is, dan is het voorzeker omdat men het aan
de gelovigen niet voldoende voorstelt als de grote werkelijkheid die geheel hun leven
doordringt. Dit is nu juist het opzet van P. Taymans.
Bij lezing van dit vloeiend geschreven boek, wordt de theoloog aangenaam verrast
door zijn klassiek karakter. Maar hoe solied ook, dit kader is zo rijk en fris overbouwd,
dat een niet theologisch-geschoold lezer er weinig zal door gehinderd worden. Ook
hij zal even aangenaam verrast zijn. Wat de theologische methode aangaat, neemt
P. Taymans eerder het standpunt der Griekse Vaders in: hij gaat uit van de
beschouwing der personen, veel meer dan van die der ene natuur. Vandaar dat hij
vooral beroep doet op de menselijke gemeenschap onder al haar vormen, om zijn
uiteenzetting te schragen. Daar vindt zijn fijne analyse zoveel rijkdom en heerlijkheid
in uitgespreid en toch tot eenheid gebracht, dat dit gemeenschapsleven hem uiterst
geschikt lijkt om de goddelijke levensvolheid, die alleen de openbaring ons doet
kennen, in de mate van het mogelijke te doen beseffen. Wellicht zullen sommigen
van oordeel zijn dat de schrijver daar te ruim gebruik van maakt. Hij weet inderdaad
de sporen en afspiegelingen van Gods drieëne leven zo overvloedig te ontdekken en
met zo'n treffenden eenvoud uit te werken, dat de lezer wel eens kon vergeten een
ondoorgrondelijk mysterie te overwegen, ware hij daar niet steeds opnieuw aan
herinnerd. Doch ook wie dit voorbehoud maakt, zal er zich over verheugen dat het
hoge mysterie hier zo levensontvankelijk wordt voorgesteld. Verder is het hoofdstuk
over Le Mystère et les mystères bijzonder vermeldenswaard, omdat er een zeer
eenvoudige poging gedaan wordt om heel het christelijk leven trinitarisch op te vatten,
een perspectief, dat de prediking en de ascese thans te weinig openen.
E. Vandenbussche.
Dr J. BUYSSCHAERT, pr., Het Jodendom in de oudheid, van de
ballingschap tot Christus. Vervolg op: Israël in de Oudheid. - Beyaert,
Brugge, 1946, 254 blz., Fr. 78.
Vulgarisatie is een veel misbruikt woord: men betitelt daar vaak geschriften mee,
waar een vleugje wetenschap achter zit. Dit boekje is echter vulgarisatie in den echten,
besten zin van het woord: wetenschap voor oningewijden, degelijk en bevattelijk
van de eerste bladzijde tot de laatste. Het behandelt de geschiedenis van Israël na de
Babylonische gevangenschap, d.w.z. vanaf de VIe eeuw vóór Christus. Er zijn twee
delen: het historische kader (9-78); en de godsdienstige ontwikkeling (79-254). Dit
tweede deel is practisch een uitstekende inleiding op de boeken van het Oude
Testament, en, door zijn laatste hoofdstuk, ook op de Evangelies. E.H. Buysschaert
geeft blijk een uiterst kostbare schrijvershoedanigheid te bezitten: hij gebruikt weinig
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woorden om veel te zeggen, zonder ooit onduidelijk te zijn. Daarom bevelen wij de
lezing van dit werk zeer aan aan allen die over weinig tijd beschikken, priesters,
opvoeders en, nog veel meer, ontwikkelde leken.
E. Vandenbussche.
Hilarion THANS, Minderbroeder, Geestelik Onderricht, Genade en
Eucharistie, 1, St-Franciscusdrukkerij, Mechelen.
Conferenties die de auteur aan kloosterzusters gaf, worden nu gebundeld en
verschijnen in een nieuwe reeks: 'Geestelik Onderricht'.
Dit eerste boekje munt uit door de degelijkheid van de leer, door zijn eenvoudige
taal; de concrete voorstelling door voorbeelden en anecdoten maken het tot een
aangename lectuur.
We begrijpen niet waarom de S. de middeleeuwse spelling van zekere woorden
verkiest boven de nu algemeen gebruikte schrijfwijze. Zo lezen we: Geestelik, dadelike
genade, natuurlike, bovennatuurlik. Het is des te meer storend en slordig daar niet
overal de zelfde orthographie wordt doorgevoerd.
Bij een tweede uitgave zou dit werkje best kunnen aangepast worden aan onze
lekebroeders voor wie deze conferenties een goede geestelijke lezing zou wezen.
Het volstaat zich tot kloosterlingen te richten en de eerste conferenties over klooster-
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zusters in een boekje met andere, beter aan hun levensstaat aangepaste instructies
samen te brengen, en we hebben een oorspronkelijk geestelijk boek dat even nuttig
zal zijn voor lekebroeders als voor kloosterzusters.
J.B.
Max ANDRÉ, Foyers de lumière en chrétienté. - Casterman, Doornik,
1946, 296 blz., Fr. 48.
Uit de talrijke literatuur over huwelijk en huisgezin heeft Schr. geput wat hem door
zijn ervaring, als opvoeder van grote jongens, het meest geschikt toescheen. Alle
citaten zijn werkelijk interessant, bijzonder de getuigenissen van hen, die de liefde
idealistisch weten te beleven. Deze overvloed van aanhalingen en eigen
beschouwingen is echter niet tot een volledig harmonisch geheel samengesmolten.
De gedachte is niet altijd voldoende scherp, o.m. bij de uitleg over het sacramentele
in het huwelijk. Maar de verheven en diepe waarheden, die hier in een vlotte,
verzorgde, ja, soms dichterlijke taal, door een christelijken opvoeder, worden
meegedeeld, zullen voorzeker weldoende werken in de richting van het idealisme,
dat de Schr. bevorderen wil.
M.v.C.
Jos. SCHRIJVERS, C.s.s.R., De weg van het vertrouwen. Uit het Fransch
vertaald door H. Schäfer, C.s.s.R. - De Kinkhoren, Brugge, 1946, 341 blz.,
Fr. 55.
Schrijver leidt zijn lezer langs 'de weg van vertrouwen', door deugden en
gebedsbeleving, navolging van Christus en gaven van den H. Geest. Aldus weet hij
vele nuttige wenken te geven, maar de gedachte van vertrouwen gaat er soms bij
verloren. Bondiger en raker geschreven, in den trant b.v. van 'Ja, Vader', zou het
boek ons meer aangrijpen. In H. 4. 1. beschouwt schrijver - hierin minstens eenzijdig
- de studie practisch als onnuttig, zo niet gevaarlijk voor het gebedsleven. Het boek
zal het vertrouwen van velen sterken.
F.R.
Gerebern MENS O.F.M., Cap., Een Vlaamsche jongensziel. Frater
Eymard. - 2e vermeerderde uitg., Franciscaansche Standaard, Brugge,
1946, 155 blz., Fr. 60.
Een frisse biografie die veel goed zal stichten. Het eenvoudige geloof van Fr. Eymard,
zijn wonderbaar-jeugdige heldenmoed zijn een levend bewijs van de hoogten die
een naar hart en geest rijk begaafde Vlaamse jongen met Gods genade bereiken kan.
Een voorbeeld voor jongens, en een aanmoediging voor hun opvoeders.
J.V.

Wijsbegeerte
Dr Ant. DE WITTE O.P., Analogie. - 'Wijsgeerige grondbegrippen', J.J.
Romen en Zonen, Roermond-Maaseik, z.j. (1946), 54 blz., Fr. 15.
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In deze enkele bladzijden heeft de schrijver al het essentiële weten te zeggen over
de zo belangrijke philosophische theorie van de analogie. Op de analogie van het
zijn immers baseert het thomisme zijn stellingen betreffende de goddelijke
transcendentie en op de analogie van ons denken de mogelijkheid om Gods bestaan
te kennen en bepaalde praedicaten aan hem toe te schrijven.
P. de Witte verdedigt de 'palaeo-thomistische' opvatting van de analogie. De
analogie van verhouding en de analogie van evenredigheid schijnen hem niet
essentieel te verschillen daar elke analogie wezenlijk gekenmerkt wordt door een
kennisafhankelijkheid. Dit was, na enkele aarzelingen, de mening van Sint Thomas.
Betreffende de controverse tussen thomisten over dit onderwerp vindt men in dit
werkje een voortreffelijke documentatie.
Enkele fouten: op blz. 23 wordt gesproken over 'exotische' voorbeelden, waar
uiteenlopende voorbeelden of iets dergelijks bedoeld wordt. Op blz. 51 (26-28e regel)
wordt een aanhaling uit Beyssens' Logica geheel onverstaanbaar voor iemand die
die bepaalde uitgave niet bezit.
Tenslotte over het gebruik van de analogie in de verschillende wetenschappen
worden slechts enkele definities uit verschillende handboeken gegeven. Hierover
vindt men meer in Mgr de Solages, Dialogue sur l'analogie (Aubier, 1946).
F. De Raedemaeker.
Robert CAMPBELL, Jean-Paul Sartre ou une littérature philosophique.
- Éditions Pierre Ardent, Collection 'Aux Sources', Parijs, 1946, 290 blz.
Dit werk is bedoeld als een inleiding tot de philosophische literatuur van Sartre en
bestemd voor diegenen die door de abstracties van L'Etre et le Néant zouden worden
afgeschrikt. De voornaamste themata van het sartriaans existentialisme worden
achtereenvolgens belicht en door goed gekozen korte uittreksels geïllustreerd. Zo
komen achtereenvolgens aan de beurt de theorie van het
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en-soi en het pour-soi, de vertijdelijking, de transcendentie en de walging, de anderen
en de vrijheid, de mislukkingen in de dialectiek van het ik en de anderen, het leven
der verbeelding, de kwade trouw, de vrijheid en de waarde. In het laatste hoofdstuk
geeft de schrijver een interessant overzicht over de kritiek op de philosophie van
Sartre, zowel van katholieke als van marxistische en cartesiaans-rationalistische
zijde.
Deze inleiding tot Sartre munt uit door haar helderheid en overzichtelijkheid. Over
het algemeen staat de schrijver sympathiek tegenover dit existentialisme, alhoewel
hij terloops enkele fundamentele tekortkomingen aanstipt, als b.v. de afwezigheid
van een theorie over het denken, afwezigheid die natuurlijk meer dan bedenkelijk is
in een 'humanisme'. Zich richtend tot een niet bijzonder philosophisch gevormd
publiek heeft de schrijver sommige aspecten van deze wijsbegeerte in de schaduw
gelaten, als b.v. de theorie van de absolute waarde of het ideaal dat het pour-soi te
vergeefs nastreeft. Ook heeft hij het tamelijk aggressief atheïsme dat in al de werken
van Sartre naar voren komt zoveel mogelijk gemilderd.
F. De Raedemaeker.
Luc LEFÈBVRE, L'existentialiste est-il un philosophe? - Éditions Alsatia,
Parijs, 1946, 128 blz.
Een uitgebreide kritiek op de brochure van J.-P. Sartre: L'existentialisme est un
humanisme (cf. Streven, Oct. 1946, blz. 10-22). Wat den grond van de zaak betreft
heeft de schrijver gelijk. Maar de toon schijnt ons te polemisch, en hier en daar is
zijn refutatie-methode verkeerd. Zo b.v. waar hij tegenover het existentialistisch
angst-begrip eenvoudigweg de thomistische definitie van de vrees plaatst. Om een
systeem als dat van Sartre - of welk ander systeem ook - moet men zich in dat systeem
verplaatsen en tonen hoe de begrippen noodzakelijkerwijze uit een eerste
vooronderstelling voortvloeien. In deze vooronderstelling moet de essentiële fout
van het systeem ontdekt worden. Men moet er echter rekening mee houden dat deze
weerlegging uitsluitend bedoeld is op de brochure van Sartre, niet op heel zijn oeuvre.
De schrijver volgt den existentialist stap voor stap en weerlegt elk onderdeel van
diens uiteenzetting - we durven het niet bewijsvoering te noemen! Het antwoord van
den schrijver is telkens raak en dikwijls afdoende. Niettegenstaande zijn te heftig
polemischen toon is de lezing van dit boekje aan te raden aan wie zich door een of
andere stoute bewering van Sartre zou van de wijs hebben laten brengen.
F. De Raedemaeker.
Robert ARON, Retour à l'éternel. - Albin Michel, Parijs, 1946, 248 blz.
Van vele zijden horen we een noodkreet opgaan: we staan voor een diepe en
gevaarlijke crisis van onze beschaving, misschien voor haar ondergang. Haar redding
zal afhangen van een juiste diagnose van het kwaad en van de toepassing van
adaequate middelen. De diepste oorzaak, dit wordt door velen erkend, is noch van
economischen, noch van socialen, noch van politieken aard. Het is een geestelijke
crisis die we doormaken. Voor ons, katholieken, is het duidelijk dat het de verzaking
aan God is en aan de christelijke waarden die de hedendaagse beschaving op den
rand van den afgrond brengt. Het is verheugend te constateren dat ook niet-katholieken
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en zelfs niet-gelovigen dit gaan inzien, al is het niet met dezelfde helderheid. Robert
Aron behoort tot deze 'proselyten van de poort', tot deze spiritualisten en personalisten
die de waarde van enkele specifiek christelijke levensopvattingen hebben ontdekt.
De oorzaak van de moderne crisis vindt hij in de scheiding tussen de rede en het
geloof die verworden zijn tot een exclusief rationalisme en tot een verstard
dogmatisme. De rede en het geloof, sedert Descartes meer en meer gescheiden,
moeten opnieuw worden samengebracht in de harmonie van de vrije menselijke
persoonlijkheid. Nu mag de schrijver aan dit 'geloof' wel een zeer vage betekenis
geven, het vereenzelvigen met de geestelijke vrijheid van den mens, hij mag aan de
religieuze categorieën van het mirakel en de openbaring een onaanvaardbare betekenis
hechten, zijn boek is het getuigenis van een oprecht mens die, Jood van geboorte,
maar blijkbaar geheel aan de Joodse dogmatiek ontgroeid, dicht bij het christelijk
humanisme komt te staan. Zijn boek, met veel overtuiging geschreven, kan veel goed
doen in de kringen waarin katholieke stemmen geen echo meer vinden, en die wellicht
liever van R. Aron dan van ons de waarheid zullen vernemen: 'Ou bien, notre temps
se réconciliera avec Dieu, ou bien, il demeurera dissocié avec lui-même' (blz. 163).
F. De Raedemaeker.
Jean MALLINGER, Notes sur les secrets ésotériques des pythagoriciens.
- Éditions Niclaus, Parijs, Brussel, 1946, 96 blz., Fr. 36.
Onder de godsdienstige secten van de Oudheid zijn de Pythagoreeërs en
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Neo-Pythagoreeërs wel de meest sympathieke. Het zijn de spiritualisten van hun tijd,
en, naast enkele wondere dingen, hebben ze heerlijke levenslessen gegeven waarvan
er enkele, niettegenstaande het voorschrift van het geheim en de zeer onvolledige
tekstoverlevering, tot ons gekomen zijn. Dh. Jean Mallinger, advokaat bij het hof
van beroep te Brussel heeft zich verdiept in die oude teksten en bespreekt in dit
lezenswaardig boekje enkele esoterische gebruiken en enkele opvattingen over leven
en dood van de secte. Hij onderzoekt de betekenis van het vermaarde verbod; door
sommigen aan Pythagoras zelf toegeschreven: 'blijf van de bonen af', vervolgens
drie 'acousmata' of uitspraken voor de ingewijden van den Wijze van Samos: Breek
het brood niet! Werp het voedsel niet in een onreine schaal! Raap niet op wat van
de tafel is gevallen! De schrijver geeft van deze verboden zeer aanneembare overigens niet oorspronkelijke, wat den grond der zaak betreft - verklaringen. De
drie overige hoofdstukken handelen over de grote problemen van de menselijke
bestemming: de nederdaling van de ziel in het lichaam, de geheimen van den dood,
de betrekkingen tussen de levenden en de doden. Met een ware pythagoreeïsche
vroomheid behandelt de schrijver die belangrijke aspecten van deze oude leer, welke
zoveel eeuwig jongs bevat. In het laatste hoofdstuk vergelijkt de schrijver den
dodencultus der pythagoreeërs met de christelijke leer over de betrekkingen tussen
levenden en afgestorvenen. Om deze beschouwingen aan te vullen moet er op gewezen
worden, dat de bovennatuurlijke 'gemeenschap der heiligen' tussen de levenden en
de afgestorvenen betrekkingen van een diepte en een heiligheid verzekeren waarvan
de Pythagoreeërs enkel maar een vage voorafschaduwing kenden.
F. De Raedemaeker.
SERTILLANGES O.P., La Philosophie des lois. - Éditions Alsatia, Parijs,
1946, 126 blz.
Het is steeds een genoegen een der talrijke werken waarmee P. Sertillanges
onvermoeid de philosophische literatuur verrijkt ter hand te nemen. Hij bezit een
hem eigen talent om den kern van de grote thomistische leerstukken uit hun
middeleeuwse schaal te ontbolsteren, hem fris en levendig aan den modernen lezer
voor te stellen en zijn voortreffelijkheid te laten uitkomen door vergelijking met
moderne oplossingen van dezelfde problemen. In dit niet zeer uitgebreid werk zet
hij op meesterlijke wijze de thomistische rechtsphilosophie uiteen. Hij handelt over
de eeuwige wet, deze 'matrix' van elke gefundeerde wet, over de natuurwet, de
positieve wet. In een volgend hoofdstuk wordt het probleem van den oorsprong van
het gezag behandeld. Tot slot een hoofdstuk over de positieve mozaïsche wet en een
over de evangelische wet. Dit laatste is een meesterstukje op zichzelf.
Op het ogenblik dat Pius XII als een der diepste oorzaken van de hedendaagse
sociale ontreddering de positivistische rechtsopvatting aanklaagt komt dit helder,
levendig boekje bepaald zeer gelegen, en zal het, hopen we, door velen, - vooral door
onze juristen, sociologen en politici - gretig gelezen worden.
F. De Raedemaeker.

Taal- en letterkunde
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Hendrik VAN KERCKHOVE, Van kluizenaar tot minnezanger. Verzen.
- De Pauw, Leuven, z.j., 38 blz., Fr. 45.
De dichter van deze verzen overleed, bijna tegelijk met zijn vrouw, den 3en Augustus
1944. Piëteitvol wordt hier zijn nalatenschap aan het licht gebracht: om zijn
onbetwistbaar talent; om zijn laat en kort huwelijksgeluk, dat zo wonderbaar eindigde;
om zijn edele, zachte en goede inborst.
Met zorg afgewerkt, getuigen deze verzen van een tengere, idealiserende, wat
schuchtere en onzekere natuur; van een hunkeren, iets te daadloos romantisch, naar
schoonheid en genegenheid. Elk stukje treft en ontgoochelt: telkens hadden wij het,
in zijn prille bekoorlijkheid, zuiverder en dieper gewenst. Maar De kersenplukster
blijft ons bij, méér nog De vrijgezellen, een revelerend zelfportret:
Zij hebben veel gedroomd, en kunnen niet meer aarden
in dezen mullen grond van 't dagelijksch geluk.
Zij hebben veel bemind - hun hart viel ergens stuk, en kunnen thans de nuchtere vrouw niet meer aanvaarden.
Gedachte en droom versmolten tot een gouden juk,
wijl zij verrukt naar 's levens vreemde verten staarden,
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van elk ontmoeten slechts wat maneglans bewaarden,
op alle landen en alle idealen tuk.
Ze bleven groote kinderen die van boeken houden,
van eindelooze wegen en van woeste wouden,
van stille kamers met een herfstzon in het raam.
't Is mogelijk dat zij lijk gij beminnen konden,
o lezer, die 't verzaken wraakt met bittere blaam,
Doch weet: hun overvloed werd slechts door God gevonden.

Em. Janssen.
Firmin VAN DER POORTEN, De Verten scheiden niet. - 'Nieuwe
stemmen' nr 2, Standaard-Boekhandel, 1946, 23 blz.
De dichter, gescheiden van iemand die hij bemint, voelt zich inniger met haar
verenigd; maar dat teer doorleven wordt hem nog niet tot poëzie. Hij mist techniek;
vooral ontbreken persoonlijke visie en stem. Vastberaden legt hij op een gaaf
kunstwerk zich toe; wij vragen ons af of zijn toekomst, gezien het psychologisch
inzicht, niet met verhaalkunst moet gemaakt worden.
Volgend voorbeeld is, woord voor woord en zin voor zin, van Van de Woestijne
afhankelijk (wij cursiveren het voornaamste):
De herfst suist aan. Ons hart zwijgt moe. Verlangen dooft.
In ons vlijt zich een avond-wijd berusten.
Doorregen van een zomer bronst het beursche ooft.
Uitflokkert 't laatste laaien van de lusten (blz. 19).

En dit andere citaat verzamelt een voorbeeld van verkleurde beeldspraak (rozenhof),
van onzuivere taal (afwezen, scheiden), van... proza (derde, vooral vierde vers):
Zoo schoone bloeit ge in den rozenhof van mijne droomen
en grijpdicht wijlt gij in het licht van mijn verbeiden.
In uw afwezen zult ge mij nog nader komen.
De liefde ontluikt en wordt gevoed door 't lange scheiden (blz. 4).

Mogelijk ontluikt eens, voor dezen dichter, de bloemknop der poëzie; maar stellig
slaagt hij in het proza.
Em. Janssen.
Xavier ENGELHARD, Sagesse de Violaine. - La Revue des Jeunes, Parijs
(voor België: Les Presses Universitaires, Brussel), 1946, 45 blz.
Deze nieuwe studie op L' Annonce faite à Marie van Paul Claudel wil ons in dit stuk
den opgang schetsen van een ziel naar de heiligheid, opgang, die altijd een zegepraal
betekent van de liefde op de rede, en die voor het gezond verstand iets onbegrijpelijks
en dwaas blijft. Door het offer immers verzaakt de liefde aan al wat bruikbaar is en
schoon, edel en menselijk. Die mystieke dwaasheid der liefde komt sterk naar voren
in het drama: door haar voelt Anne Vercors zich aangezet om aan het geluk op de
hoeve te verzaken en de gevaarlijke reis naar Jeruzalem te ondernemen; door haar
werd vooral Violaine aangegrepen, toen zij uit medelijden den melaatse op den mond
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kuste en hierdoor zelf de oorzaak werd van haar vervloeking in het land der eenzamen.
Daartegenover staan moeder Elisabeth en vooral Jacques Hury, die van dat alles niet
veel begrijpen, en die zich laten leiden door de principes der redelijkheid en der
rechtvaardigheid.
Zulk een fundamenteel conflict tussen rede en liefde was alleen mogelijk in het
christelijk drama. Het is de grote verdienste van den schrijver te hebben aangetoond
hoezeer Claudel verder is geraakt dan het klassiek toneel, waarin de redelijkheid en
menselijke deugdzaamheid toch nog de hoofdtrekken blijven van den held. Hier
daarentegen zien wij de totale omvorming van de ziel door de genade, we geraken
in een andere orde waarin de normen der rede moeten wijken voor een hogere
wijsheid.
Het toneel van Claudel zal nooit populair worden: daarom is het te
diepzinnig-symbolisch en te christelijk. Deze poging om dat aspect van het drama
beter te belichten, heeft dan ook een werkelijke verdienste.
I. de la Potterie.
Unto KARRI, Het IJs breekt. Vertaald uit het Fins door Salvador Hertog.
- De Vlijt, Antwerpen, 1946, 240 blz., ingen. Fr. 50, geb. Fr. 70.
Een verhaal van loutering door lijden. In een Fins stadje leeft een jonge, ongelukkige
vrouw met een brute als man, en een gebrekkig, buiten-echtelijk kind. Vroeger bracht
haar de lente, met de eerste dooi, en het breken en losscheuren van het ijs in de rivier,
ieder jaar nieuwe blijheid en versen moed. De strijd om het bestaan schijnt haar
echter gebroken te hebben; de dagen achter het buffet van haar café, de avonden met
de angst voor haar man en de hopeloze zorg om haar kind, hebben alles donker
gekleurd
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Dit is een nieuwe lente: de rivier ontdooit, het ijs breekt en heel het stadje leeft met
de onstuimige rivier mee; er wordt gezongen en gejuicht, de kinderen spelen bij den
oever en het lijkt of de wereld gezuiverd is. Doch Aune ziet hoe haar gebrekkige
jongen zijn dood vindt in het water, haar man wordt als volslagen gek opgesloten.
Wanneer dan het leed van een dienstmeisje, dat ook zij dragen moet, de maat doet
overlopen, springt ze in de rivier. Een houthakker die in het bos leeft redt haar en
draagt de bewusteloze naar zijn hut. En terwijl de ruwe man zichzelf hervindt in een
korte maar hevige strijd om zijn zelfbeheersing, keert Aune, in de zuivere atmosfeer
van bos en rivier tot een nieuw leven terug.
Om enkele tonelen en toestanden vraagt dit overigens mooie boek gevormde lezers.
A.B.
G. en J. SAHLGREN, Zweedsche Volkssagen. Naar de oorspronkelijke
aanteekeningen van Sven Sederström. Vertaald en ingeleid door Remy
De Muynck. - De Vlijt, Antwerpen, 1946, 200 blz., geb. Fr. 60.
Verscheidene van de vijftien hier gebundelde volkssagen zijn, gevariëerd, bij ons
bekend; naast de meeste andere kunnen wij parallel-sagen plaatsen. Maar elke
vertelling brengt ons over in het hoge Noorden, waar werkelijkheid en verbeelding,
in dezelfde onontgonnen grenzeloosheid, elkander nazetten en achterhalen. Elk
verhaal zal den jongeren lezer of toehoorder bekoren en verlokken; de oudere mijmert
over de ervaring, de wijsheid, de verstrengelde speelsheid en ernst, telkens er in
besloten. Een boek dus voor jong en oud, nooit geheel gesmaakt noch doorgrond,
waarbij de vertaler een verzorgde en doordachte inleiding voegde. De illustraties van
Einar Norelius moeten eenvoudig kunstwerk heten.
Em. Janssen.
Basiel DE CRAENE, Passie-Verhaal. - Unicum, Brugge, 1946, 62 blz.,
Fr. 48.
Dit passie-verhaal staat in het midden tussen toneelwerk en epiek: een handig regisseur
zou er een avond mee vullen; niet minder een declamator, gelijk Albert Vogel destijds
het passie-verhaal van Verschaeve voordroeg.
En het werk zou inslaan. In beelden en taferelen verdeeld, elk met een bijzondere
stemming, brengt het de gestalte, de lering en geest, de vrienden en vijanden van den
Messias suggestief naar voren. Misschien zijn bepaalde beelden (het tweede b.v.)
wat schraal gebleven; te betreuren lijkt ons ook de grove verbeelding, die met
evangelie- en bijbelwoorden ineens afwisselt; soms blijft door romantiek en geweld,
de goede smaak even in gebreke. Maar de auteur verdient onze waardering en
felicitatie; zijn werk kan in brede kringen genoten worden en goed stichten.
Em. Janssen.
Alb. F. HARDWIG, Het milde leven. - 'Volksreeks van het Davidsfonds'
nr 339, Davidsfonds, Leuven, 1946, 134 blz., ingen. Fr. 24, geb. Fr. 36.
Deze middeleeuwse verbeelding volgt, voor Hertog Gwijde, voor weduwe Margareta,
den zwaren tocht naar het grote geluk. Wreed en hard slaat het leven; voor wie het
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echter aanvaarden kan en geloven in een hogere goedheid en wijsheid (cfr. blz. 133),
wordt het altijd 'het milde leven'.
In een opmerkelijk zuivere en gevoelige taal, schreef de debuterende auteur deze
half verdroomde half realistische vertelling, deze legendarische geschiedenis. Nog
mist hij de vaste hand en den stouten greep, de directe uitdrukking en de bezwerende
evocatie; maar alles wordt onbetwistbaar gewaarborgd, - en de romantisch-tengere,
edel voelende, poëtisch en psychologisch begaafde kunstenaar belooft ons veel méér
dan hij reeds geeft, al zal ook zijn eerste gave veel lezers (vooral jongere) aangenaam
verrassen en bekoren.
Em. Janssen.
Jean VAN NOORDHOVEN, De moeilijke keus. - 'Volksreeks van het
Davidsfonds' nr 343, Davidsfonds, Leuven, 1946, 203 blz., ingen., Fr.30,
geb. Fr. 42.
Dit boek, zonder letterkundige pretentie, berust op het standenverschil in onze
Vlaamse dorps-milieu's. Daardoor doet het wel vertrouwelijk aan, maar ook soms
banaal. Toch was het verhaal, reëel en rijk van conceptie, geschikt om diepten te
laten peilen en aldus - wat blijkt uit het laatste deel - gestalten en verwikkelingen
scherp te omlijnen. Waar de psychologie wél uitgewerkt wordt, zoeken we meestal
tevergeefs naar het persoonlijk opgemerkte, direct weergegevene. Toch zal de rijke
thesis, het vertrouwde milieu en de werkelijkheid van het gegeven, van dit boek een
aangename lectuur maken voor veel volksmensen.
K. Heireman.
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Felix PERSOONS, Sta op en wandel. - Jeugdreeks van het Davidsfonds'
nr 50, Davidsfonds, Leuven, 1946, 152 blz., Fr. 16.
Van een evangelieverhaal, dat daartoe weinig aanleiding scheen te geven werd hier
gebruik gemaakt om in een oosters gekleurde stijl een jeugdboek te schrijven. Het
jeugdige ligt dan ook eerder in de secundaire intrigues en in het aanpassen van de
psychologie, die handig den preektoon kon vermijden en zelfs in sommige tafereeltjes
een frisse en delicate eenvoud wist te leggen.
K.H.
C.J. STAES, De Slokop. - De Vlijt, Antwerpen, 1946, 216 blz., ingen. Fr.
60, geb. Fr. 80.
De slokop - het verhaal van den ondernemenden Jef Stappers, die na veel dwaalwegen
eindelijk het goede pad vindt - verdient onder het volk een ruime verspreiding.
Literaire waarde heeft het werk niet, al wilde de auteur het ook verfraaien: de gestalten
blijven te systematisch vooropgezet, de verwikkelingen te rechtlijnig, de stijl te
opgeschroefd; maar de structuur imponeert, en de ontroerd-moraliserende toon klinkt
aangrijpend en overtuigend. Wie dan, voor eenvoudige lezers, een boeiend boek
zoekt dat heilzaam zou nawerken, kieze De slokop; niemand zal hij ontgoochelen.
Em. Janssen.
A.E. CORN, Zonen van Neptunus. Een bundel verhalen van de zee. De Sikkel, Antwerpen, 1946, 139 blz., ingen. Fr. 60, geb. Fr. 80.
Twaalf verhalen uit de zeevaart-geschiedenis vanaf de zeventiende eeuw tot op heden.
Sommige schetsen behandelen beroemde onderwerpen, o.m. Jan Bart, Het vlot der
Meduse, Het vroegere schoolschip l'Avenir. Andere vertellen de avonturen van
onbekende Vlaamse zeelui. Bij het lezen krijgt men de indruk dat de schrijver heeft
geput in oude, originele scheepsjournalen en reisverslagen, doch ook dat hij wat al
te slaafs deze documenten heeft gevolgd, in plaats van zijn helden in levenden lijve
ten tonele te voeren. De taal, die op stuk van zeevaartgebruiken en -terminologie
merkwaardig mag heten, blijft toch niet vrij van onnauwkeurigheden. De illustraties
zijn overvloedig en vrij goed geslaagd.
L. Mestdagh.
W. TULLOCH, De idealist. - Voorland, Brugge, 1946, 190 blz., Fr. 100.
Voor jongens van 17-18 jaar een stevige schets van een idealist: advokaat Peelaars
geeft alles prijs om zijn ideaal te bereiken; eeuwige twijfelaar tussen zijn
wetenschappelijke zending en studie enerzijds en de liefde anderzijds, weigert hij
tot driemaal toe in te gaan op een beginnende liefdesverhouding; hij meent tenslotte
het best zijn theorie van de rassenvermenging te kunnen bewijzen door zelf te huwen
met een halfbloed meisje uit de Farewell-eilanden. - Geen diepgaande psychologische
ontleding; de thesis ligt er nogal dik op. Als reisverhaal echter geslaagd: boeiend en
vlot verteld met keurige tafereeltjes vol afwisseling in toestanden en personen.
H. De Clercq.
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B.H. ERMES, Henk. - De Zonnewijzer, Turnhout, z.j. (1946) ingen. Fr.
60, geb. Fr. 75.
De Schrijver kent de jeugd en het jongstudentenmilieu. Zijn Henk is een heerlijke
jongen, die - zoals hij uitgebeeld is met zijn oprecht karakter en zijn levendig
temperament, in zijn conflicten met zijn leraren, kameraden en zichzelf - ons waarlijk
sympathiek werd.
Maar een overvloed van paedagogische en psychologische bedenkingen, een
opeenhoping soms van nutteloze en overtollige details, en meerdere malen een ietwat
houterige, stroeve stijl schaden den gang van het verhaal, remmen de vaart ervan en
breken de spanning, zodat niet weinig jongens, voor wie het boek dan toch bedoeld
werd, hierdoor, en terecht, zullen afgeschrikt worden.
Nochtans moeten wij Henk aanbevelen. Aan onze edelmoedige knapen, die het
kùnnen lezen zal het ongetwijfeld veel goed doen.
P.V.d.M.
Hendrik CONSCIENCE, Rikke-tikke-tak. Blinde Rosa. De grootmoeder.
164 blz. Baas Ganzendonck. 137 blz.
De oom van Felix Roobeek I en II. 131 en 168 blz. - De Sikkel,
Standaard-Boekhndel, Antwerpen. Per deeltje: ingen. Fr. 38, geb. Fr. 55
(bij intekening op de vijftien deeltjes: Fr. 34, Fr. 50).
Wij verheugden ons reeds om de nieuwe uitgave, in verbeterden tekst, van de
voornaamste werken van Conscience (Streven XIV, blz. 186). Nu ontvangen we, na
De loteling, de drie andere meer bekende landelijke schetsen; waarbij, naast twee
korte vertelsels, een groter roman. Wij hoeven die werken niet te ontleden; maar de
oude romanticus, goedhartig, idealiserend en gevoelig, kan aan jongere auteurs nog
leren vertellen, - en elk van zijn landelijke verhalen, van uit een ontmoeting of een
ervaring gemaakt, met een lach en een traan,
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een atmosfeer en een zedeles, blikkert als een bedauwd spinrag in de morgenzon:
licht, trillend, broos, kunstvol, betoverend. Het volk en de tijd, het genre en de geest,
de techniek en de trant van dezen meester-verhaler zijn lang voorbij; maar elke
terugkeer tot de ongerepte landelijkheid van zijn mooiste idyllen is voor ons, gelijk
voor den schrijver eens elk verblijf in de Antwerpse Kempen, een moeilijk te evenaren
rust en vernieuwing.
Em. Janssen.
Prof. Dr J. VAN MIERLO S.J., Magister Nivardus' Isemgrimus, het
vroegste dierenepos in de letterkunde der Nederlanden. - Vertaald door
Dr J. Van Mierlo S.J., verluchtingen van Désiré Acket,
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946, 232 blz., ing. Fr. 280, geb. Fr.
330, Luxe-uitgave op geschept hollands h, ing. Fr. 480, geb. Fr. 650,
Weelde-uitgave met de hand gekleurd, ing. Fr. 1480, geb. Fr. 1780.
P. Van Mierlo heeft den verdienstelijken, bewonderenswaardigen moed gehad om
de 3287 disticha van den Isengrimus in Nederlandse alexandrijnen om te zetten; het
is geen vrije omwerking, doch een echte vertaling, die het Latijn op den voet volgt,
en daarbij nog in twee-aan-twee rijmende verzen, om aldus beter de gebondenheid
van de Latijnse disticha te benaderen. Deze vertaling liet de schrijver voorafgaan
door een uitvoerige studie over dit 'Vroegste dierenepos in de geschiedenis van de
letterkunde der Nederlanden', opgenomen in de Verslagen van de Kon. Vlaam.
Academie (1943) en daarna afzonderlijk uitgegeven door de Standaard-Boekhandel.
Magister Nivardus schreef zijn Isengrimus omstreeks het midden van de XIIe
eeuw, dus geruimen tijd vóór de Reinaert ontstond, waarvan het Latijnse epos ook
vrij veel verschilt. De Isengrimus is één felle satire tegen de hebzucht van de
monniken, abten, prelaten en pausen, terwijl de Reinaert veel meer echt in de
dierenwereld speelt, iets wat we bij Nivardus nauwelijks gewaarworden. Diens Latijn,
zeer rijk en verscheiden, geput uit de beste klassieke bronnen, en tegelijk zeer
persoonlijk gehouden, schrikt ook hen af die slechts met het gewone Latijn bekend
zijn! De taal van Ovidius en Cicero was voor dien humanistischen middeleeuwer
immers nog een levende taal. terwijl ze voor ons goed en wel dood is. P. Van Mierlo
bekent zeer eenvoudig dat het hem getroffen heeft bij een eerste en tweede herziening
van zijn vertaling, hoe hij zich totaal vergist had, zelfs bij ogenschijnlijk zeer
eenvoudige verzen.
Hiermee staat een belangrijk en authentiek stuk van de Literatuur der Nederlanden
voor iedereen toegankelijk, ongetwijfeld een mooie en nuttige prestatie, ja een
baanbrekend werk. 'Wat mij vooral aanmoedigde, aldus de vertaler zelf, was de
gedachte dat op die wijze, door een volledige vertaling, Isengrimus, dat tot nog toe,
om zijn, wel voldoende klassiek, maar toch zeer moeilijk, Latijn als een verzegeld
boek was geweest, ook ten dienste van de Nederlandse filologie zou komen te staan.'
Wat de Nederlandse vertaling als zodanig aangaat, die lijdt wel een weinig onder
het Latijnse model, maar ze is alleszins vlot en zeer leesbaar, in een klassieke sobere
taal geschreven; een zekere gewrongenheid en enkele duisterheden zullen wel
onvermijdelijk geweest zijn voor iemand die niet een omwerking maar een getrouwe
omzetting wilde leveren.
J. Noë.
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Dr Robert ANTONISSEN, Een Abel spel vanden Winter ende vanden
Somer. Naar het Hulthemsce handschrift uitgegeven, ingeleid en verklaard.
- 'Klassieke Galerij', nr 28, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,
1946, 95 blz., Fr. 25.
Onder alle opzichten werd de uitgave van dit abel spel goed verzorgd. De lezer wordt
voldoende ingelicht omtrent alle aspecten van het onderwerp: enkele bladzijden over
de plaats van dit spel in ons middeleeuws toneel, over den inhoud, de opvoering, de
waarde, de verstechniek en de wijze van uitgeven; bovendien een degelijke
bibliographie. Een uitstekende schooluitgave. Wel ware het te wensen geweest dat
de overigens rijke woordverklaring meer het verband aangaf tussen het oude woord
en zijn moderne transpositie. Tenslotte dient er gewaarschuwd dat dit abel spel zo
maar niet in handen moet komen van al te jonge lezers, omwille van zijn al te vrij,
middeleeuws realisme.
J. Noë.
Dr C.B. VAN HAERINGEN, Kramers' Nederlands woordenboek. G.B. Van Goor Zonen's uitgeversmij, 's Gravenhage, 1946, De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 988 blz. geb. Fr. 175.
Dit nieuwe woordenboek, dat de Kramers-reeks komt vergroten, werd uitsluitend
van een practisch standpunt uit beschouwd. Men zoeke er een korte verklaring in
van ongekende woorden en uitdrukkingen, de juiste spelling en de uitspraak. Een
grote plaats werd ingeruimd
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aan bastaardwoorden en vreemde woorden die niet al te technisch zijn. Etymologie
of uitgebreide verklaring moet men er echter niet in zoeken.
Alles samen, een zeer bruikbaar, handig en betrouwbaar boekje, bijzonder geschikt
voor scholieren. Voor de betrouwbaarheid volstaat reeds de naam van den Utrechtsen
hoogleraar, die jaren aan dit werk heeft gearbeid.
J.N.
Dr PRICK VAN WELY, Kramer's Frans Woordenboek,
Frans-Nederlands en Nederlands-Frans. - Zeventiende druk, De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, z.j. (1942), 1222 blz., geb. Fr.
175.
Op enkele wijzigingen na is de 17e druk van dit bekend woordenboek gelijk aan de
vorige. Doch deze vorige, in 1941, was op zijn beurt herzien. Een aantal verouderde
woorden waren toen weggevallen, terwijl nieuwe aandacht geschonken werd, vooral
aan de techniek: radio, luchtvaart, automobilisme enz. Het doordringen van een heel
stel dezer technische woorden in het dagelijkse leven vereiste genoemde herziening.
Bij de spelling van het Nederlands werd rekening gehouden met de jongste
voorschriften. Een handig en nuttig woordenboek dat zijn gebruiker zelden in den
steek laat!
J.N.
Dr H.W.J. KROES, Kramers' Duits woordenboek, Duits-Nederlands
en Nederlands-Duits. - 15e vermeerderde druk, De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, 1942, 1347 blz., geb. Fr. 175.
Het is van belang op te merken dat deze nieuwe druk van het uitstekende woordenboek
met 125 blz. is vermeerderd; minder gebruikelijke, verouderde woorden werden
geschrapt, terwijl een groot aantal nieuwe opgenomen werden, vooral ontleend aan
de moderne gevulgariseerde techniek. Kort en klaar, met verduidelijkende voorbeelden
gaat dit woordenboek te werk en ontwijkt de moeilijk weer te geven schakeringen
niet. Voor zover we het met enige steekproeven van dichterbij beschouwden, liet het
zijn onderzoeker een besten indruk.
J.N.
PRICK VAN WELY, Kramers' Engels woordenboek, Engels-Nederl.,
Nederl.-Engels. - 18e druk, G.B. Van Goor Zonen's uitgeversmij, 's
Gravenhage, 1946, De Nederl. Boekh., Antwerpen, 1236 blz., geb. Fr.
175.
Tegenover den vorigen druk heeft deze achttiende slechts zeer geringe wijzigingen
ondergaan, door het opnemen van enkele nieuwe woorden en de verbetering van een
aantal drukfouten. Hier dient echter aan toegevoegd dat het woordenboek pas enkele
jaren geleden, in 1938, tamelijk grondig herzien werd, toen het namelijk voor de
eerste maal in de gewijzigde spelling verscheen. Bij die gelegenheid werd heel wat
nieuw materiaal ingelast, en voor een betere aanpassing gezorgd van het
Engels-Nederlandse deel bij het Nederlands-Engelse. Het werk verdient allen lof,
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en behoort ongetwijfeld tot de beste Engels-Nederlandse woordenboeken die in
Nederland en België verschijnen.
J.N.
E. FLEERACKERS S.J., Rhetoriek. Ten gebruike der klassieke
humaniora. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen, z.j. (1946), 102 blz., Fr.
35.
Een zeer systematische uiteenzetting van wat rhetoriek is. De schrijver bedoelt niet
verrassende of ongewone aspecten te belichten, maar leerling en leraar behulpzaam
te zijn met een klare ontwikkeling, met een goed schoolboek. En daarom heeft het
alle verdiensten. De talrijke korte verwijzingen naar bekende voorbeelden, uit de
klassieke auteurs vooral, illustreren en verrijken het werk. Een goed en zeer bruikbaar
handboek.
J.N.
Dr C. DAENEN, Oefeningen bij de Practische Nederlandsche
spraakkunst. - Van In, Lier, 1946, 211 blz., Fr. 49.
Die Practische Nederlandsche spraakkunst verscheen in 1945, en was bestemd voor
de drie laagste klassen van Athenea en Colleges, en voor de middelbare afdeling der
Middelbare Scholen. Hierbij sluiten deze oefeningen aan. Het is degelijk en verzorgd
werk, klaar en methodisch. Achtereenvolgens komen spelling, zin en de verschillende
woordsoorten aan de beurt; terwijl de onvermijdelijke dorheid gebroken wordt door
korte verhaaltjes. Practisch en bruikbaar, gesteld in een zuivere en correcte taal.
J.N.
J. CAUBERGHE, Nederlandsche taalschat. Deel I Spreuken en
spreekwoorden; II Spreekwijzen, uitdrukkingen, gezegden; III
Synoniemen, antoniemen, homoniemen, en paroniemen; IV Citaten
en gevleugelde woorden. - Brepols, Turnhout, 1946, 293, 314, 415 en
305 blz.
'Dit werk wil een overzicht geven van den volledigen rijkdom onzer taal.' Hier is
nuttige arbeid gepresteerd; het was een goed idee al die spreuken en spreekwoorden
te rangschikken naar het gebied waaraan ze ontleend zijn: mens,
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dieren, planten, handel, enz..., bovendien ook de rijmspreuken en de zei-spreuken
(b.v.: 'n groot bezwaar, zei Suske, en hij woog honderd en tien!).
Aldus bevat het eerste deel 3520 spreekwoorden en spreuken; - het tweede niet
minder dan 6055 spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden, volgens hetzelfde systeem
gerangschikt; natuurlijk steeds met de nodige, bondige verklaring, doch zonder
historische of wetenschappelijke toelichting. Daarvoor dient immers de uitgave van
Stoett.
Het derde deel biedt vooral een rijke keus van synoniemen, een kleinere
hoeveelheid antoniemen, en tenslotte een hoofdstukje homoniemen en paroniemen.
Het kapittel over de synoniemen zal zeer welkom zijn, daar het Nederlands niets
uitgebreids van recenten datum op dat gebied bezit. De leraren van het middelbaar
onderwijs zullen hier ongeveer alles vinden wat ze wensen.
En eindelijk werden in het laatste boekje een zesduizend citaten en gevleugelde
woorden samengebracht; niet enkel het voornaamste uit onze Noord- en
Zuidnederlandse schrijvers, maar ook een groot aantal Franse, Duitse, Engelse en
Latijnse citaten. 'Hierbij hebben we ons voornamelijk bepaald tot die citaten, welke
een erkende waarheid of zedeles inhouden.'
Een keurig uitgegeven werk, ook voor niet-specialisten de moeite waard, en niet
alleen voor leraren.
J. Noë.

Geschiedenis
Renée DOEHAERD, L'Expansion économique belge au moyen âge. La Renaissance du Livre, collection 'Notre Passé', Brussel, 1946, 120 blz.
Een zeer gelukkige idee was het in de uitstekende reeks 'Notre Passé' een deeltje te
wijden aan de economische expansie van onze gewesten in de Middeleeuwen. Aldus
werden de vele alom verspreid liggende gegevens samengebundeld in een degelijke
en over het algemeen uiterst bevattelijke synthese, al schaadt o.i. de overvloed van
details hier en daar wel aan de overzichtelijkheid. Na een bondige inleiding over
onzen handel tijdens de Romeinse overheersing volgt een reeds uitgebreider
voorstelling van de economische en commerciële bedrijvigheid in het domaniale
tijdperk; veel uitvoeriger echter wordt nadien gehandeld over het ontstaan en den
buitengewonen opbloei van de stedelijke handelsexpansie in haar twee vormen: de
verspreiding van onze kooplui en de verspreiding van onze producten; - twee vormen
welke niet noodzakelijkerwijze samenvallen, bijzonder sedert de XIVe eeuw wanneer
de handel hoofdzakelijk door vreemdelingen wordt gedreven. Terloops vernemen
we ook nog iets over de uitwijking van onze soldaten, kruisvaarders, pelgrims,
kolonisten en ambachtslui.
Terecht beperkt de Schr. zich niet tot de huidige staatsgrens, maar worden de
gewesten besproken gelijk ze een economisch geheel uitmaakten: Vlaanderen,
Brabant, het Maasgebied... Sommige uitlatingen en kleine onnauwkeurigheden (blz.
17, 18, 32 waar de Schr. het heeft over den derden kruistocht in 1147, 33 waar Sint
Anscharius een Vlaamse monnik geheten wordt, 43, 53...) doen helemaal geen afbreuk

Streven. Jaargang 14

aan den rijken inhoud. Waardevol is het werk bovendien door zijn vele
bibliographische gegevens. Bij de algemene werken diende natuurlijk ook Prof. J.A.
van Houtte's Schets van een economische geschiedenis van België (1943) vermeld.
Zeer wenselijk ware het dat er in de zelfde reeks ook een deeltje gewijd werd aan
de culturele expansie van onze gewesten in de Middeleeuwen waarover de Schr. op
het einde even gewaagt.
J. Andriessen.
Pierre HOUART, La Belgique depuis cinq siècles, 1446-1946. - Éditions
de la Revue Nationale, Wolume-Sint-Lambertus, 1946, 69 blz.
In 1446 werd door hertog Philips den Goede de Grote Raad opgericht; ter herdenking
van dit feit dat de geboorte van den Boergondischen staat symboliseert en aan onze
gewesten voor het eerst een hechte staatkundigeverbondenheidschonk, schetst de
Schr. in een zestigtal bladzijden (van klein formaat) de algemene lijn en enkele
voorname aspecten uit ons verleden. Misschien zou men zijn voorstelling hier en
daar wat vollediger of meer geschakeerd wensen: over den opstand in de XVIe eeuw
(blz. 26-31), over Waterloo (blz. 47)... Naast de opkomst van de democratische
stroming in de XIXe eeuw moest toch ook even de Vlaamse Beweging worden
aangestipt. Soms sloop een kleine vergissing in den tekst: Karel II werd b.v. pas in
1660 koning van Engeland (Aanhangsel II). Doch dit blijven geringe tekorten bij de
vele interessante bijzonderheden die aan de lezers ondanks de beperkte plaatsruimte
worden aangeboden. Vermeld zij vooral de dubbele poging: om het verleden te zien
in het natuurlijke eenheids-complex van de hele Nederlanden, en om de nationale
grootheid te beklemtonen op moreel, cultureel, economisch en militair gebied.
J. Andriessen.
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Dr Heinrich GUENTER, Das Deutsche Mittelalter. - Herder, Freiburg
i.B., 1943, 2e druk, Band I: Das Reich (Hochmittelalter), 376 blz. en Band
II: Das Volk (Spätmittelalter), 304 blz., met tabellen, kaarten, stamtafels
en een uitvoerig register.
Het lezen van deze 600 bladzijden gedrongen druk over de Duitse geschiedenis van
900 tot 1500 stemt tot nadenken. In deze studie laat Dr H. Günter, professor aan de
universiteit van München, den economischen, kulturelen en godsdienstigen factor
bijna volledig buiten beschouwing om zich tot den politieken en politiek-kerkelijken
te bepalen. Wat dit historisch werk van alle andere over deze periode onderscheidt,
is wel de voortdurende aandacht van den auteur voor de 'reformatio imperii' van den
keizer: 'het herstel en de uitbouw van het christelijk rijk van vrede, de Duitse macht
als bescherming van de christenheid' (Voorwoord, Band II). Hoe dapper en hoe wijs
en vroom verscheidene keizers ook geweest zijn, een bevredigend resultaat hebben
zij nimmer bereikt, totdat het einde der Middeleeuwen een volslagen ontgoocheling
bracht.
De tragiek van deze zeshonderd jaar geschiedenis ligt hierin. Enerzijds zijn de
Duitse vorsten bekommerd om het prestige en de macht van het Heilig Rooms
Keizerrijk van Germaanse Natie, en de keizer zelf, als eerste onder de christen vorsten,
is zich ten volle zijn grote verantwoordelijkheid tegenover de christenheid en het
Duitse volk bewust: zo geven die eeuwen lang gevoede grootheidsdromen van de
Duitse machtshebbers, die steunden op een door iedereen erkenden rechtstitel, een
blijvend kenmerk aan de 'Duitse Middeleeuwen'. Anderzijds hebben de ligging van
het rijk en het karakter van het volk een groot en innerlijk sterk imperium onmogelijk
gemaakt. Polen en de Baltische Staten, Bohemen en Hongarije in het Oosten leken
als aangewezen voor Duitse expansie; in het Westen waren de rijke Nederlanden en
Boergondië grotendeels, en Lotharingen volledig rijksgebied, terwijl het zonnige
Italië met Rome, de hoofdstad van een duizendjarig rijk, al te sterk den Germaan
over de Alpen lokte. En in Duitsland zelf zorgden de vorsten toch eerst en vooral
voor eigen belang, en kozen wel eens een zwakken keizer om zijn inmenging in hun
eigen vorstendom niet te moeten vrezen; in de Late Middeleeuwen zouden de
opkomende handelssteden en de gevreesde roofridders de bijl leggen aan het povere
keizerlijk gezag dat nog restte.
Zo zien wij de Middeleeuwen door - en tot op den dag van heden - hoe in het
Duitse volk twee tegenstrijdige krachten werken, die om de beurt tot gelding komen:
de liefde voor de heimat met de zorg voor het eigen gewest, tot nadeel van het rijk,
en dan weer een samenbundelen van alle krachten met iets onnatuurlijks en
opgedrongens, omwille van het Duitse imperium. Het zou aan de koningen van
Pruisen voorbehouden zijn, om door hun organisatie en tucht en militaire kracht de
middelpuntzoekende strevingen in Duitsland tot een sterken drang naar de grootmacht
samen te smeden. Aldus heeft het meesterlijk boek van Dr Günter over de tragiek
der Duitse Middeleeuwen, in de tragische jaren die wij beleefden, een uiterst actueel
karakter.
M. Dierickx.
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J. DE CUYPER, pr., Idesbald van der Gracht. - 'Heiligen van onzen
stam', De Kinkhoren, Desclée, De Brouwer, 1946, 205 blz., geb. Fr. 65,
gen. Fr. 55.
Vroeger werd reeds in dit tijdschrift op het halfslachtige der reeks 'heiligen van onzen
stam' gewezen: noch wetenschappelijk noch vulgariserend. Dit boek vertoont er al
de nadelen van.
Voor een intellectueel die zich niet bizonder om de middeleeuwse geschiedenis
van het graafschap Vlaanderen interesseert, is het eenvoudig niet leesbaar. En,
alhoewel anderzijds veel wetenschappelijke arbeid achter deze studie steekt, is dit
boek toch niet gemakkelijk hanteerbaar en meteen ook minder dienstig voor de
wetenschap, omdat de voorstelling niet gebeurde volgens de algemeen aangenomen
regels.
Ons inziens had de schrijver veel beter gedaan een strikt wetenschappelijk werk
over zijn heilige uit te geven. Het had een belangrijke bijdrage kunnen worden. De
manier b.v. waarop de auteur de identiteit van Idesbald vastlegt, is vanuit het standpunt
der historische methodiek merkwaardig en knap. Het verwondert ons nochtans dat
bij de bibliographie over de Vlaamse burggraven, het werk van Blommaert, Les
châtelains de Flandre, niet wordt vermeld. Spijtig ook dat de stijl zo slordig en de
taal niet altijd correct is.
B. Boeyckens.
Cte X. CARTON DE WIART, La jeunesse du Taciturne, 1533-1559. Office de Publicité, Brussel, 1945, 80 blz.
Dit boekje komt een leemte aanvullen in onze nationale historiografie. Willem de
Zwijger immers is ons vooral bekend als de leider van den Nederlandsen opstand
tegen Spanje; van zijn jeugd weten wij veel minder. Het interessantste in
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het jeugdleven van den prins is wel zijn bevelhebberschap over de keizerlijke troepen
in de streek van Givet-Philippeville. Schrijver weet goed aan te tonen hoe Oranje,
die door Geyl werd voorgesteld als een middelmatig veldheer, de Fransen door zijn
strategisch beleid op afstand weet te houden. Daarmee wordt niet alleen een leemte
aangevuld, maar ook iets recht gezet.
B. Boeyckens.
A. SIMON, L'archiduchesse Isabelle. Son temps et son âme. - Éditions
Universitaires, Les Presses de Belgique, 1946, 57 blz.
Dit boekje is de uitgave der lijkrede uitgesproken bij het overbrengen van het stoffelijk
overschot van aartshertogin Isabella naar Sint-Goedelen. Ondanks het genre zijn
deze bladzijden strikt-historisch en wordt iedere bewering verantwoord door een
verwijzing naar de bronnen. Isabella is een edele en waardige figuur in de rij der
Nederlandse vorstinnen: engel van de vrede, heeft zij ons land geregeerd gedurende
de twaalf jaren van het Bestand, die zoals geen andere overvloeiden van activiteit,
schoonheid en katholieke cultuur. Men kan dit werkje moeilijk beter wensen.
B. Boeyckens.
F. PRIMS, Jan de Gaverelles. Een figuur uit de katholieke Renaissance.
- 'Mededeelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor
wetenschappen, letteren en schoone kunsten van België, Klasse der
letteren', Jaarg. VIII nr 2, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946, 20
blz., Fr. 24.
Enige historische mededelingen over een vooraanstaand figuur der katholieke
restauratie, de Gaverelles was secretaris en pensionaris te Antwerpen, toen deze stad
de burcht werd van de katholieke tegenaanval. Als vertrouwensman van de
aartshertogin heeft hij er toe bijgedragen om tijdens den twist tussen Gommaristen
en Arminianen deze laatsten te winnen voor de Spaanse en de katholieke zaak. Later
werd hij admiraal van de Vlaamse vloot en koninklijk raadsheer te Madrid. Hij trad
in dienst van den kardinaal-infant Ferdinand en volgde hem met zijn leger door het
Duitse Rijk. Tenslotte wordt hij benoemd tot erestaatsraad, om zich dan terug te
trekken uit deze ambten en uit de politiek en zijn leven te eindigen als priester.
Een heerlijke loopbaan, sprekend voor den geest der Contra-reformatie: durvend,
zelfbewust en veroverend; ingrijpend in het wereldgebeuren, maar dan toch altijd
ervan bewust dat de eigenlijke zin van het leven aan gene zijde gelegen is. Van het
slag der Gaverelles waren er velen. Wij zouden hun leven van dichtbij willen kennen.
B. Boeyckens.

Politiek-sociologie-economie
Prof. Ir W. SCHERMERHORN, De positie van de lage landen aan de
zee. - 'Leuvensche bijdragen tot rechtsen staatswetenschappen', Actueele
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Studiën, reeks B: Internationale voorlichting, Standaard-Boekhandel, 1946,
37 blz., Fr. 18.
De Oud-Premier van Nederland hield in Mei 1946 aan de Hogeschool van Leuven
een rede waarvan ons hier de tekst meegedeeld wordt. Wie een behandeling der
economische unie verwachtte zag zijn geduld op de proef gesteld: slechts bij het
einde zijner rede snijdt de spreker dat onderwerp aan. En terecht: hij wilde eerst den
grondslag leggen door aan te tonen op welke basis moet gebouwd worden. De
mechanisatie van den geest en de ontpersoonlijking van de massa moeten krachtdadig
bestreden worden en wel met doeltreffende middelen. Het 'liberale capitalisme' en
'het communistische collectivisme' werken de aangeklaagde ontpersoonlijking in de
hand; daartegenover staan, in Nederland, 'twee verschijningsvormen, die, uit geheel
verschillende hoek komend, toch tusschen deze beide krachten een vergelijkbare en
verwante functie kunnen vervullen. Ik denk hierbij op grond van zeer bepaalde
strekkingen, die in de pauselijke encyclieken zijn neergelegd, aan de radikale vleugel
in de Roomsch-Katholieke wereld en aan de andere zijde aan die vorm van socialisme,
die in Nederland democratisch of nog beter personalistisch socialisme wordt
genoemd... Beide groepen hebben in den grond het personalistische
gemeenschappelijk'. De spreker verwacht veel van de werking van beide groepen in
Nederland en suggereert een dergelijke werking in België, evenwel met de wijze
opmerking 'gij zult uw situatie zelf het beste aan mijn beschrijving kunnen aanpassen'.
Hij acht echter dat de tolunie en de economische unie 'tot op den duur houdbare
resultaten zullen kunnen voeren' enkel indien 'in beide landen een politieke oplossing
wordt gevonden, die eenigermate vergelijkbaar is, d.w.z. dat zoowel socialistische
als katholieke partijen zich tegenover collectivisme eenerzijds
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en kapitalisme anderzijds op vergelijkbare wijze verhouden en hun personalistisch
karakter als gemeenschappelijke krachtbron tot uitdrukking weten te brengen'.
Wij verheugen ons erover beklemtoond te zien dat, om vruchtbare samenwerking
te bekomen, ook geestelijke en culturele overeenkomst vereist is en dat deze moet
gelegen zijn in een feitelijk ontwikkelen der persoonlijkheid door het scheppen van
levensomstandigheden die voor deze niet dodend werken. Wij betreuren het echter
dat bij ons van socialistische zijde tot heden toe slechts weinig uiting gegeven werd
van een daadwerkelijk verlangen om in die richting te werken. Moge de kentering,
die zich reeds hier en daar bij hen aftekent, zich verder ontwikkelen!
K. du Bois.
Georges RIPERT, Aspects juridiques du capitalisme moderne. - Librairie
générale de droit et de jurisprudence, Parijs, 1946, 348 blz.
Hier is een rechtskundige aan het woord. Hij wil streng-juridisch de toestanden
beschouwen en aantonen hoe de economische evolutie verhoudingen in het leven
heeft geroepen die niet langer passen binnen het kader door het recht, inzonderheid
door de Code Napoléon, voorzien. Zijn bewijstrant is spitsvondig, en wel eens moeilijk
om te volgen. Nochtans lezen wij hem met nut omdat hij bijzonder scherp alles
ontleedt om den nadruk te leggen op hetgeen onvermijdelijk volgt uit bepaalde
toestanden en verhoudingen; op gevolgen waarvoor wij wel eens liefst de ogen
gesloten houden. Dit geldt in het bijzonder voor ons hedendaags dirigisme en voor
het huidig statuut der grote onderneming, inzonderheid wanneer ze de vorm van
naamloze vennootschap aannam. Waar hij het heeft over het dirigisme verwijten wij
aan den Heer Ripert dat hij bijna uitsluitend handelt over de leiding die rechtstreeks
van den Staat uitgaat. Met volle recht laat hij de nadelen ervan uitkomen. Maar
waarom er niet op gewezen dat ook een dirigisme denkbaar is dat uitgaat van de
georganiseerde producenten zelf, onder toezicht van den Staat? Dat dirigisme kan
vruchtbaarder werken en met minder nadelen. In de kapitalistische onderneming ziet
de Schrijver een instelling (institution) waarin én het kapitaal én de werkkrachten
moeten geïntegreerd worden. Dit schept nieuwe verhoudingen voor de leiding en
een nieuw recht voor de arbeidskrachten. Interessante aanwijzingen die ons evenwel
nog niet rijp schijnen voor practische verwezenlijking, en nog verder moeten
uitgediept worden. Het laatste hoofdstuk L'esprit et le droit de la société capitaliste
geeft ons een rake ontleding van de hedendaagse mentaliteit. Hoe kan deze veranderd?
Door onze wetten over het eigendomsrecht, de vennootschap en de onderneming te
wijzigen. Enkel hieruit kan een nieuwe geest ontstaan. 'L'oeuvre du juriste est la
seule qui demeure quand le tumulte des révolutions est apaisé.' Op dezen zin, waarmee
het werk eindigt, antwoorden wij dat de jurist voorzeker moet optreden; dat zijn
optreden evenwel nutteloos zal blijven indien niet ook de mentaliteit gewijzigd wordt.
Zijn werk zal dan een duidelijker en bestendiger vorm moeten geven aan hetgeen de
inwerking op de mentaliteit verwezenlijkte of althans voorbereidde. Wisselwerking
tussen verbetering der zeden en vooruitgang in de wetgeving zal wellicht wenselijk
blijken; eenzijdig of het ene of het andere te betrachten zal integendeel nutteloos, zo
niet noodlottig, zijn.
K. du Bois.
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NEDERLANDSCHE STUDIEGROEP NEW-YORK, De Economische,
finantieëele en sociale ontwikkelingsgang van de Vereenigde Staten
van 1940 tot 1945. - J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1946, 120 blz.
Korte, kernachtige studies van Nederlandse specialisten die onder den oorlog in de
Verenigde Staten verbleven. Als eerste inleiding, die tot nader onderzoek aanzet,
zijn ze uitstekend; ze zijn voor het groot publiek bestemd en eisen geen speciale
scholing op sociaal, economisch of financieel gebied.
K.B.
Jan Wilbert HOOGAERT, Gezond verstand voor Europa. 'Noodhoornreeks' nr 1, Uitgeverij Oranje, Gent, 1946, 35 blz., Fr. 18.
Europa wordt hier tot verzoening op christelijken grondslag aangezet. Anders valt
het onder de dwingelandij van het communistische Rusland of van de kapitalistische
Verenigde Staten. Die wens is in den grond loffelijk. Enkele modaliteiten ervan
klinken nochtans wat vreemd; de middelen en wegen aangeprezen om hem te
verwezenlijken zijn vrij utopistisch en de minachting voor de Verenigde Staten is
overdreven en eenzijdig.
K.B.
Dr A. LUWEL, Inleiding tot de economie. Handboek voor schoolgebruik en
zelfstudie. - Brepols, Turnhout, z.j., 206 blz., ingen. Fr. 70, geb. Fr. 80.
Er wordt ons hier een uitmuntend elementair handboek aangeboden. De
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schrijver streeft naar volledigheid eerder dan naar diepte. Vooral van de betwiste
vraagstukken (b.v. waarde, munt, conjunctuur) geeft hij enkel de hoofdtrekken der
meest gangbare opvatting. Wij menen echter dat zijn methode voor een handboek
de beste is. Zijn 'Inleiding tot de economie' geeft een duidelijk algemeen overzicht.
Wie verlangt op een of ander verder in te gaan, grijpe naar uitgebreider studies. De
leraar zal best enkele vraagstukken - inzonderheid op sociaal gebied - zelf verder
uitdiepen om zijn lessen meer vormend te maken.
K. du Bois.
Madeleine LEGOET, Pr Étienne Pernet, een voorlooper van het sociaal
huishoudelijk dienstbetoon. Uit het Fransch vertaald door G. De
Keersmaeker, pr. - 't Groeit, Antwerpen, z.j., 167 blz.
'Lang vóór de eerste 'pioniersters'... het type van de thans zoo algemeen gekende en
gewaardeerde sociale assistenten in 't leven riepen, had Pater Pernet onder den sluier
van het Zusterken van Maria-Hemelvaart een waarachtige gespecialiseerde sociale
werkster aan 't werk gezet en haar een vorming, een techniek en methodes
meegegeven, waarvan zeventig jaar praktijk de deugdelijkheid hebben bewezen.'
Hier worden wij omstandig ingelicht over den geest en de werking der congregatie
door P. Pernet opgericht; wij hadden echter gaarne wat meer vernomen over den
stichter zelf. Een vlotter vertaling ware welkom geweest.
B.V.
Paul MAHIEU, Organisatie en reorganisatie. Bedrijfsorganisatorische
Studiën II. - 1946, 106 blz. en 5 schemas.
Paul MAHIEU, De organisatie der correspond ntie.
Bedrijfsorganisatorische Studiën III. - 1946, 97 blz.
Paul MAHIEU, De organisatie van den inkoop. Bedrijfsorganisatorische
Studiën IV. - 1946, 102 blz.
Paul MAHIEU, De organisatie der personeelafdeeling.
Bedrijfsorganisatotische Studiën V. - 1946, 150 blz.,
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, Elk Fr. 60.
Professor Mahieu bezorgde ons, in samenwerking met Prof. Colard, een keurige
studie van algemenen aard: De organisatie van het personeel in de onderneming;
daarna ging hij over tot het publiceren van werken van meer technischen aard, zijn
Bedrijfsorganisatorische Studiën. Hier vinden wij, evenals in De organisatie van het
personeel klaarheid, methode, en meer bijzonder een sociale bezieling, die evenwel
steeds gezondrealistisch blijft. De technische raadgevingen zijn nauwkeurig, wel
eens wat angstvallig-nauwkeurig zelfs. De ondernemers zullen, door die wenken
voorgelicht, moeten besluiten wat praktisch door hen kan verwezenlijkt worden,
rekening houdend met de veranderende wenselijkheden en mogelijkheden.
K.B.
INTERNATIONALE STUDIEKRING VOOR SOCIALE
VRAAGSTUKKEN, Sociaal handboek. Grondlijnen voor een katholiek
program. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946, 126 blz., Fr. 40.
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De eerste uitgave dezer vertaling verscheen in 1936. Ze wordt hier 'ongewijzigd
herdrukt', evenwel 'nagezien en verbeterd door Z.E. Prof. Dr Kors, O.P.'. Uit een
vergelijking der teksten van 1936 en 1946 blijkt het dat de 'verbetering' de eerste
tekst praktisch onveranderd liet.
Sedert 1936 kwamen ons uit het Vaticaan zeer belangrijke documenten toe - o.m.
de wereldbrief Divini Redemptoris over het 'goddeloos Communisme' en talrijke
radio-toespraken van Z.H. Pius XII. - Wij zien met belangstelling uit naar een
verwerken van hetgeen ze ons aanbrengen in een nieuw Handboek.
K.B.

Varia
Onze kolonie en de kolonisatie. Voordrachten en lezingen gehouden in
het Koloniaal Universitair Centrum, tijdens de akademische jaren
1939-1940 tot en met 1943-1944. - Standaard-Boekhandel, 1946, 594 blz.,
geb. Fr. 198.
Een boek dat welkom is: we vinden er - in een typographisch waarlijk verzorgde
uitgave - degelijke koloniale lectuur voor ontwikkelden... wat broodnodig is, want
'indien wij een duurzame beschaving voor Kongo willen optimmeren dan vallen ons
ook zuiver wetenschappelijke verplichtingen ten laste' (blz. 23). Het interessante van
dit werk is dat het ons in één band korte en keurige uiteenzettingen biedt over tal van
belangrijke koloniale vraagstukken: de algemene kolonisatie problemen, de zo netelige
kwestie van het blanke kolonaat, sommige sociale toestanden (demo-
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graphie, slavernij, arbeiderskwestie), het onderwijs voor zwarten, België's koloniaal
beleid (zijn evolutie en zijn actuele strekkingen), het probleem van den landbouw in
de kolonie, daarbij nog een paar lezingen over de geschiedenis van Kongo en over
koloniale literatuur, enz. Dit alles wordt ingeleid door een boeiende conferentie van
Prof. G. Van der Schueren, Voorzitter van het Koloniaal Universitair Centrum, over
de mogelijkheden voor universitairen om een koloniale loopbaan aan te vangen.
Meerdere van die samengebrachte conferenties werden gehouden door bevoegde
Kongokenners o.m. Ch. Monheim, Mgr Cuvelier, J. Jorissen, V. Jacobs, E. De Jonghe,
G. Craen, enz.
Het zijn suggestieve en, tot in 1940, goed gedocumenteerde studiën, die het
ingestudeerde probleem juist stellen en in het algemeen raak oplossen, ofschoon men
wel eens te zeer merken kan dat bij een of ander auteur de practische ervaring
aangaande Kongo te kort schiet; ook zal natuurlijk niemand verwachten dat in zo
korte bladzijden elk probleem helemaal zou uitgediept worden.
Sommige bijdragen geven misschien een mindere juiste kijk op de zaken o.m. die
over het koloniaal beleid van Kongo Vrijstaat. Ons inziens wordt het verslag van de
onderzoekscommissie (1904-1905) veel te eenzijdig voorgesteld. Moest schrijver de
kritische waarde van dat verslag niet meer nuanceren? Moest die commissie niet
beter in haar historisch kader geplaatst worden met 's konings handelwijze vollediger
toe te lichten? Op het einde van zijn studie had schrijver moeten aanstippen dat die
Commissie zich vergist heeft in een paar essentiële punten.
De studie over de verstandelijke ontwikkeling van de zwarten getuigt zeker van
een werkelijke kennis van de inboorlingen, maar zou de schrijver niet tot andere
conclusies gekomen zijn, had hij als vertrekpunt van zijn argumentatie de intellectuele
elite onder de zwarten genomen en niet de massa. Dat recht heeft hij want hogere
studies blijven toch het aandeel van die elite. In zo'n studie had men ook de vraag
moeten aanraken of ons onderwijs genoeg aangepast is aan hun mentaliteit.
Jammer ook dat geen rijkere bibliographie aan elke bijdrage werd toegevoegd.
Deze enkele desiderata verminderen in het geheel de waarde van het boek niet,
dat waarlijk een bron blijft van inlichtingen en gedachten. Wij wensen het dan ook
het succes dat het ruimschoots verdient.
V. Mertens.
Dr J. WOUTERS, De atomen en de atoomenergie. - 'Katholieke Vlaamse
hoogeschooluitbreiding' nr 387, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946,
90 blz., Fr. 27.
Ofschoon geschreven met een vulgariserende bedoeling, munt dit boekje uit door
een degelijkheid die op elke bladzijde tot uiting komt. Geheel de bouw van de materie
wordt verklaard, voor zover dit tot het begrijpen van kernreacties noodzakelijk is.
Wie geen specialist is in het vak en wat meer over dit zo belangrijk onderwerp wil
weten, kan hier heelwat uit leren, ofschoon men zich niet aan wiskundige
bewijsvoeringen moet verwachten.
F. Bertiau.
Chr. MONHEIM, Boula-Matari Stanley, le Briseur de roches. - Éditions
coloniales, Zaïre, Antwerpen, 1946, 96 blz., Fr. 60.
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In deze korte levensbeschrijving laat de schrijver ons eerst de droevige jeugd van
Stanley kennen om ons aldus beter het geheim te onthullen van zijn latere succesvolle
loopbaan als reporter en ontdekkingsreiziger. De reuzengestalte van 'Bula-Matari'
blijkt gebouwd te zijn op een stalen wilskracht en een onoverwinbaar levensoptimisme
dat steunt op Gods voorzienigheid. De laatste levensjaren bij zijn vrouw en zijn
aangenomen kind openbaren ons tevens het menselijke in dezen groten man.
Geschreven voor de jeugd, is het boek soms wat ingewikkeld voor jongere lezers.
Spijtig ook dat de reuzentocht doorheen Afrika en het verder vestigingswerk in Congo
zo bondig worden beschreven.
Toch blijft het boek warm aanbevolen aan de jeugd... en aan alwie vatbaar is voor
het grootse.
A. Cauwe.
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Filmbespreking
Het filmseizoen zal thans wel op zijn hoogtepunt zijn. Al de filmhuizen schijnen zich
beijverd te hebben om rond Nieuwjaar het merkwaardigste op de markt te brengen.
De kwestie is nu maar dit merkwaardige te ontdekken te midden der immer massale
show- en music-hall productie, waaraan werkelijk geen einde schijnt te komen.
***

Beginnen wij eens te meer met Amerika waarvan de productie natuurlijk de
omvangrijkste blijft. Herhalen wij nogmaals dat de techniek er meer dan ooit zegeviert,
maar dat doorgaans de inhoud van een ongemene banaliteit getuigt. Allen zijn het
erover eens, dat Hollywood zich zonder uitstel moet hervatten met substantiëler
onderwerpen. In dit opzicht was de alarmkreet van Emil Ludwig en Denis de
Rougemont meer dan gewettigd.
De lichte komedie o.a. waarin Amerika vóór den oorlog uitblonk, lijdt nu aan
bloedarmoede. Het meest wordt, op dit gebied, verwacht van Preston Sturges, vroeger
scenarist, thans eveneens cineast. Zijn The Lady Eve was wel een wulpse, maar toch,
wat de factuur betreft, fijne komedie. Zijn sociale schets Goeverneur tegen wil en
dank (The Great Mac Ginty) werd zonder meer een Frank Capra waardig geacht
omwille van haar virtuositeit en de kwaliteit van haar humor.
Van Capra zelf, waarvan wij sedert de Waarom wij vechten reeks niets meer zagen,
kregen wij een verfilming van Kesselring's wereldbefaamd toneelstuk: Arsenicum
en oude kant. De film getuigt andermaal van de behendigheid die den cineast van
Mr Deeds en Mr Smith eigen is en bevat weer een overvloed van kenschetsende
details en rake ironische trekken. Capra blijft de grootmeester van het genre.
De uitgeweken Duitse cineast, Fritz Lang, is waarachtig niet werkloos gebleven
tijdens den oorlog. Ziehier zijn vierde Amerikaanse film in minder dan één jaar:
Hangmen also die (Ook beulen sterven). Het gaat in deze film over den
Tscheco-Slowaaksen Weerstand. Zoals Renoir in Mijn Land en Duvivier in De
Bedrieger tracht Lang de zaken zo goed mogelijk weer te geven. Maar getrouw is
het zeker niet. Hij maakte de gebeurtenissen niet mee, maar moest zich baseren op
radio-uitzendingen en militaire documenten, en verder beroep doen op zijn
verbeelding. Het is een tamelijk verwarde film, maar de vormgeving is steeds specifiek
Lang.
In het burleske waren de Amerikanen vóór den oorlog insgelijks gespecialiseerd.
Sedert de Bevrijding valt er maar één réussite in dit domein aan te stippen:
Hellzapoppin. Wij kregen het werkje nu ook te zien.
Er kwam, zoals te verwachten was, een vervolg op Going my Way: De Klokken
van St.-Mary. Het accent werd hier meer gelegd op het sentimentele dan op het
humoristische, en, in haar geheel, is de film minder levendig dan de eerste. Het
scenario van de hand van een der beste scenaristen van het ogenblik, Dudley Nichols,
steekt nochtans steviger ineen. De hoofdverdienste van de film is het optreden van
Ingrid Bergman die Crosby letterlijk in de schaduw stelt. - Evenmin als Going my
Way is De Klokken van St-Mary wat wij aanzien als het prototype van de katholieke
film. Daarvoor zijn deze films te zoeterig, te oppervlakkig. Maar zij verdienen onzen
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steun, omdat het katholicisme er met oprechte sympathie in weergegeven wordt, en
omdat zij een buitengewoon weldoenden invloed op het gewone publiek uitoefenen.
Nog een andere poging werd gedaan in de richting van de katholieke film: The
Song of Bernadette, naar het boek van Franz Werfel. Het doet soms wel erg
Amerikaans aan, maar het werd piëteitsvol behandeld. Vooral Jennifer Jones, een
nieuwelinge, in de Bernadette-rol, stemt gunstig tegenover dit werk waarvoor eveneens
in katholieke middens een belangstelling gevraagd wordt, die het ruimschoots verdient.
Na een toneelbewerking door den schrijver zelf, werd ook tot een verfilming
overgegaan van Steinbeck's Of Mice and Men. Lewis Milestone, de cineast van Im
Westen nichts neues, verzorgde ze. Er werd naar gestreefd den incisieven, directen
stijl van het boek zo filmisch mogelijk uit te beelden.
Vermelden wij tenslotte nog twee grote tekenfilms: Mr Bug en Fantasia. De eerste
is van Fleischer, de tweede van Disney. En voor de zoveelste maal wordt Fleischer
door Disney overtroffen. Fantasia is ongetwijfeld het meest merkwaardige ons door
Amerika tijdens de laatste twee maanden geschonken, hoezeer de film dan ook door
musicologen becriti-
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seerd en zelfs verketterd wordt. Disney heeft hier werken van Bach, Dukas,
Stravinsky, Schubert, Moussorgsky, Beethoven en anderen in getekende beelden
willen transponeren. Op zuiver muzikaal gebied wordt het misschien wel eens een
profanatie. Doch het getekende is van een weergaloze schoonheid en de kleur is
heerlijk. Het is een vuurwerk. Het vernuft en de fantasie van Disney blijven verbazing
wekken.
***

Uit Engeland, twee werken van belang: The Seventh Veil, een film met min of meer
freudiaansen ondergrond, en Laurence Olivier's verfilming van Shakespeare's: Henry
V.
Henry V is waarschijnlijk de interessantste film sedert jaren voortgebracht. Het is
meer dan een gewone réussite. Wat hier gepresteerd werd grenst aan het ongelooflijke.
Olivier begint met ons een vertoning te geven van Henry V zoals die in Shakespeare's
tijd in het 'Globe theatre' plaats greep. Dan glijdt hij op bijna onopmerkbare wijze
op het filmisch plan. Die overgang is een echt waagstuk waarvoor iedereen in
verrukking staat. Bij het slot brengt Olivier ons dan weer in het 'Globe theatre' om
te eindigen, zoals hij begonnen was, met een panorama van het Elizabethiaanse
Londen. Het hoogtepunt is de beruchte slag van Azincourt in de weergave waarvan
Olivier zich de evenknie van een de Mille toont. Bewonderenswaardig is dat het
'filmisch' gedeelte in denzelfden stijl gehouden wordt als het 'toneel-'achtig' gedeelte,
hetgeen aan het werk een wonderbare éénheid geeft. En wat gezegd van de kleur
welke nooit harmonieuzer werd aangewend! Hoe énig is het in de geanimeerde
schilderijen van de Primitieven. Men denkt aan Van Eyck, aan van der Weyden, aan
de getijdenboeken... Dat Olivier als toneel-acteur geniaal is weet iedereen die hem
aan het werk zag. Als cineast heeft hij zich met Henry V bij de allergrootsten
gerangschikt.
***

Uit Frankrijk is weinig te melden. Eén film steekt boven de anderen uit, hoezeer zij
dan ook gediscussieerd werd: La Belle et la Bête, een verwezenlijking van den
dichter-dramaturg, Jean Cocteau.
Zoals in alles wat uit Cocteau's brein komt zijn hier weer surrealistische motieven
voorhanden, maar het is zichtbaar dat de dichter naar een meer 'klassieke' uitdrukking
streeft. Alles is, in La Belle et la Bête op het decoratieve, op de uiterlijke
vormschoonheid afgestemd. Nooit is er ontroering. Immer wordt tot de rede
gesproken, nergens tot het hart. Er wordt aldoor aan aesthetiek gedaan. Cocteau
vraagt dat men de film zou bekijken met het gemoed van een kind. Maar dan had hij
het sprookje eenvoudiger, minder cerebraal moeten vertellen. Zoals het nu is, is het
slechts voor een intellectueel genietbaar. Fotografisch is La Belle et la Bête echter
van een ongeëvenaarde en geraffineerde pracht. Zelfs De Niebelungen en Les Visiteurs
du Soir werden voorbijgestreefd. Ook de tot het minimum herleide, maar zeer subtiele
dialoog en de fijne muzikale aanpassing, waarvoor Georges Auric te Cannes een
prijs verwierf, zijn verzorgd. Een betwistbare, maar uitzonderlijke film.
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Uit Zwitserland: Marie Louise van Leopold Lindtberg, de maker van De Laatste
Kans. Het is een vroeger werk van den cineast, helemaal niet zo sterk als het
bovenvermelde, maar met onmiskenbare filmische hoedanigheden.
Uit Denemarken, waarvan de laatste jaren niet veel gehoord werd: De Rode Aarde.
Een der beste Weerstandsfilms, sober en menselijk. Ook het morele probleem, door
den Weerstand gesteld, komt op den voorgrond.
Uit Italië, dat opnieuw van zich laat horen: Il Bandito, welke op brutaal
naturalistische wijze een beeld schetst van de sociale ontwrichting en de morele
verwildering der na-oorlogse periode.
Uit Rusland: De Stenen Bloem waaraan op het Film-festival te Cannes den prijs
voor de beste kleurfilm toegekend werd. Verdiende onderscheiding, want de kleur
is in de verfilming van dit sprookje zeer mooi, zacht van tonaliteit en soepel bij de
overgangen. In tegenstelling met de Angel-Saksers, die het 'technicolor'-procédé
gebruiken, benutten de Russen het technisch, naar het schijnt nog handiger en veel
goedkoper 'Agfa-color'-procédé dat zij van de Duitsers overnamen. Fantasia, Henry
V, De Stenen bloem... Het rijk van de kleur schijnt wel degelijk aangebroken.
30-12-1946
Pieter-Emmanuel Oyen.
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[Nummer 6]
Christendom
Zuurdesem van de cultuur1.
door B. Boeyckens S.J.
Onze Westerse cultuur is christelijk, daar valt geen ogenblik aan te twijfeien. Haar
oorsprong moeten wij niet gaan zoeken in de Franse Omwenteling die ons democratie,
humaniteit en liberalisme bracht. Zij nam geen aanvang bij de Renaissance wanneer,
samen met de opkomst van het individuele bewustzijn en den kapitalistischen
onder-nemingsgeest, uit den wirwar van graafschappen en heerlijkheden, de
hedendaagse staatscontouren stilaan zichtbaar werden. Al deze cultuurfactoren kan
men vergelijken met de dunne vezels die schijnbaar een prachtig veld waterlelies
samenhouden, het christendom met de stevige wortels op den donkeren bodem van
den vijver. Renaissance en Franse Omwenteling hebben onze beschaving in een
zekere richting gestuurd, zij hebben niet de bloembollen uit den grond gerooid om
van voor af aan te herbeginnen.
Het valt dan ook niet te verwonderen dat velen alleen van een krachtige heropleving
van het christendom heil verwachten voor onze verflenste cultuur. Dat is ook de
posthume boodschap van den Nederlandsen cultuurhistoricus Johannes Huizinga in
Geschonden Wereld.
Geschonden Wereld sluit onmiddellijk aan bij de cultuurhistorische perspectieven
welke Huizinga in 1935 uitgaf onder het hoofd: In de Schaduwen van Morgen. Wat
in deze studie even werd aangeraakt, wordt in het posthume werk expliciet behandeld.
Wat in het eerste werk slechts lichtjes gloorde, straalt hier met den gloed van een
middagzon. In de Schaduwen van Morgen suggereerde de auteur vele en interessante
cultuurhistorische visies zonder er een definitieven vorm of gestalte aan te geven; in
Geschonden Wereld, het testament van Huizinga, werd voor goed vastgelegd hetgeen
deze hoogstaande geest aan zijn tijdgenoten wilde mededelen.
In de Schaduwen van Morgen was een studie over het geestelijk lijden van onzen
tijd; Geschonden Wereld is een uiteenzetting over de kansen tot herstel van onze
beschaving. In de voorrede tot het

1.

Bij het verschijnen van het posthume werk van J. Huizinga, Geschonden Wereld.
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eerste boek verklaarde Huizinga uitdrukkelijk dat hij zich niet waagde aan een
prognose of therapie, hier heeft hij ons in een laatste woord den weg gewezen naar
een hernieuwing.
Geschonden Wereld schreef Huizinga zonder behulp van zijn bibliotheek. Het is
dan 00k geen gedragen wetenschappelijke synthese, maar het doet zich voor als een
snedige improvisatie.
Nieuw in dit werkje is de duidelijke stellingname van Huizinga voor een dogmatisch
christendom, in één van zijn grote takken, het katholicisme, de orthodoxe kerk of
het protestantisme.
Gaf Huizinga vroeger den indruk dat zijn christendom eerder humanistisch was
dan religieus1., hier in dit werkje komt hij uit voor het echte christendom, het
christendom van de kruisiging, de verlossing, de verrijzenis en het laatste oordeel.
Indien wij met Huizinga ons beperken tot het politiek aspect van onze beschaving
en zoeken naar de grondslagen en de hoekstenen van het vredesgebouw dat wij zullen
optrekken, dan zal wel niemand betwisten dat een eerste voorwaarde voor een
duurzamen vrede een minimum van vertrouwen moet zijn tussen de naties. Hiermee
staan wij al buiten het positivisme en veroordelen wij iedere 'Realpolitik'. Wij bewegen
ons op ethisch terrein, misschien naderen wij de grenzen van het religieuze.
Iedere band Van vertrouwen immers, van welken aard 00k, moet kunnen steunen
op de pijlers van een wederzijdse geestelijke verwantschap, krachtig genoeg om dit
vertrouwen te schoren. Zulken grondslag nu vindt men niet in de physische of
biologische wereld. Noch van de natuur noch van de stof leren wij ons op anderen
te verlaten. De hoeksteen waarop dit vertrouwen dient gebouwd, kan derhalve alleen
van ethischen aard zijn.
Als wij het hebben over ethica en moraal, dan spreken wij van geweten, plicht,
verantwoordelijkheid. Sommigen houden aan deze begrippen en de concrete beleving
die zij symboliseren als aan een laatste toevlucht tegenover een materialistisch
immoralisme. Zij zijn het gebroken avondrood van een ondergaande zon die
godsdienst heet. Doch de gloed die er van uitstraalt volstaat niet om onze beschaving
warmte en licht te geven.
Het vertrouwen, zegt Huizinga, moet worden gevoeld en beleefd en wel in het
diepste van het bewustzijn der individuen. Vertrouwen moet hen bezielen.
Bezieid worden wij alleen door een leidende idee, zwaar van levens-

1.

In dien zin schreven wij een artikel in 'Dietsche Warande en Belfort', nr 2, September 1945,
p. 237-244. Na het verschijnen van Geschonden Wereld zouden wij sommige besluiten
moeten herzien.
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inhoud, fonkelend-mooi in haar uiterlijke verschijning en onweerstaanbaar
aantrekkelijk door haar geheimzinnige numinositeit. Deze idee moet leven, moet den
helen mens aangrijpen en hem boven zichzelf doen uitstijgen.
Nooit is zo een idee een abstracte gedachte want die is te arm aan belevingen,
zonder voorkomen, en te helder om numineus te zijn. Wei kunnen sommige denkers
in zulke abstracties bezieling steken zoals Pygmalion het leven gaf aan het beeld dat
hij vervaardigd had, doch nooit zullen denkconstructies, wetten of principes een
enthousiasmerend vuur worden dat alles in brand steekt.
Is het dan een mythe die onze beschaving begrip voor eer, rechtvaardigheid en
burgerzin zal bijbrengen en zal een verhaal van goden de ontluikende bloem van het
vertrouwen steeds nieuw levenssap geven zodat zij heerlijk zal kunnen openbloeien
en nooit verwelken zal?
In den mythus wil de mens boven zichzelf uitstijgen; hij komt er in aanraking met
een macht die hij niet meer beleeft of die hij niet meer als onmiddellijk nabij aanvoelt,
maar die voor hem het ongeziene wandtapijt is, waarvan hij alleen enige bengelende
gouden franjes kan bespeuren aan het uiteinde van zijn bewustzijn.
Dat wandtapijt tekent hij uit met al de weelde en bontheid van zijn phantasie. Zijn
analyserend en abstraherend verstand zegt hem dat het zo niet is, maar kan hem niet
verder helpen als hij zich afvraagt van welk goudbrokaat dan de intrigerende franjes
de uitlopers zijn.
Eenmaal, in een andere beschaving dan de onze, kwamen ieder jaar in het theater
van Athene duizenden Grieken te samen, drie dagen lang van 's morgens tot 's avonds.
Tot in het diepste van hun ziel geschokt, woonden zij er het tragische einde bij van
Prometheus, met stomme verbazing leefden zij het onverbiddelijk konsekwent
voortschrijdende noodlot mee van Oidipoes, waren geheel oog en schonken gans
hun aandacht aan het spel van Neoptolemus en Odus-seus. Dat waren mythen,
religieuze pogingen om uit te beelden de geheimzinnige machten die het
wereldgebeuren vooruitstuwen. Na de panathenaïsche feesten had de Griek nieuwe
krachten opgedaan om het Griekse ideaal van schoonheid en evenwicht te
verwezenlijken.
Doch sedert Christus en het christendom in de wereld zijn verschenen, heeft iedere
mythus zijn zin en vitale betekenis verloren. In het christendom is God de poging
van den mens om boven zich zelf uit te stijgen tegemoet gekomen. christendom is
geen mythe meer, doch een mysterie dat als een nieuwe dag door den hemel werd
medegedeeld1.. Het kleedt zich dan ook niet in den vorm, van een

1.

Men leze hieromtrent het merkwaardig artikel van A. SNOECK, 'Mythus en Geloof' in 'Striven',
VIII, nr I, December 1940.
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fantastisch verhaal, doch komt tot ons langs de onwraakbare feiten van de
geschiedenis. Alleen onze pueriele twintigste eeuw heeft in naam van de mythe het
geloof bestreden. Dat was haar reactie op een tijd die de Rede aanbeden had en in
haar naam eveneens zich tegen de Openbaring had gekeerd.
Als de Rede de overweldigende bovennatuurlijke werkelijkheden wil vatten, dan
wordt zij al aanstonds gewaar dat zij zich niet meer op eigen terrein beweegt en dat
zij haar begrippen hier slechts analogisch, dat is gedeeltelijk ten rechte en gedeeltelijk
ten onrechte, kan toepassen. Verlicht door een goddelijke mededeling, kan zij een
waarachtige taal spreken die ver boven de beuzelarijen en de grillige fantasie van de
mythe staat, maar dan toch weer vol geheim steekt en haar gebrekkigheid en tekorten
voortdurend doet aanvoelen.
In de achttiende eeuw kwam de Rede hiertegen in opstand en keerde zij zich af
van de goddelijke Openbaring. God was niet meer de levende God, maar een ver
verwijderde, op zichzelf staande zeifstandigheid, een opperste, eenvoudigste
wiskundige formule die in een hoogste synthese alle andere wetten in zich zou
bevatten, een soort driehoek die met het leven niets te maken heeft.
Deze denkwijzen waren glashelder en duidelijk, maar gesloten. Daarbij zagen zij
de concrete werkelijkheid over het hoofd waarin de mens, ondanks technische
vooruitgang en symmetrisch opgebouwde denksystemen, toch moet blijven worstelen
met niet te doorgronden levensproblemen en voortdurend vóór een nieuw avontuur
komt te staan. Niet te verwunderen dat het rationalisme werd achtervolgd, ingehaald
en weggevaagd door een tegenstroming van vitalisme en anti-intellectualisme welke
tenslotte uitmondde in den mythus van het nationalisme.
Zo had het verdwaasde mensdom na negentien eeuwen christendom zich gewend
tot de droombeelden van den primitief. Wij hebben de mythen van het nationalisme
gekend. Als zwaluwen in April, zo zijn zij over onze landen neergestreken. Eerst
enige voorboden, weldra de hele bende. Het was een epidemie die zich over alle
naties heeft uitgebreid. Het sterkst wel in Duitsland met zijn mythe van ras en bloed.
Maar geen volk in heel de wereld is er immuun van gebleven, ook ons volk niet. Bij
de nog niet opgeruimde puinen van een wereld die ons dierbaar was, weten wij nu,
beter dan elke voorgaande generatie, tot welk een verlaging zulk een mythe ons kan
leiden.
Een mythe dus evenmin als een abstracte gedachte kan ons samenbrengen om het
vertrouwensbrood te breken. Alleen godsdienst. De inspirerende spoorslag voor ieder
moreel begrip, voor vertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef, voor ieder gevoel
van burgerzin, menselijkheid en rechtvaardigheid, kan bij den mens alleen voort-

Streven. Jaargang 14

485
komen van een krachtig en helder bewustzijn, dat hij een wezen is dat leeft van
genade en reikhalst naar verlossing.
Verlossing - hoe heeft de menselijke fantasie en verbeelding niet gewerkt aan den
opbouw van mythen om aan dit heimwee te voldoen. Vele toverpractijken en vele
magische gruwelvoorstellingen vinden hier hun oorsprong. In Geschonden Wereld
gaat Huizinga even na hoe de twee hoogste godsdienstvormen op deze wereld, het
hindoeïsme en het christendom, zich de verlossing hebben voorgesteld.
Voor het hindoeïsme meent hij dat de Oosterse geest, ondanks zijn
ondoorgrondelijke mystieke diepten, er toch nooit toe gekomen is, de laatste klip te
omzeilen om ongehinderd te kunnen varen op den weidsen oceaan van het
hiernamaals. Het christendom volgens hem heeft hier een dimensie meer dan de
Oosterse godsdiensten.
Toen het christendom een antwoord gegeven had aan den roep naar verlossing in
den mens, was zijn ingrijpen in het wereldgebeuren en de beschaving zo doortastend
dat wij het moeilijk kunnen overschatten. Hier raken wij de diepe stevige wortels
van onze cultuur.
Het christendom met zijn verlossingsidee en zijn heilbrengende boodschap voor
alle mensen, heeft ons wereldperspectief en zin voor het universele gegeven. Zonder
christendom is het niet denkbaar dat Europa de wereld zou hebben ontdekt en
georganiseerd. Het christendom bracht ons het eerst begrip voor algemene
geschiedenis en zeer fijn merkt Windelband1. op dat- historisch bewustzijn zich het
eerst voordoet in de christelijke voorstelling van de wereld die val en verlossing in
het middenpunt van het wereldgebeuren plaatst. In dezelfde gedachtensfeer vestigt
Jaspers2. er de aandacht op dat tijdsdiagnose en kritiek op beschavingstoestanden hun
oorsprong vinden in de christelijke ideeën over een naar een heilsplan geordende
wereldgeschiedenis.
Door het christendom weten wij dat God aan ons denkt en zich met ons bezig
houdt, dat Hij dus heel wat meer is dan de strakke schema's waarin, naast de
mythologische verbeeldingskracht, het abstraherend verstand Hem trachtte te vatten.
Onze God is inderdaad niet de god van de wijsgeren, niet de op zichzelf staande
zelfstandigheid van Spinoza, niet een opperste, eenvoudigste wiskundige formule
die in een hoogste synthese alle andere wetten in zich zou bevatten, niet het ver van
de aarde verwijderde wezen der deïsten, maar een levende God, de God van Abraham,
Isaac en Jacob, de God die zich over de aarde heeft nedergebogen en voor wien heel
de wereldgeschiedenis één religieus drama is. En in het centrum van dit drama Staat
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K. JASPERS, 'Die geistige Situation der Zeit',2 1931, p. 7.
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de verlossing door de Incarnatie. Onze Verlossing werd een historische gebeurtenis
die alle volgende historische feiten tot in den grond van hun wezen veranderde. Onze
chronologie die vóór en na Christus rekent, is een symbool van een diepere,
metahistorische werkelijkheid.
Wij werden verlost van den dood en van de zonde, door Hem die kwam wegnemen
de zonden der wereld. Om ons de verlossing eigen te maken, is het nodig dat ook
wij het kwaad uit onszelf wegnemen. 'Paenitentiam agite' 'Doet boetvaardigheid', zo
begon de blijde boodschap.
Wij komen dus tot de volgende conclusie: religieuze vernieuwing door het
christendom, dat wil zeggen door boetvaardigheid, is de laatste en eerste voorwaarde
voor een redding van onze beschaving.
Met Huizinga kunnen wij nu de vraag stellen: mogen wij veronderstellen dat de
mensen van vandaag terug zullen beleven de ideeën van kruisiging, verrijzenis,
uitverkiezing en laatste oordeel? Zal het hart van den hedendaagsen mens de
vermorzeling vinden om te kunnen wenen over zijn zonden en ze te laten wegvagen
door het zaligend bloed van Calvarië? Zal de verrijzenis hem de rustige zekerheid
verschaffen dat het goede het kwade altijd overwint, zodat er in zijn binnenste geen
plaats meer zal zijn voor 'spleen' of 'Weltschmerz'? Zal laatste oordeel en uitverkiezing
hem een heiligen afschuw inboezemen voor de zonde en een zalige hoop op beloning?
Wij kunnen hier weer eens het woord laten aan het vrijmoedig realisme van
Huizinga: Alles samen genomen is de huidige mensheid in Europa en Amerika gesteld
op winstbejag en genotzucht. Een steeds groter wordend gedeelte heeft zich gewonnen
gegeven aan een laagheid en een alledaagsheid welke bij geen enkele godsdienstige
belijdenis thuishoort. Voor mensen van dit slag kan het lidmaatschap tot deze of gene
kerk een vermeerdering betekenen van beroepsverantwoordelijkheid of van zekere
sociale deugden, maar het kan geen grondslag vormen voor een bovenaards geloof,
nodig nochtans voor een vernieuwd christendom en bijna onmisbaar voor het herstel
van rechtsorde en beschaving.
Een bovenaards geloof leeft in een wereld die boven de aarde uitr reikt. De mens
van heden daarentegen heeft zich vastgekluisterd aan deze aarde. Het 'carpe diem'
van Horatius is misschien nooit zo 'n beleefde werkelijkheid geweest als
tegenwoordig. Met Huizinga mogen wij dan wel besluiten: de wereld van morgen
is niet rijp voor een heropleving van het christendom; hij is te zeer ingesloten in een
wereld die regelrecht tegen de christelijke principes ingaat.
Toch eindigt Geschonden Wereld met een minder somber toekomst-visioen.
Huizinga ziet een straal van hoop in de millioenen mannen die om het uitbouwen
van een betere wereld gereed staan en voorbereid,
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dorstend naar rechtvaardigheid en begaafd met zin voor orde, eerzaamheid, vrijheid,
rede en hoofsen omgang.
Is deze gestemdheid bij die millioenen een heimwee naar verlossing en bovenaards
leven? Wij weten het niet. Wij weten echter wel dat de verlossing een tweede
schepping is en als de eerste een 'creatio ex nihilo', een 'schepping uit het niet', dit
wil zeggen dat verlossing gebeurt door vrije goddelijke wilsbeschikking, door genade.
De genade heeft als substraat de cultuur niet nodig; de cultuur, de Westerse althans,
kan de genade niet missen.

Streven. Jaargang 14

488

Oost-Duitsland
door Paul André
Het is voor heel de mensheid van vitaal belang zo vlug en zo scherp mogelijk te
weten wat in Duitsland werkelijk omgaat. Men kon reeds talrijke oppervlakkige
beoordelingen lezen; buitenlandse Journalisten of leden der bezettingstroepen hebben
op grond van een kort verblijf in enkele plaatsen van Duitsland een generaliserend
oordeel geveld, dat de wereldopinie als waarachtig aanneemt, terwijl het integendeel
onvolledig, onjuist en niet te verantwoorden is. Ons doel is een zo getrouw mogelijk
beeld te tekenen van den toestand in Oost-Duitsland.
Hier ziet het Duitse volk - dit is de eerste stellige indruk die men er opdoet - dat
het overgeleverd is aan het gevaar der sovjetisatie, zonder dat het zich daartegen
verzetten kan. De skepsis tegenover het voornemen der overwinnaars om voor het
Duitse volk opnieuw waardige levensmogelijkheden te scheppen, is algemeen. De
radikale onttakeling van de groot-industrie, die in het Oosten alleen nog maar het
geraamte van verouderde kleinbedrijven heeft achtergelaten, de denazificatie, die
geen eind schijnt te vinden en meer dan de helft der bevolking onder den druk van
den angst doet leven, de tegelijkertijd overal ontstane verklikking, de woeker en het
parasitisme, dit alles heeft in brede volkslagen een onherstelbare vermindering van
het prestige der bezettende machten als gevolg gehad. 'Slechter kan het niet meer'
dit is het parool geworden van duizenden vertwijfelden, onteigenden en
ontgoochelden. Men kan dit niet ernstig genoeg opnemen; want hoe langer deze
toestand duurt, met hoe groter zekerheid Sovjet-Rusland zijn doel bereikt door middel
van taai geweld, bedreigingen en verlokkingen, zodat tenslotte immer belangrijker
delen der bevolking zich verdoofd en uitgeput aan het dynamisme van het Oosten
zullen onderwerpen.
Van begin af aan heeft Rusland zijn bezettingszone politiek zo sterk opgevat en
gehandhaafd, dat uit het gebied dat ten oosten van de Elbe ligt, een afgezonderde
provincie ontstaan is, die volledig onderworpen is aan de politieke, ideologische en
economische werkzaamheid der Sovjets. Nergens heeft Rusland zijn doelstellingen
geformuleerd, wat overigens helemaal overeenstemt met de Russische tactiek op
andere gebieden, maar ze zijn zeer duidelijk en ze worden taai, geduldig en met alle
beschikbare politieke en economische middelen nage-
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streefd. Na de inschakeling van Polen als politiek overgangsgebied, wordt eerst
Duitslands Oostzone 'vriendschappelijk' aangelokt om van daar uit met de hulp van
communistische regeringen eveneens West-Europa te veroveren. Want nog altijd is
en blijft Duitsland een Europese sleutelpositie: wie Duitsland houdt en beheerst,
houdt en beheerst Europa. De oprichting van een socialistische eenheidspartij, die
door Rusland werd geëist en door middel van beloften en bedreigingen werd
doorgevoerd, de stichting van de enige Duitse jeugdorganisatie, waarnaast geen
andere geduld wordt, het monopolie der opleiding van leerlingen en leraren, dit alles
zijn de eerste zichtbare stappen op dien weg. Zo het politieke doel dat men zich
voorbij de Elbe gesteld had, voorlopig niet wordt bereikt, dan moet de Oostzone nog
sterker geïsoleerd en economisch nog sterker bij de Oosterse wereld aangesloten
worden.
In de praktijk werden in de Russische zone op economisch gebied reeds vele
Sovjetvormen gerealiseerd, andere worden nog ingeleid: de zogenaamde
grondhervorming die met echt Oosters radicalisme werd doorgevoerd, is maar een
voorbeeld. Dat het daarbij niet te doen was om aan de 12 millioen vluchtelingen uit
het Oosten en de oveiige millioenen die door den oorlog huis en Heimat verloren
hebben, een nieuw bestaan te geven blijkt duidelijk hieruit, dat de Sovjets slechts
8% van de verdeelde gronden aan de vluchtelingen hebben afgestaan en in zeer hoge
verhoudingen landbouwmachines, vee en arbeidskrachten naar Rusland versleept
hebben, zodat de landbouwproductie van Oost-Duitsland met 60 tot 70% verminderd
is.
Het is overduidelijk dat de Sovjets geleid worden door de idee dat het economisch
herstel van de Europese staten valt en Staat met Duitsland als Europees centrum-land.
Hoe meer dus dat centrum wordt verzwakt, hoe langer het in de koorts der liquidaties
en der hergroeperingen heen en weer schudt, hoe gecomplieeerder het zonensysteem
met zijn Chinese muren wordt uitgebouwd, des te zekerder remt men ook den
wederopbouw van de overige Europese economie. Ook daarom wordt een renderend
verkeersnet in Midden-Europa - de allereerste voorwaarde voor elke economische
samenwerking - onmogelijk gemaakt.
Hoewel de resultaten der verkiezingen voor de communisten eerder weinig
schitterend waren, toch heerst bij de Sovjets de mening dat, na een voortgezette en
zo mogelijk eerder nog uitgebreide bezetting van Europese Staten door het Rode
Leger, de arbeidende en arbeidsloze massa's overal werkelijke bondgenoten van
Rusland zullen worden, enerzijds door de macht van den geschapen politieken
toestand, anderzijds door de belofte, dat dan de arbeiders en niet meer de kapitalisten
de economie in hun land zullen uitbouwen en beheersen. Het nationaal-
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socialisme steunde op een decadente burger-clique en klagelijke minderheden
waartegen in alle Europese landen een effectieve weerstandsbeweging had kunnen
ingezet worden. De Sovjets daarentegen zouden bouwen op den echten, ruimen en
veiligen grondslag der arbeiders en der verarmde massa's.
Wie in de Oostzone leeft neemt zulke perspectieven zeer ernstig op. De vele
millioenen geruïneerden en verjaagden, hun innerlijke wanhoop, de zwakheid der
onttakelde economie en het verlies van aile moraal vormen de basis van het politieke
communisme in het Oosten. De eenheid in de leiding en de overtuigende formules
der eenvoudige politieke oplossingen van alle staathuishoudkundige en sociale noden
van dezen tijd zijn daarentegen een sterke macht. De Sovjetpropaganda in de Oostzone
- er verschijnen bijna alleen maar communistische bladen en nog wel in
massa-oplagen, - proclameert: met de politieke eenheid van Europa komt de
economische eenheid in elk land en in gans Europa vanzelf. De leidende hand kan
alleen maar een partij zijn: de communistische. Uit die gelijke staatkundige,
maatschappelijke en economische ordening groeit voor elk individu, voor elk volk
en uiteindelijk voor de gemeenschap aller volkeren het geluk en de vurig begeerde
welstand na dertig jaar oorlog en vernieling.
Vele arbeiders, verarmden en vaderlandslozen sluiten aan. Ook vele intellectuelen
volgen deze thesis: hoe groter de invloedsfeer in Europa is, d.w.z. hoe groter het
gebied is dat men politiek, economisch, sociaal en cultured beheerst, des te
gemakkelijker zal een bundeling der Westerse krachten te bereiken zijn. Niet nationale
organisatie in afgezonderde delen, niet scheiding der gebieden, maar bundeling en
overwinning der ruimte. Alleen Sovjet-Rusland kan de armoede, den strijd van allen
tegen allen, overwinnen. Nooit mag men vergeten dat het Sovjet-communisme wordt
voorgedragen met het fanatisme van een valse religie, waartegen de logica maar
weinig vermag. Nog altijd is de tijd der massa-psychosen niet voorbij, nog altijd rilt
de mensheid van zware koorts, die haar oorzaak vond in de besmetting door het
materialisme en het rationalisme.
De oppositie - zo oordeelt men in de Oostzone - werkt uitsluitend defensief, en is
daarbij inwendig verdeeld. Ze strijdt met thesen die niemand betwijfelt, doch die
niemand overtuigen. christendom, recht en vrijheid van het individu, humaniteit en
andere culturele waarden blijven zonder uitwerking zolang het Westen zelf volgens
die principes niet leeft. In de werkelijkheid meent de Duitser der Oostzone b.v. te
zien dat de politieke en militaire vertegenwoordigers van het Westen eenheid in hun
doelstelhngen missen zo dat iedere eensgezinde richting, zelfs wanneer die in het
gebied ligt hunner gemeenschappelijke levensinteressen, en meteen dus iedere
samenwerking
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sinds jaar en dag onmogelijk zijn. In de politiek en in de cultuur mist men
strijdvaardige persoonlijkheden die vertrouwen inboezemen.
Politieke formules over de democratie overtuigen niet meer. Op den Duitsen bodem
alleen heersen twee 'democratieën', die van het Oosten en die van het Westen, die
regelrecht tegenover elkaar staan en allebei proclameren, de ware, enige democratie
te zijn. De Duitse jeugd houdt daarom alles wat men over de democratie zegt voor
ijl gezwets.
De meerderheid van de Duitse jeugd heeft in de leiders van het nationaalsocialisme
geloofd. Nu heeft ze dat geloof in alles wat haar totnogtoe vervulde verloren. Welke
nieuwe waarden, welke glanzende, begeesterende ideeën worden haar nu geboden?
Als 'leiders' hebben zich mannen opgeworpen die tot den tijd van vóór 1933 behoren.
Deze worden niet alleen door de jeugd genegeerd, doch diegenen waarin ze meer
vertrouwen zou hebben, alsook de jongere opvoeders-leergangen, ontbreken. Het
beeld der huidige opvoederskrachten in de Oostzone, met de leraren die voor den
eersten nood vlug werden gedrild, zonder diepere kennis, autoriteit, opvoedingsidealen
en geschiktheid, is niet zeer indrukwekkend. Wat moeten deze mensen leren aan een
jeugd die in den oorlog de ervaring van tientallen gevulde jaren heeft opgedaan? Wat
moet een jeugd, die pas, gans ontgoocheld, bevrijd werd van de grote frase, den
woordenvloed, het lege slagwoord, en het drillen van den geest, wat moet die jeugd
nog geloven ten overstaan van den ideologischen wirwar en de onmiddellijk doorziene
wederinvoering van nieuwe frasen en nieuwen geestesdril? En mag deze
protest-reactie niet gelden als een positief teken van den innerlijken opstand van den
jongen mens tegen nieuwe verkrachting?
De Duitse jeugd verzet zich tegen de schuldbelasting die men haar moreel wil
doen dragen. Zij had geen medezeggingschap bij de gebeurte-nissen sinds 1933, zij
werd 'opgevoed'. De doctrines van het nationaalsocialisme werden zo vereenvoudigd
en zo aan haar jeugdmentaliteit aangepast dat zij bij het grootste deel bij val moesten
vinden. Vooral echter leefde die jeugd in een tijd van hogen materiëlen nood waarin
het nationaalsocialisme als een redder verscheen. Werd voor de snelle oplossing van
de werkloosheid het woord 'Duits wonder' niet door het buitenland uitgevonden?
De Duitse jeugd verzet zich eveneens tegen de opvoeding door het buitenland.
Het verwekt twijfels, dat alles wat Amerikaans of Engels is als het betere of het beste
wordt voorgesteld, en natuurlijk worden feiten en woorden steeds scherper met elkaar
vergeleken. De radioen perspropaganda, zoals die in de Oostzone wordt gevoerd,
stompt voortdurend af. De jeugd blijft tegenover haar ofwel volledig afzijdig en
negatief ofwel bezwijkt ze ervoor.
De overtuiging der jonge mensen is nu reeds: 'Andere woorden
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voor dezelfde dingen'. Zelfs de pers- en radiopropaganda stoot op psychologisch
verzet en vindt steeds minder geloof.
Het veelal publicistisch opgemaakt beeld van een verhoogde economische activiteit
is totaal vais. Deels is dat pure leugen, deels zijn het plannen die enkel op papier
staan, en deels slavenarbeid, zoals het volk dat noemt, nl. arbeid voor de Russen.
Het beste bewijs voor de onjuistheid der aangehaalde beweringen is de overduidelijke
snelle en voortdurende verslechting der algemene bevoorrading, nog versterkt door
de volstrekt onwaardige reis- en transportmogelijkheden die vervallen zijn tot den
toestand van het meest achterlijke Oosten. Bijna heel het spoorverkeer gebeurt op
enkel spoor, wagens met onbeschadigde ruiten vindt men zo goed als niet, de
interzonale verkeersmogelijkheden werden niet verruimd, maar integendeel nog
sterker afgesloten. Private reizen tussen de Oostzone en het Westen of het Zuiden
zijn bijna onmogelijk, zodat de onwettelijke personensmokkel bij de Zonengrenzen
noodzakelijk wordt, meteen echter brutaal wordt bestreden en talrijke mensenoffers
en uitplunderingen ten gevolge heeft. Het ontbreken van centrale instanties, de
onberekenbare willekeur van locale en regionale Sovjet-commandanten verwekken
een onbeschrijflijke verwarring en verlammen elk initiatief. Het onderhoud der
bevolking berust hoofdzakelijk op nietigheden van Aziatische bazaars die
schiikwekkend primitief zijn: Azië is tot aan de Elbe doorgedrongen. Het
cultuurniveau staat ontstellend laag.
***

Aanvankelijk werd in de Oostzone de godsdienstvrijheid geproclameerd; in
werkelijkheid echter is de Kerk niet vrijer dan in de jaren 1933-1945. Intussen zijn
plaatselijke commandanten er meer en meer toe overgegaan openlijk op de Kerk
druk uit te oefenen ten gunste van de communisten. Men verlangt van de geestelijkheid
dat ze den tekst van den Zondagspreek vooraf ter censuur voorlegt. Men doet de
geestelijken zeer gedetailleerde vragenverhoren ondergaan over de kleinste
bijzonderheden van de kerkelijke toestanden, over den Bis-schop, de overige
geestelijken,. de betrekkingen met de partij der 'Christlich demokratische Union';
priesters worden opgesloten om hun dienst in het voormalige Duitse leger. De Duitse
communisten voeren hun strijd tegen de Kerk reeds onverholen, vooral in de school
en de opleiding der leraren. Een katholieke pers wordt niet geduld en de activiteit
der jeugdorganisaties werd naar de kerken verbannen. Terwijl het weerstandsvermogen
der meeste protestantse kerkgemeenschappen gebroken werd door het verlies hunner
christelijke substantie, weegt in feite heel de last der oppositie tegen de nieuwe
geloofsidee uit
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het Oosten op de Katholieke Kerk en enkele zeer beperkte kringen der protestantse
Belijdeniskerk. Hoewel sinds de nationaalsocialistische machtsovername de katholieke
organisaties (arbeidersverenigingen, jeugdbewegingen, enz.) werden vernietigd, is
toch het katholieke leven in de parochies ongedeerd gebleven en is het eerder gesterkt
dan verzwakt uit den strijd gekomen. Natuurlijk zal het nodig blijken het Duitse
katholicisme te steunen, en dit is voor de West-Europese landen een zeer dringende
taak. Ze moeten den strijd die in de Duitse Oostzone in vollen gang is als hun eigen
strijd aanzien, alsof van den afloop eivan het lot afhing van de Katholieke Kerk in
heel Europa, wat ten andere heel goed het geval kan wezen.
Het is nog niet te overzien in hoever de toenemende proletarisatie van de bevolking
en vooral de volledige ontworteling van de streng katholieke volksdelen van Silezië
en Oost-Pruisen, tengevolge hunner uitdrijving uit die gebieden, tot een
dechristianisatie voeren zal. De katholieke Sileziërs vestigen zich verspreid te midden
van de haast volledig ontkerstende protestantse bevolking van Mecklenburg,
Pommeren, Saksen en Thüringen. Er zijn daar weinig katholieke kerken en de priest
ers zijn er overbelast. De ontst eilende nood waarin zich die bannelingen bevinden,
leidt evenzeer tot ongeloof en zonde als tot religieuze vernieuwing en zedelijke
verdieping. Het onderhouden der tien geboden eist, in zulke omstandigheden, echt
heldhaftige inspanning. Materiële hulp van het buitenland in den vorm van
levensmiddelen en werktuigen kan dus, ook in godsdienstig opzicht, een beslissenden
invloed hebben.
In Europa is de opvatting sterk verspreid dat het Duitse volk, zodra het opnieuw
economisch en politiek gevestigd zal zijn, weer een wereldgevaar zal worden. Men
is veelal overtuigd dat de Duitsers niets geleerd en alles vergeten hebben. Toegeven
moet men wel dat het Duitse volk als geheel nog niet tot bezinning is gekomen, dat
het zich nog in een toestand van volledige psychologische uitputting bevindt die nog
niet toelaat te besluiten of de demonen het land werkelijk verlaten hebben.
Ongetwijfeld heeft het nihilisme, dat het gevolg was van de lange geestelijke
ontwikkeling van het nationaalsocialisme, nog niet zijn extreem bereikt. Maar toch
is het aantal van diegenen die zich in de ingetogenheid der stilte zoeken te bezinnen,
en die bezorgd zijn om een volledig nieuwe richting, radicaal afgewend van den
mythus van het geweld, wellicht groter dan men in het buitenland geloven wil. Het
ware goed zich te herinneren dat het nationaalsocialisme waarschijnlijk nooit zou
overwonnen hebben indien men de meer bezonnen Duitsers, die als exponent Brüning
hadden, in hun heldhaftigen strijd tegen den Pruisischen geest had aangemoedigd en
niet had alleen gelaten.
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***

In de Oostzone begint een nieuw inzicht te dagen, waarop de wereld beslist acht
moet slaan: het nationaalsocialisme was de tragische poging om geestelijke zwakheid
door de blinde macht van den wil te vergoeden. Toen het den strijd tegen
Sovjet-Rusland aanving, stootte het op een vijand die zijn volk in het
ooilogscommunisme had gehard, waarvoor technische productie-kracht idool
geworden was en die geen klein-burgerij kende. Hij bezat een soepel dogma, geen
uit brokstukken samengelijmde Weltanschauung, het was helemaal wat het zijn wou.
Aldus werd de grote, beslissende fout van het fascisme openbaar, dat het ni. geweld
met geweld wilde overwinnen, terwijl het maar door het tegenovergestelde kan
geslagen worden: geestelijke kracht. De onzin, een volk door despotisme te willen
bevrijden, mislukte. Het was meer de Sovjet-geest die voor Hitlers Armeeën noodlottig
werd dan de ruimte van de Russische steppe. Nu voelde het nationaalsocialisme dat
de leerling zijn meester gevonden had, dat het dien strijd niet zou kunnen volhouden
en dat het geen pardon zou krijgen. Zo bleef alleen nog de strijd tot den ondergang.
De oorlog werd moord. Laten we Macbeth verder spreken:
Ik begin de zon moe te worden,
Kon ik maar de hele aarde met mij vemielen!
Staat alarm! Winden, giert! Vernieling, kom!
Wil het noodlot met ons eindigen,
Zo vollen wij, de wapens in de hand.

Zo is het gebeurd, en zo werd het historisch vonnis tegen het nationaalsocialisme
geveld. In Duitsland zal het nooit verrijzen tot zijn oude macht. Ofwel gaat Duitsland
tenonder ofwel zal het zijn redding vinden in den geest.
Bestrijding en overwinning van het nationaalsocialisme in dezen zin is een vraag
van geestelijke kracht. De grondfout der huidige denazificatie bestaat hierin dat men
het nationaalsocialisme in individuen zoekt te treffen. Afgezien van het noodwendige
gericht over de voornaamste oorlogsmisdadigers, is de bestraffing van enkelingen
een ondergeschikte zaak. Daarmee wordt het nationaalsocialisme niet gedood maar
eerder, gezien de omstandigheden en de methode, verstevigd. Volstrekt verkeerd is
de denazificatie zoals ze wordt doorgevoerd door de Russen, die zonder schroom
oud-Gestapo-agenten als vertrouwenslieden inschakelen in hun controle-diensten en
den zoge-naamden kleinen Parteigenosse vergiffenis schenken, zodra hij communist
wordt. De denazificatie moet niet peisonen uit den weg ruimen,
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maar ideeën, niet vormen veranderen, maar het wezen. Nu echter doet ze de mening
ontstaan dat het nationaalsocialisme een aangelegenheid was van enkele individuen
en groepen. Dit echter is een houding die in het nationaalsocialisme zelf ontstaan is:
de vlucht voor de verantwoordelijkheid door ze op bepaalde personen over te dragen.
Zoals het Duitse volk eeitijds gede-democratiseerd werd, zo wil het zich heden
de-nazificeren.
Wie bedenkt, dat vele millioenen in hun hart nationaalsocialist waren en, uit
geheimen trots op bedrieglijke krachtproeven of uit ontgoocheling over de politiek
der Verbundenen, het nog of opnieuw geworden zijn, wie verder weet dat de
fascistische methoden door het antifascisme werden overgenomen, moet inzien dat
werkelijk succes uitsluitend met positieve middelen van allergrootst formaat te
bereiken is.
Het schijnt ons dat het nationaalsocialisme enkel overwonnen kan worden uit
zichzelf, nl. door het positief aanwenden van de idealen die door het
nationaalsocialisme werden erkend doch naderhand misbruikt en verraden werden.
De sociologie waarmee het tegen het marxisme ten strijde trok bevatte ongetwijfeld
gezonde stellingen: aldus de thesen over het recht op privaateigendom met prioriteit
van het gemeenschappelijk welzijn; over de onvruchtbaarheid van het geld; over den
arbeid als zedelijken plicht tegenover de gemeenschap; over de beperking der
productie tot de essentiële behoeften. Het schijnt wel dat die punten als de enige
geestelijke substantie van de nationaalsocialistische sociologie bij het volk wortel
geschoten hebben, daar ze in hun verheven eenvoud de overtuigende argumenten
vormden tegen de volksvreemde marxistische dialectiek. Dat bewijzen de innerlijke
weerstandskracht en het uithoudingsvermogen in een oorlog waarvan het volk afkerig
was, daar het hem vreesde. De onuitsprekelijke énergie, het hoog rendement en de
discipline van den arbeid, die de Duitse oorlogsmachine, zelfs in de meest benarde
toestand nog aan den gang hield, zijn - zo leert het de ervaring - niet alleen te verklaren
door dwang, vrees en kuddegeest. Het Duitse volk dat den arbeid liefheeft, en wel
den weg zal vinden om dien arbeid aan vreedzame doeleinden te wij den, kan maar
voor de mensheid teruggewonnen worden zo men het laat arbeiden. Een democratie,
die het recht op arbeid zou willen nemen of beperken, zal bij het Duitse volk nooit
ingang vinden.
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De kern van het proletarisch probleem
door Dr J. Boers
Vooral thans na dezen tweeden wereldoorlog staat de verhouding kapitaal en arbeid
in het middelpunt van de discussie en dit niet omdat zij in rechtstreeks verband staat
met de oorzaken van den oorlog, maar omdat dit gegeven tot een der zwakke punten
vooral van ons Europa behoorde en helaas nog behoort.
De massa, vooral de arbeidende massa en heel in het bijzonder het proletarische
bevolkingsdeel, dat door het oorlogsleed diep getroffen is ziet bijna instinctief tussen
dezen thans 'voorbijen' kommer en het vooroorlogse leed dat het het meeste kwelde
een directen samenhang. Het is in hun ogen één weg van schrijnende materiële en
morele ellende die leidde tot de kloof van het proletarisch verval die kapitaal en
arbeid, mens en Proletariër steeds verder scheidde.
Zo zal in de ogen der massa het einde van het oorlogsleed ook het einde moeten
betekenen van het eerste en diepste. Zodoende werd de weerstand tegen den bezetter
haast automatisch een roep om een sociaal hervormingsprogram en het patriotisme
tot agens voor hervormingsenergie. iertoe moesten in de gegeven omstandigheden
de in de massa opgehoopte spanningen die direct uit hun paradoxale levenspositie
voortvloeien, onvermijdelijk leiden.
Deze houding heeft de Regeringen der diverse landen sterk beinvloed en daarom
werd een sociaal hervormingsprogram tot een der voornaamste vredesdoeleinden
verklaard en dit met nog meer kracht dan na den vorigen wereldoorlog; we wij zen
hierbij o.a. op de 'Atlantische Keure'. Na den eersten wereldoorlog geloofde men
nog in het kapitalisme en waren de concessies gelegenheidstoegevingen die gedaan
werden aan de opgewonden massa. De naoorlogse economische en sociale crisis
deed echter de onwil en de onmacht van dit sociaal-individualistisch kapitalisme
zien en zulks bracht een gevoelige daling van zijn prestige mede. Zover stond het,
toen de tweede wereldoorlog den gehelen maatschappelijken zin twijfelachtig maakte
en op deze wijze begint thans het sociaal program het karakter te krijgen van een
volksprogram waarin echter op de eerste plaats de aandacht wordt besteed aan het
zo gesmade, ontwaarde proletariaat.
De materiële en morele druk waarin de massa en vooral de proleta-
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rische massa leeft tengevolge van de diepgaande innerlijke crisis van onze moderne
maatschappij, doet bij haar den wensdroom ontstaan van een volledigen schoonmaak,
van een algehele zuivering, het wordt een haast eschatologisch verlangen dat een
revolutionnair karakter heeft. Het onvermijdelijk gevolg is, dat de sociale
hervormingen om hieraan tegemoet te komen, om gehoor te vinden bij de massa,
een uitvloeisel moeten zijn van een bepaald eschatologisch systeem, van een 'isme',
en daarom is het te begrijpen waarom de 'ismen' als paddestoelen opschieten, genaamd
democratisch of neo-socialisme, corporatisme, sociaal liberalisme... Zij allen
omhangen zich met den profetenmantel en voeden zich en hun aanhangers met de
verwachting van de nieuwe, betere toekomstmaatschappij waarin rechtvaardigheid
en dus vrijheid zal heersen; zij allen brengen in den grond het geloof aan een
messianisme.
De ideeën en de daaruit voortvloeiende tegengestelde concrete oplossingen van
het sociaal probleem zijn oude bekenden, het zijn Varianten op de grote oude
discussies nopens de verhouding tussen gemeenschap en individu, we hoeven hierop
niet nader in te gaan.
Wat ons echter wel interesseert in deze studie is de vraag naar de kern van het
proletarisch probleem die door deze aan elkaar diametraal tegengestelde opvattingen
steeds weer wordt opgeworpen, met andere woorden: wat is het diepe wezen der
proletariteit? Indien deze vraag niet wordt opgelost, hoe is het dan mogelijk om een
oplossing aan het sociale vraagstuk te geven?
Om tot een juiste probleemstelling te komen zullen we aanvangen met een korte
studie van de kenmerken der proletariteit. Opgemerkt weze, dat wij ons hier beperken
tot de studie betreffende het industrieel proletariaat.
We dienen ons hier allereerst te realiseren dat het modem proletariaat ontstaan is
tengevolge van een kapitalisme dat leeft in de individualistische sfeer en ook daarin
alleen mogelijk is, tenminste in zijn historischen vorm: de op het eigenbelang en het
winstmotief der bezitters afgestemde kapitalistische economie.
Als eerste gegeven treft ons, dat de proletarische mens een bezitloze is die juist
ter oorzake van deze bezitloosheid gedwongen wordt zich terwille van zijn
levensonderhoud in loondienst te stellen van een kapitalistischen ondernemer. Dit
betekent dat de kapitalist de initiatieven heeft, dat alles afgestemd is op zijn mateiieel
belang. Het kapitaal is voor den arbeider een instituut geworden.
Eenmaal deze voorwaarde vervuld, komt zijn leven te staan onder het determinisme
van twee polen die zijn leven in zijn geheel zullen beïnvloeden, ni. de arbeidsmarkt
en de onderneming.
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Hier viert de economische wetmatigheid, de wet van vraag en aanbod die in functie
staat van de machtsverhoudingen, hoogtij.
Op de arbeidsmarkt geldt het principe van de vrije concurrentie in het najagen van
het eigenbelang, juist alsof beide partijen gelijk en evenwaardig zijn in de gegeven
structuur! De concurrentie drijft de bezitloze massa die het aanbod vormt - dat gezien
zijn bezitloosheid een dringend karakter vertoont - tot loondruk. Ditzelfde principe
zet den ondernemer eveneens tot loondruk aan, de arbeid is voor hem toch een
koopwaar en zijn vraag is niet zo dringend en neemt over het algemeen een
monopolie-positie in. Wel wordt het spei der 'vrije' krachten in het huidige vigerende
stelsel der collectieve overeenkomsten sterk aan banden gelegd in dien zin, dat deze
krachten zich gaan uitwerken tussen de coalitie van de vraag en het aanbod door
uitschakeling van grensvraag en grensaanbod, en worden de gevolgen voor de
arbeiders verzacht door de sociale verzekeringen, maar toch blijft het waar, dat het
loon voor de massa der loonarbeiders een consumptiefonds is.
Inderdaad streeft het loon in de vrije markteconomie, waarin we heden ten dage
feitelijk nog staan, naar de grensproduetiviteit in geld uitgedrukt en in feite vertoont
het een tendenz om daaronder te blijven. Voor de massa der loonarbeiders betekent
dit, dat zij zich niet of althans zeer moeilijk uit hun typische levens- en
arbeidsvoorwaarden kunnen opheffen: de loonarbeid is voor hen een blijvend en
erfelijk praedicaat, het is een stand, een instituut geworden. Dit gegeven karakteriseert
het objectieve proletariër-zijn en scheidt de Proletariers van de loonarbeiders als
zodanig1..
***

Vaak wordt gewezen op de stijging der reële Ionen en op het toenemende aandeel
van de loon- en weddetrekkers aan het nationaal inkomen en dit niet alleen door de
struisvogel-politiek plegende liberalen. Inderdaad is de stijging der reële Ionen
onmiskenbaar, talrijke onderzoekingen en de dagelijkse ervaring doen ons deze
constatatie aan de hand, vooral de studies betreffende de arbeidersbudgetten zijn in
dit opzicht zeer interessant2.. Maar toch kan men niet spreken van een echten
materiëlen welstand.
Welstand is in laatste instantie toch niets anders dan een graad van behoeftedekking.
Nu is het onbetwistbaar, dat de behoeften sinds

1.
2.

Zie hierover ons werk: Proletariat en Deproletarisatie, Een Synthese van het Proletarisch
Probleem, Leuven, 1946.
Cfr M. NEYRINCK, De Loonen in Belgif sedert 1846, Leuven, 1944; W. SOMBART, Der
moderne Kapitalismus, dl III, 1, München, Leipzig, 1928 (2o uitg.), blz. 513.
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den aanvang van het kapitalisme toegenomen zijn. Dit onder den invloed van de
stijgende comfortj acht van alle sociale groepen met het toenemen der materiële
beschaving die na de dekking der meest noodzakelijke behoeften den mens vatbaar
maakt voor nieuwe. Daarnaast is zulks ook voor een niet gering deel te wijten aan
de toenemende inspanning die de moderne arbeid vereist, welke physisch en psychisch
een tegenwicht vraagt. Bij de interpretatie der waarde van de stijging der reële
inkomens moet men er verder mede rekening houden, dat het vertrekpunt van de
vergelijking een periode van ondervoeding, siechte levensvoorwaarden in het
algemeen is, zodat een groot deel van de vastgestelde verhoging feitelijk een absoluut
abnormalen toestand weg moest werken.
Op deze wijze wordt het ook begrijpelijk, dat de door het Internationaal
Arbeidsbureau ingestelde enquête een deficitaire voeding vaststelde, welke - aldus
bedoelde enquête - enerzijds te wijten is aan een siecht verbruik van het inkomen
maar anderzijds en vooral aan het geringe loon dat geen optimale voeding toelaat1..
Het argument van het toenemende aandeel aan het nationaal inkomen is zo tevens
tot juistere proporties teruggebracht, ofschoon we in dit verband ook kunnen wijzen
op de sterke uit breiding van de loonarbeidersmassa en hierin vooral van de
proletarische loontrekkers2..
***

De arbeidsmarkt beslist niet alleen over de loonshoogte maar ook over de mogelijkheid
om een loon te verdienen, over de werkgelegenheid.
De werkgelegenheid hangt af van vraag en aanbod en deze ondergaan den invloed
van den algemenen markttoestand en van de fluctuaties op de deelmarkten die zich
in dezen algemenen toestand situeren. Deze deel-fluctuaties worden bepaald door
de geschooldheid, de mobiliteit (professioneel en geografisch) en de speeifieke
belangen van vraag en aanbod, die beiden steeds meer geconcentreerd worden in de
diverse coalities.
Dit alles biedt voor den proletarischen mens noodzakelijk een levensgeheel dat
onzekerheid en afhankelijkheid insluit en dit is des te drukkender waar de arbeidsmarkt
juist beslist over de levensmogelijkheid en de levensbreedte van de loonarbeidende
groep.
Het individualistisch kapitalisme leidt noodzakelijk tot deze afhankelijkheid en
onzekerheid die het trouwens veronderstelt wil het

1.
2.

B.I.T., L'alimentation des travailleurs et la politique sociale, Genève, 1936, biz. 181182.
Cfr ens werk: Proleiariaat en Deproletarisatie, op. cit., biz 347 vlg.
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getrouw blijven aan zijn materialistische objectieven; het zijn de noodzakelijke
correlaten van den individualistischen geest waaruit het is gesproten.
Tevens doet ons dit de paradox zien die het proletarische leven beheerst. Het
individualisme belooft den proletariër vrijheid en gelijkheid, maar verbindt deze aan
het historisch moment van den eigendom en daarmede wordt sociale vrijheid en
gelijkheid tevens economische vrijheid en gelijkheid. Waar nu de eigendom of het
bezit ontbreekt, valt ook de sociale vrijheid weg en wordt de juridische vrijheid
(evenals de politieke vrijheid) een dode letter, zoals de beschouwing van de
arbeidsmarkt ons laat zien. Zo is dan aan de vrijheid in het sociale leven een dialectiek
eigen, die voert van de vrijheid van den mens welke door eigendom gezekerd moet
zijn, tot de vrijheid van den eigendom en zijn overwinning over de vrijheid van den
proletarischen mens.
Op de arbeidsmarkt vertegenwoordigt ieder der optredende individuen een der
twee marktpartijen die door de individualistische opvatting aan elkaar tegengesteld
worden en het gevolg is dan ook, dat op de arbeidsmarkt de scheiding der sociale
groepen aanzet.
Maar toch blijft den Proletarier op de arbeidsmarkt nog enige vrijheid over. Hij
heeft tenminste nog de vrijheid van woonplaatsen erkplaatskeuze, ofschoon deze
eerder illusorisch is, daar hij niet alle openstaande betrekkingen kan kennen, wegens
de kracht der traagheid enz. In de onderneming echter verdwijnt de laatste
vrijheidsrest, want daar heerst het individualistisch rationed principe in alle
souvereiniteit, al wordt de werkelijke betekenis ervan door de sociale wetgeving en
andere maatregelen ook enigszins getemperd.
Ofschoon de werknemer hier in gemeenschapsverhouding treedt met de andere
productiefactoren kan hij volgens het heersende principe slechts tewerkgesteld worden
indien hij na de afsluiting van het contract alle vrijheid en zelfstandigheid aflegt, hij
wordt aan de vreemdbepaaldheid vrijgegeven. Alles is hem gegeven: de
arbeidsmethode, de arbeidsduur, het resultaat en de richting der productie, de sociale
bedrijfsorganisatie. De arbeid is in den grond niets anders dan een min of meer
gewenste 'waar' die op de arbeidsmarkt wordt 'aangeschaft' als een duur
exploitatiemiddel. Met deze opvatting is alles gegeven, ook de arbeidsmethode en
de sociale bedrijfsorganisatie.
De arbeidsmethode gaat het principe van het materieel zo rationeel mogelijk
nastreven en dus de taken decomposeren, daar dit beantwoordt aan de idee van het
kleinste middel, de continuïteit, de mobiliteit enz. Zo wordt de mens een verlengstuk
van de machine en ingeschakeld in een alles en allen nivellerend, psychisch
deprimeiend
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dwangschema dat weerstanden wekt die o.a. hun uitdrukking vinden in het hoog
percentage 'turn-over'.
De sociale bedrijfsrelaties ondergaan ook den invloed van deze
verzakelijkingstendenz. De eisen van het grootbedrijf en de zakelijke eisen van het
arbeidsproces, vorderen een normering van het samenzijn en het samenwerken, richt
dus de bedrijfsdiscipline en bepaalt de hiërarchie, maar uitgaande van de opvatting
van het exploitatiemiddel. De techniek beïnvloedt wezenlijk de hiérarchie en de
discipline in het grootbedrijf, terwijl anderzijds de ontwikkeling der techniek en der
bedrijfsorganisatie parallel loopt aan deze discipline en hierarchische bevelen. Het
noodzakelijk gevolg is, dat de hiërarchie en de discipline onpersoonlijk geworden
zijn evenals de techniek en de technische organisatie; de persoonlijke relaties vallen
weg en daarmede tenslotte de arbeidsgemeenschap. Ook de relaties der arbeidende
mensen zijn armer geworden wegens het uit elkaar halen van de productieperioden;
de op elkaar volgende handelingen vormen geen verbondenheid meer van degenen
die aan hetzelfde product werken.
De sociale karakteristiek van den modernen arbeid in de grootbedrijven kan men
dan ook beschrijven als: kwantitatieve opeenhoping van mensen die hiërarchie en
discipline vraagt en daarnaast het kwalitatieve moment van het relatieloze naast
elkaar staan van deze enkelingen in die massa.
In de onderneming, tenslotte, blijft de proletarische arbeider zolang tewerkgesteld
als het kapitaalbelang zulks vraagt, hij kan steeds ontslagen worden en vooral treft
de oudere arbeiders deze opvatting.
De feitelijke ondernemingsverhoudingen zijn blijkbaar het tegendeel van een
gemeenschapsverhouding, zij beïnvloeden het proletarisch leven diepgaand en het
is dan ook zeer wel te begrijpen, dat hier de scheiding der sociale groepen, kapitaal
en arbeid, voltooid wordt.
***

Met deze korte schildering van den toestand hebben we de grenzen van het
proletarisch leven gegeven. Deze kunnen nu meer of minder breed zijn, naargelang
de markttoestand en het geheel van privaateconomische krachten die de struetuur
der onderneming bepalen. Maar hoe het ook zij, de koopwaar-idee blijft het
hoofdgegeven met als gevolg: onzekerheid, onvrijheid, onmondigheid,
onveranderlijkheid en vervangbaarheid.
De onzekerheid is het meest rechtstreekse gevolg van deze koopwaargedachte, dit
is de 'rode draad' die het leven van den echten proletariër tekent, want de
onmondigheid enz, versterken steeds
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deze tragische onzekerheid ofschoon ze ieder een speciaal facet van het proletarisch
wezen belichten.
Deze bestaansonzekeiheid wordt door de dreiging van ontworteling nog
vermeerderd, terwijl de onzekerheid deze ontworteling en daarmede het phenomeen
van het nomadisme en vereenzaming in de massa tenslotte weer beïnvloedt. Dit
nomadisme heeft een vernietigend en vernederend karakter en is een verontrustend
verschijnsel. Het kapitalisme stuurt echter op deze ontworteling aan, want de regionale
vastheid stelt zich - evenals het bezitten van eigendom - heel natuuilijk tegenover de
triomf van de arbeid-koopwaar. Zo verbreekt het individualisme niet alleen de
beroeps-, belangen- en werkgemeenschap, maar ook de stam- en familiegemeenschap
doordat het de aan hem onderworpen mensen in de grootstad samenhoopt waar de
proletariteit de meest complete expressie krijgt.
De proletarische toestand kan zich natuurlijk elders voordoen dan in de
industriecentra en hij is ook te vinden bij anderen dan de arbeiders der gecentraliseerde
ondernemingen, maar toch is het juist het industrieel en grootsteeds gigantisme dat
den proletariër tot het paroxisme drijft. Dat toch is het, dat het massa-individualisme
doet opkomen en de geschikte psychologische messa vormt voor de grote, sterk
georganiseerde massabewegingen van allen aard. De grootstad draagt tenslotte bij
tot het scheppen van een nieuwen levensstijl, van een nieuwen mens: den massamens,
losgerukt van de natuur en de relaties met de andere sociale groepen, samengehokt
in overbevolkte en afgescheiden woonwijken, zonder natuurlijke en sociale 'Heimat',
zelfs zonder een echt familieleven wegens de vrouwenen kinderarbeid en de behuizing.
Om deze beschouwing van het algemeen proletarisch leven te vervolledigen willen
we even de aandacht vestigen op een laatste dement dat het proletariaat meer dan de
andere bevolkingslagen drukt, nl. de anonymiteit, een epiphenomeen van de
verzakelijking. De proletariës hangt toch af van anonyme machten die de arbeidsmarkt
en daarmede zijn levensmogelijkheden bepalen; de bedrijfsleiding is onpersoonlijk
evenals de contrôleschakels in de onderneming; zelfs de meest aan het kapitalisme
aangepaste ondernemingsvorm, de N.V., is naamloos. Deze anonyme omgeving
waarin de proletariër leeft en de onpersoonlijke krachten die zijn leven zo diep
beïnvloeden, zijn de uitdrukking van een regime, dat hem in tastbare maar
onpersoonlijke, onzichtbare schakels dwingt en hem als een atoom in een
onpersoonlijke massa drijft. Deze massa draagt hem en geeft hem als een van hare
elementen, zijn enige werkelijke macht. Geen wonder, dat hij zich in deze
onpersoonlijke massa geborgen voelt. En zo staan we dan met het proletariaat voor
het modern massa-probleem.
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***

Thans kunnen we overgaan tot het onderzoek van den diepen kern van het proletarisch
probleem.
Onomstotelijk staat vast, dat het proletarisch vraagstuk een menselijk probleem
is, immers de proletarische arbeid die over geheel zijn levensmogelijkheden beschikt,
kan niet losgedacht worden van den mens die hem verricht en de proletarische
levensomstandigheden zijn deze waarin een mens zich geplaatst ziet.
Dit is het fundamentele gegeven dat ons als lichtbaken dient bij ons onderzoek.
We zullen derhalve de algemene kenmerken der proletariteit in metaphysisch-ethisch
licht moeten onderzoeken, d.w.z. de leer van het persoon-zijn, van de persoonlijkheid,
van het zelfdoel- en zelfverantwoordelijk-zijn van den mens op de objectieve
proletariteit toepassen.
De analyse van den specifieken algemenen proletarischen levenstoestand liet ons
toe vast te stellen, dat deze gekenmerkt is door arbeidsdwang die hem geen
noemenswaardige vrijheid laat. Hij ondergaat den dwang tot en in den arbeid en dit
wordt voor zijn gehele leven determinerend.
Als zodanig heeft deze dwangtoestand niets ontpersoonlijkends, daar hij de
noodzaak van dien arbeid met zijn verstandelijke vermogens in kan zien en zich met
zijn vrijen wil in het arbeidsproces kan inschakelen. Het voornaamste kenmerk der
proletariteit echter, de commercialisering van zijn levenden arbeid waardoor hij zijn
eigen persoonlijkheid moet uitbouwen en het levensonderhoud moet mogelijk maken,
bewerkt, dat tussen den objectieven proletarischen toestand en de persoonlijkheid
van den mens, scherpe tegenstellingen bestaan, ofschoon het niet kan ontkend worden
dat hij zelfs in dezen arbeid een innerlijke verhouding tot den arbeid kan aannemen
door hem te aanzien vanuit het standpunt van zijn persoonlijke ontwikke-ling. Evenwel
moet de arbeid in heel speciale omstandigheden verricht worden, die zodanig zijn,
dat de hem opgedragen arbeid geestloos is en niet steeds aangepast aan zijn
individuelen aanleg. De arbeid is voor hem ontpersoonlijkt en ontpersoonlijkend, hij
kan dan ook geen zin leggen in deze werkzaamheid, tenzij hij een sterke
persoonlijkheid is en den arbeid religieus beleeft. Het is echter voor de massa zo, dat
de religieuze beleving slechts mogelijk wordt als een zekere welstand geschapen! is
we kennen het scholastieke adagium: 'gratia non tollit naturam'; op den duur kan één
overweging de massa slechts staande houden, ni. de zorg voor het gezin.
We zagen echter dat het resultaat van den arbeid, het loon, laag en onzeker is,
zodat hij een onevenredig grote zorg moet besteden
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aan de materiële levensmogelijkheden, zo zelfs, dat geen tijd en kracht overblijven
voor hogere bezigheden die een welbegrepen persoonscultuur noodzakelijkerwijze
veronderstelt.
We mogen dus zeggen, dat de omstandigheden zo zijn, dat, ofschoon de
proletarische mens een zekere verhouding tot zijn arbeid zal kunnen aannemen, over
het algemeen gezegd moet worden, dat de proletariër de hem door den Schepper
gegeven opdracht tot harmonische ontplooiing van zijn persoonlijkheid langs arbeid,
niet volledig ten uitvoer kan leggen. Hij kan in zijn specifieken arbeid zijn
persoonlijkheid niet uitleven evenmin als in zijn gehele leven dat toch door den arbeid
bepaald wordt. We moeten dan ook concluderen dat persoonen proletariër-zijn niet
samengaan1..
Indien deze tegenstelling doordringt tot het bewustzijn, dan hebben we de
voornaamste oorzaak gevonden van het opkomen van het typische
minderwaardigheidscomplex, dat het hoofdbestanddeel van het proletarisch bewustzijn
uitmaakt.
***

Het begrip van de menselijke persoonlijkheid, van de menselijke waardigheid laat
ons de diepte meten van het proletarisch verval, dat in eerste instantie te wij ten is
aan den kapitalistischen-individualistischen geest. Het is toch dit begrip dat juist in
zo scherpe contradictie komt met de proletariteit en vanaf de lichtende metaphysische
hoogten van den persdon gezien, wordt ons de eigenlijke, diepere betekenis van het
sombere probleem duidelijk.
De intiemste realiteiten en verlangens van den mens worden in de proletariteit
geschonden en geknakt; het fijne, mysterieuze, diepe 'ik' wordt ontkend en ontwaard,
zijn uitlevingsmogelijkheid geremd. Hij wordt steeds verder in de afstomping gejaagd
door de abrupte, koud-rationele, op eigenbelang afgestemde methoden die het
individualistisch kapitalisme invoerde dat zelfs door zijn eigenwetmatigheid den
kapitalist zelve raakt. Niet het kapitalisme als systeem, noch het looncontract zijn te
veroordelen, het is het individualistisch misbruik, zijn één-dimensionale
vrijheidsopvatting en materialistische doelrichting die den cultuurzin van den arbeid,
het arbeidsleven en daarmede den arbeidenden mens vernietigde.
Welk een onverwacht diepe tragiek geeft ons vanuit dit stand-punt het proletarisch
leven te aanschouwen. De arbeid wordt hooggeschat en zelfs overschat, is sociaal,
economisch en psychologischethisch noodzakelijk, maar de arbeider, de mens, die
achter en in

1.

Cfr ons werk: Proletariaat en Deproletarisatie, op. cit., waar op deze materie verder wordt
jngegaan.
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dezen arbeid steekt wordt als een soort koopwaar, als een sociaal inferieur wezen
aanzien en behandeld. En toch heeft deze mens dezelfde fundamentele rechten als
de anderen, ook als de bezitters, hij voelt zich - misschien in zijn onderbewustzijn vrij en onafhanke lijk, daarenboven werd hem vrijheid en gelijkheid door het
individualisme toegezegd!
Dezen drang wil hij uitleven, hij wil volwaardig mens zijn, hij wil in één woord
'geluk' en nu verhindert het individualisme hem erin om dit te bereiken.
Dit blootleggen van den kern der proletariteit laat ons toe om dieper in de
proletarische psyche te schouwen, de subjectieve proletariteit te peilen en zo hare
vinnige reactiviteit enigszins te vatten,
Buigen we ons over de proletarische ziel, die den weerslag van deze verhoudingen
ondervindt, dan moet het ons wel een pijnlijke ervaring zijn als we onbevooroordeeld
in dit gefolterde, paradoxaalgecompliceerde geheel willen zien.
De fundamentele vrijheids- en geluksdrang die aan iederen mens eigen zijn, zijn
bij hem op een hooggeactiveerde en speeifieke wijze aanwezig. De eerst voelbare
en diep in zijn leven ingrijpende materiële nood en daarnaast de
burgerlijk-materialistische gedachten-wereld en levenshouding die het proletariaat
zo diep beïnvloedt, de geestelijke afstomping die hieruit resulteert, doen het
proletariaat dezen elementairen drang projecteren in een streven naar ongebondenheid
en materiële welvaart. Het persoonlijkheidsideaal wordt voor de massa een burgerlijk
ideaal van zekerheid, comfort, vooruitgang en heel speciaal geldt dit voor het
marxistisch proletariaat dat geen hogeren norm kan erkennen. Het perspectief wordt
zo wezenlijk verengd en vertroebeld, het transcendente zoniet ontkend dan toch
vervaagd. De verabsolutering van het relatieve sleepte ook de grote massa van het
proletariaat mede in den maalstroom van de jachtige materialistische
levensbeschouwing, die het religieuze als een achterlijken hinderpaal ziet.
Dit verlicht persoonlijkheidsideaal dat het aantrekt kan het proletariaat niet uitleven
en toch is het de hem beloofde wereld! Toch voelt ook deze mens zich bestemd voor
een levens- en uitlevingsmogelijkheid van zijn 'ik' al ziet hij deze vaak verkeerd
tengevolge van de genoemde omstandigheden. De daaruit volgende drang is des te
heviger en de reactieve inspanning scherper naargelang het uitlevingsterrein beperkter
wordt.
Hieruit volgt de bij het proletariaat sterk ingewortelde overtuiging dat het verkeerd
gaat in de wereld, want hij - de Proletarier - is de enige die niet ingeschakeld is in
de sociale orde, een proleet. Dit drijft hem tot de solidariteit met de anderen die
hetzelfde lot beleven en
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beoordelen vanuit dezelfde wereldbeschouwing, versterkt ook de proletarische critiek
en wantrouwen en laat een van hartstocht doortrild, zelfpijnigend eigenwaardegevoel
opkomen dat steunt op zijn innerlijke ervaring van zijn waarde als mens, de
pathologische overschatting van den arbeid (vooral in de huidige tijdswende!) en het
massa-bewustzijn.
Dit mengsei is het substraat van het minderwaardigheidscomplex, dat dan in wezen
ook de bewustwording is van zijn koopwaar-zijn en deze psychische toestand reageert
en agiteert heftig tegen het kapitalistisch regime. Ze wordt een nerveuze agitatie
hoofdzakelijk rondom het verdelingsvraagstuk en secundair rondom het probleem
van de ondernemingsleiding en klampt zich daaraan vast als aan het enige redmiddel.
Het proletariaat jaagt achter systemen aan die het zullen verlossen uit deze oude
maatschappelijke wanorde en die iets nieuws, iets beters zullen brengen.
Maar de diepe gronddrang van deze wereldonrust, is slechts te verklaren door den
fundamentelen drang van de menselijke ziel die naar hogere persoonlijkheids- en
geluksidealen streeft. Zij groeit naar en in het transcendente en absolute terwijl ze
in dit streven geremd wordt door de arbeids- en levensomstandigheden, meer nog,
afgewend wordt van haar essentieel object. Door dit ontkennen van de specifieke
geaardheid van den mens in de behandeling die hij ondergaat en door de voor de
massa van het proletariaat geldende materialistische oriëntatie in zijn geluksjacht,
zal de ziel nooit bevredigd worden. Deze onbevredigdheid nu is het die zich uit in
de permanent groeiende agitatie rondom het materiële welvaarts- en geluksvraagstuk,
zelfs zonder dat het proletariaat er zich van bewust is.
***

Deze beschouwing van het proletarisch leven, dat een nieuwen samenhang doet zien
tussen objectieve en subjectieve proletariteit, gegroepeerd rondom het centrale punt
van de geschonden menselijke waarde, laat ons dan ook besluiten tot het reële bestaan
van een psychologisch-ethisch proletariteitsbegrip naast een objectieve definitie1..
Dit psychologisch-ethisch begrip is voor een objectieve problematiek onbruikbaar
maar sociologisch van uitermate grote betekenis.
Tevens toont dit alles aan, dat de deproletarisatie een objectief

1.

Cfr ons werk: Proletariaat en Deproletarisatie, op. cit., biz. 95 vlg.; G. BRIEFS, Das
gewerbliche Proletariat in Grundriss der Sozialohonomik, dl IX, 1 Tübingen, 1926, biz. 153
vlg.
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en subjectief aspect vertoont, die beide innerlijk nauw verbunden zijn door het
abstracte maar tevens zo levende begrip van de menselijke persoonlijkheid en dan
ook hierin hun ontknoping moeten beleven. Hieruit volgt echter ook, dat het
proletariteits- en deproletarisatievraagstuk niet alleen een kwestie is van sociale,
economische en juridische organisatie, maar ook en vooral een psychologisch-ethisch
probleem stelt. Het zijn de zedelijke beginselen die de organisatie van het
sociaal-economische leven moeten inspireren, het gaat om een herstel der zedelijke
waarden, van de persoonlijkheidswaarden die juist in de proletariteit ontkend worden
en daarmede het proletarisch probleem opwerpen.
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Letterkundige kroniek
Roman, reportage en getuigenis
door Em. Janssen S.J.
Beschouwingen bij Vaarwel mijn broeder, door I.J. SINGER1..
Toen we, een maand geleden, de trilogie van Gullväg en die van Van Hemeldonck
behandelden2., lazen we het thans evenzeer verspreide Vaarwel mijn broeder nog
niet; want het ware een fout geweest, in een kroniek over actuele trilogieën, dat boek
buiten beschouwing te laten. Zonder den naam trilogie te dragen, staat het omvangrijke
werk in drie grote delen gesplitst: elk deel als een gesloten geheel, de drie samen als
één verloop. 'De opkomst van Max Aschkenasi; zijn macht en glorie; zijn
ondergang...': eens te meer blijkt het hoe, als formule van literaire structuur, het
een-in-drie een aanzienlijke materie laat beheersen, ordenen, verdiepen.
Max Aschkenasi, de held van het verhaal, sterft met een tekst van het boek Job
voor ogen. Mocht hij zijn bestemming met die van den heiligen man niet vergelijken:
hij, de Poolse Jood die zo wat leefde van 1870 tot 1930, en die, door ramp na ramp
getroffen, symbolisch wel terechtkomt op een mesthoop.
Maar de verbijsterende onheilen zijn hier geen plotse stormwinden of kleine
overvallen; het zijn de historische rooftochten en revoluties, waarvan de Poolse
nijverheidsstad Lodz en de Russische hoofdstad Petersburg getuigen en slachtoffers
waren. De Poolse stad vooral, het Manchester van het vasteland: een goede eeuw
geleden nog een dorp; ineens bezet door Duitse wevers van Silezië en Moravie;
geweidig dan uitgroeiend als een reusachtige woekerplant. Een wriemelend mierennest
van Polen, Joden, Duitsers, Russen: allen verschillend van afkomst en traditie,
godsdienst en levenswijze; met een schreeuwende bontheid van belangen, gedachten,
gevoelens;vaak tegenover elkander met getrokken messen of geladen revolvers. Zie
die stad tot in 1914 onder den Russischen knoet:

1.

Vertaald door Alice Schrijver. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen; Van Holkema en
Warendorf, Amsterdam (1946), 782 blz., geb. Fr. 150. Een eerste Nederlandse uitgave
verscheen, voor den oorlog reeds, onder den titel: De gebroeders Aschkenasi.

2.

Zie Een Noorse en een Nederlandse trilogie (Streven, XIV, nr 5).
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een knoet die vaak geselde en neersloeg; het wreedst bij de bloedige revolutie in
1905, tijdens den Russisch-Japansen oorlog in het verre Oosten. Zie ze in 1915, na
bloedige veldslagen door de Duitsers veroverd, door hen tot in 1918 bezet gehouden.
Zie ze, het grote industrie-centrum van het vrije Polen, machtig opbloeiend als een
rijke belofte, door de alles neerdrukkende crisis allerpijnlijkst, ja dodelijk getroffen.
En u begrijpt dat Max Aschkenasi, een even bedrijvig als handig zakenman, keer op
keer alles kon verliezen en alles winnen. Een laatste maal verloor hij het in de
naoorlogse stremming. Toen stierf hij; mag dan zijn leven met het bijbelverhaal niet
vergeleken worden: de bestemming van een fel geslagene, die, in een verdwaasde
wereld, uiteindelijk een rampzaligen dood ingaat.
Het breed historisch kader, en daarin het onweerstaanbare realisme dat ons van
alles als ooggetuigen maakt, lijkt wel, van dit merkwaardig gewrocht, de eerste grote
verdienste. Wel nemen we een bewuste schematisering waar: Joden, Duitsers, Russen,
opstandelingen, ambtenaars, militairen, arbeiders..., het is altijd een omschaduwde
kudde omheen één of twee belichte gestalten. Alsof, in dezen, het lot van allen zich
condenseerde en voltrok. En dan handelen zij, rechtlijnig, consequent, met een
duidelijk vereenvoudigd temperament en karakter; zodat de bonte wriemeling,
samenstoot en botsing van niet precies omlijnde mensenmassa's als op een achtergrond
gezien worden: een perspectief doorheen de vooraan verlopende intrigue, waarin een
twintigtal meer belangrijke personages hun bedoeling en ervaring, vrij of gedwongen,
samenvlechten en losmaken. Een bijna symboliserende vereenvoudiging dus; waarbij
de volksmassa's zelf dieper, intenser, woester, als in een gebiologeerde dweepzucht,
voor ons bewogen worden en bewegen!
Met wie sympathiseert de schrijver? Met de Joden, zou men menen. In hun kringen
toch, gezinnen, verhoudingen en levenswijze leidt hij, zelf een Jood, ons het verst
binnen- Zijn afkomst en broeders verloochent hij niet; al is hij geworden - men merkt
het - een die uit het milieu weggroeide, en die, hoe sympathiserend ook, van buiten
uit slechts alles meeleeft. Hij schrijft geen pleidooi; ten hoogste vat hij het voorkomen
en de ongelukken van zijn volk samen in de gestalten en het lot der gebroeders
Aschkenasi, - en als nog één bijbeltekst, in de moderne wereld, overwogen moet
worden: laat het dan het boek Job zijn!...
Duitsers, Russische ambtenaren, Polen doen allesbehalve sympathiek aan; evenzeer
staan de Russische sovjets, in het Petersburg van 1917-1918 waar wij worden
binnengeleid, als onmensen getekend. Nergens of nimmer een goedwillige bevolking
of bestuur, om het welzijn van den Joodsen medemens bekommerd, om de
menselijkheid zelfs en de rechtvaardigheid. Zij, de Joden, kunnen slechts wroeten,
lijden, verzamelen, zich vestigen, beroofd worden en vergaan.
Wij ontvangen dan de lotsbestemming van de Poolse Joden (welk vreselijk
hoofdstuk had de laatste oorlog er aan laten toevoegen!), buitengewoon veelzijdig
gezien en afgelijnd, buitengewoon knap en machtig voorgesteld; door iemand die,
zonder ooit de banden moedwillig te hebben verbroken, toch van veel is vervreemd.
Deze Amerikaan geworden Jood
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is geen Pool meer; van zijn Jodendom blijft het nogal steriele gevoel van
saamhorigheid over, samen met een nevelige en klam geworden religiositeit.
Deze lotsbestemming ligt gesymboliseerd in het levensverloop van de
tweelingsbroeders Simcha Meyer en Jacob Boenin, met hun Europese namen Max
en Yacob Aschkenasi. Door de vele verwikkelingen en praegnante anekdoten heen
verliest men ze nooit uit het oog; vooral Max Aschkenasi niet.
Een Joods zakengenie: een man die, van onbeduidende afkomst, tot
industrieelkoning van Lodz zich opwerkt; later, tijdens den wereldoorlog, tot een
industriële grootmacht in Petersburg, en opnieuw te Lodz, nadat 1918 alles had
gewijzigd, tot den allermachtigsten textielnijveraar. Maar dan treft hem de dodende
crisis.
Ongelooflijk vaardig, wilskrachtig en volhardend bouwt hij, tot driemaal toe en
telkens in de meest ongunstige omstandigheden, een fortuin en een gezag op; driemaal
slaat de dwaze wereld hem alles uit de hand. Hij sterft niet op een mesthoop, zelfs
betrekkelijk rijk; maar in het dodend klimaat van een onoverkomelijke hindernis.
Zijn gehele leven was een reusachtige inspanning, koud en gewetenloos; zodat gezin,
godsdienst en volk werden verloochend: alles in het onwerkelijke, alles dus
ontgoochelend. Maar juist genoeg menselijkheid en geweten heeft de afvallige Jood
overgehouden, om, bij zijn dood, het boek Job te lezen en te begrijpen: een tekst als
een Mane Thekel Phares, een waarschuwing van Gods hand.
Tegenover den eerzuchtigen onmens, zijn tweelingbroeder Jacob Boenin: een
goedige reus, lachend en sympathiek, wien alles in den schoot valt. Evenzeer zwoegt
zijn broer, even zorgeloos gaat hij zijn koninklijken weg: nooit voor langen tijd de
mindere, tijdelijk soms de meerdere, en bij zijn dood, wanneer hij Max uit de handen
der Sovjets is gaan redden, ontegensprekelijk de overwinnaar.
En toch, hoe anders ook, een slachtoffer! Want evenmin als de wereld de
organiserende macht van zijn broer aanvaardt; evenmin zijn gezonde hartelijkheid
en veel gevende philantropie. Hij sterft zelfs de eerste, op de hatelijkste wijze wreed
vermoord. En daarna vindt Max zichzelf niet meer... Ligt dan, in de lotsbestemming
van beiden, dit van het Joodse volk niet besloten? Een dubbele 'wandelende Jood';
omdat het volk zelf geen tehuis bezit, met niemand kan verbroederen!
Hun onderlinge verhouding maakt ze tot een geheel! De man met den geest, de
energie en de eerzucht; de man met het gezond verstand en het hart. Broer naast
broer; beiden, heel het leven door, afgunstig en vijandig, de ene onmenselijk en de
andere bandeloos; beiden, verenigd en verbroederd, weerloze slachtoffers van
nameloos onrecht; beiden zwervers op een verdwaasde wereld, zo verdwaasd dat
wel niemand zich kan rechthouden, niemand zich handhaven!
Een bitter boek dan; maar niet vooreerst een pleidooi of een aanklacht. Als een
waarnemen, oprecht en bijna passief, van den alom verbreiden, alom verwoestenden
waanzin op de wereld; van het onherstelbare onrecht dat, jaar op jaar, groter puinhopen
steeds opstapelt. En toen
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de auteur het boek schreef wist hij de onvergelijkelijke vernieling, den tweeden
wereldoorlog, nog niet zo nabij.
***

Onder de thans verspreide trilogies, met of zonder den naam, verdient Vaarwel mijn
broeder een bijzondere plaats en belangstelling. Zelden werd een zo veelvuldige en
uiteenlopende materie, zoveel kleins en groots, zoveel onvervangbare voorbeelden
van tragiek, dapperheid of dweepzucht, zo machtig en meesterlijk samengevat en
geordend; zelden zagen we zoveel verscheidenheid in een nauw sluitende eenheid
gevat: alles in drie romans, samen één organisme. Technisch gezien, moeten heel
veel bekende gewrochten voor dit werk onderdoen: voor zijn grootsen rijkdom en
vollen toon; voor het eenvoudig gehouden ingewikkeld verloop; voor het als
imperatief-noodzakelijke in elke lotsbeschikking. Daarom, toen wij Gullväg en Van
Hemeldonck bespraken, hadden we Singer niet mogen voorbijgaan.
Hebben wij een kunstwerk van blijvende waarded ontvangen? We menen het niet;
of beter: we moeten onderscheiden. Deze grote roman, te veel reportage, is te weinig
getuigenis. Niet met zijn gehele persoonlijkheid, niet met zijn innigste ziel, kiest de
auteur partij; hij belijdt zijn trouw aan wat hij voor een deel reeds verliet. Daarom
reikt zijn boek niet hoog in den hemel; het wortelt niet diep in de aarde; het peilt de
duistere holen niet van menselijke ziel en hart. Hoe vast ook in zijn voorstelling, het
mist de alles meeslepende ontroering. Nooit treden wij het brandende braambos heel
nabij, in blakende hitte en op heiligen grond; in de plaats daarvan aanschouwen wij,
nogal van buiten uit, een complexe actualiteit, die ons te uitsluitend ontzetten kan
en verstommen. Het allesbeheersend aanvoelen van goed en kwaad, van heiligheid
en schennis, dat alleen een kunstwerk als bovenmenselijk groot maakt, dringt zich,
zonder afwezig te zijn, niet overweldigend op. Het ruime verhaal, voor een
kosmopolitisch publiek geschreven, is het buitengewoon reportage van een zelfzeker
meester en machtig scheppend kunstenaar; maar het mist de grenzeloze hoogte, de
nooit doorpeilde diepte; het ligt niet gedompeld in het ontzagwekkende mysterie dat
verlokt en voedt.
In deze jaren, veel meer dan vóór den oorlog, vormt zich een wereldliteratuur, de
volkomenste afspiegeling misschien van de internationale cultuurverschijnselen, die
we niet meer mogen noch kunnen voorbijgaan. Als de onmiddellijke getuige van een
gewelddadig zich omvormende samenleving, doet ze vaak hard, avontuurlijk en licht
gewetenloos, militair en kategorisch aan: zoveel omzichtiger en beslister moeten we
nemen en laten, onszelf omvormen en het beste bewaren; het beste, het meest eigene,
nog beter maken door een ruimer open-staan en een intenser naastenliefde.
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Geschiedkundige kroniek
Europa vanuit Zwitserland gezien
door Prof. Dr O. Forst de Battaglia
Het grootse werk Qu'est-ce que l'Europe? van den veelzijdigen denker en criticus,
den geschiedenis-filosoof Gonzague de Reynold1., verdient niet alleen de aandacht
die we verschuldigd zijn aan elke persoonlijke, algemene en synthetische visie; het
staat tevens aan de spits van de historische dokumenten, een getuigenis voor de
nakomelingschap, gesproten uit de vrije onbevangenheid van het rondom door den
oorlog omgeven Zwitserland. In zijn vrijwillige afzondering op het slot Cressier bij
Murten, doch door honderden vezels met het tijdgebeuren vergroeid en wortelend
in een zeer levendig geassimileerd verleden, heeft de Freiburger Professor een
samenspraak gehouden met Klio. Hij vroeg de muze der geschiedenis naar den zin
van ons Europees bestaan, en daarmede om een orakel omtrent onze toekomst.
Gonzague de Reynold waagt zich aan de zo eenvoudige en zo grote hoofdopdracht
van den geschiedschrijver na te gaan en na te sporen hoe alles eigenlijk geworden
is. Dat hij tevens trachtte een tweede, fascinerende vraag te beantwoorden, waarom
de feiten aldus hun verloop hadden, een vraag die tot het metaphysische reikt, daarvoor
zijn wij den filosoof en den politischen denker erkentelijk. We mogen het
onomwonden zeggen: de geschiedschrijver heeft zich voorbeeldig van zijn taak
gekweten, waar hij het essentiële uit de veelvuldigheid van het gebeuren wist te
halen, zich hierbij met verbluffend raak inzicht houdend aan de resultaten van de
meest gezaghebbende navorsingen. Over den zin dien de geschiedenis-filosoof aan
den samenhang van de onder de loupe genomen dingen geeft, kan worden geredetwist.
Er bestaat echter geen twijfel omtrent de volmaaktheid als kunstwerk, van dit boek,
waarin de geschiedschrijving waarlijk een literair verfijnden vorm aanneemt. De stijl
van de Reynold is deze van een overblijver uit 'le grand siècle', die voor actuele en
aan den tijd eigene begrippen de adequate uitdrukking wist te scheppen zonder er de
klassieke harmonie van het geheel door te verstoren. Klaarheid, beknoptheid, zwier,
veelvuldigheid, gemoedelijkheid en scherts, naast

1.

Gonzague DE REYNOLD. Qu'est-ce que l'Europe? La Formation de l'Europe. Fribourg LUF,
Egloff. Drie delen in-8e, 1944, 279, 385, 409 blz.
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majestatische pracht vormen samen een heerlijk gebouw van woorden, waarin een
koninklijke Idee haar intrede deed: Europa.
Waar vandaan komt het; wat is zijn wezen? Op deze vraag geeft het eerste deel
een antwoord: Qu'est-ce que l'Europe? Zoals een kind langzaamaan tot het bewustzijn
van de eigen individualiteit komt, zo vecht Europa in de tijden zijner prilste jeugd
zich stapsgewijze tot het besef van zijn wezen door. Deze evolutie, analoog met deze
van het menselijk individu, betekent terzelfder tijd: de afbakening van het 'ik' ten
overstaan van de buitenwereld, naast de bezitsname van zijn gansen physischen en
psychischen eigendom die het 'ik' langzaam voltrekt. De schrijver begint met het
toneel van het Europese drama scherp te omlijnen. Dat wat in den loop der tijden
zich afspeelt, wordt in het kader van de ruimte overgeplaatst. Deze techniek herinnert
aan die meesterlijke filmen die met één beeld aanvangen, het einde van een loopbaan,
en vandaar uit de loopbaan en haar einde belichtend, het verloop van achter naar
voren vertellen. (Ik denk hier aan de onvergetelijke film: Citizen Krane.) Europa,
thans het werelddeel waarvan we de grenzen op de wereldkaart kennen, beschrijft
de Reynold met rake beknoptheid en beheersing: het kleinste der kontinenten, uiterst
gunstig in het middelpunt van het wereldverkeer gelegen; in den beginne slechts een
klein schiereiland van Azië, waarvan een breder oostelijk deel Eurazië is gebleven,
terwijl de sterk gelede westelijke en zuidelijke delen het 'Europees Europa' vormen,
langs alle kanten door de zee omspoeld of in de nabijheid der zee gelegen. La mer
toujours recommencée, als vormster der geaardheden, zendt haar boden landinwaarts,
de machtige stromen, waarlangs de schatten van den geest en der materiële kultuur
in het onbeschaafde vasteland binnendringen. De wijde vlakten laten de beschaving
zich verspreiden, doch de hoge bergen zijn niet alleen hinderpalen voor haar
voortschrijden - in zijn oorspronkelijke betekenis, - maar tevens veilige wallen voor
de eenmaal aan de boorden der Middellandse Zee genestelde beschaving: tegen het
onstuimige indringen der nog bandeloze barbaren. Een vast gematigd klimaat, een
geschenk der zee, stelt Europa in de gelegenheid zich, zonder onophoudelijken strijd
tegen de duistere natuurkrachten, aan het verzorgen van den geest en zijn werken te
wijden. Maar 'men kan niet... een gans werelddeel door de aardrijkskunde alleen
verklaren; niet de menselijke bestemming aan bergketens of waterlopen binden. De
aarde begrenst, doch houdt niet gevangen... De mens is... tevens individu en persoon.
De persoon is gericht op God, het individu op de natuur. Onsterfelijke ziel; lichamen
aan de aarde toegewijd: dat is de christelijke opvatting van den mens' (I, 45 e.v.).
Met deze bekentenis onderscheidt de Reynold zich als katholiek denker scherp van
de materialistische geopolitiek, al laat hij ook aan de natuurlijke werkelijkheid de
haar toegewezen rol mede vervullen.
Europa is echter niet alleen een toneel waarop kuddedieren door chtonische
krachten heen en weer worden gejaagd of waar machinemensen slechts luisteren
naar de mechanische wetten, doch waarop een menselijke gemeenschap, binnen de
haar aangewezen omgeving zich vrij ontplooide,

Streven. Jaargang 14

514
en voor haar doen en laten verantwoordelijk is. Ontelbare geslachten hebben eraan
gezwoegd, de Europese ruimte met geestelijken inhoud te vullen; ja deze ruimte is
door haar inhoud bepaald en door hem begrensd geworden. 'Op voorhistorische
grondvesten verheft zich... een Grieks gelijkvloer, een Romeinse, een Germaanse
verdieping, waarop, alles kronend en bedekkend, een christelijk dak rust' (I, 35).
We betreden thans het landschap onder de leiding van den meest ervaren,
beminnelijken en klaarzienden gids. Wat eerst een doolhof lijkt brengt de oplossing
van het raadsel: een geordend plan waarin alles zijn eigen betekenis krijgt. De naam
Europa; vooraleer een werelddeel aan te duiden, was het een mythe om een vrouw,
een godheid. Het woord zou afgeleid zijn van een epitheton dat 'goed-ziende' betekent.
Het wordt Zeus toegeschreven, den God waarin het mannelijke principe, waarop
onze kultuur rust, triomfeert over het vrouwelijke van de Aziatische,
Egeïsch-Kretenser wereld en zich ermede verenigt in vruchtbare verbinding. De
Reynold gaat hier den weg op van de nieuwe studie der mythen, zoals we die
aantreffen in Paula Philippson's Thessalische Mythologie, in Werner Technaus' Gottin
auf dem Stier, in Kerényi's Hermes als Seelenführer of in Friedrich Georg Jüngers'
Griechische Göttern. Verder gaat schrijver te rade bij de filologie doch vindt er, naar
mijn mening, geen bevredigend antwoord. Want het Helleense woord 'Eurôpé' is
klaarblijkelijk een volkse etymologie voor den niet langer verstanen sanskrietischen
wortel 'ereb' (avond). Vandaar komt de diepste zin van het woord Europa tot zijn
recht in de betekenis die ook de Reynold eraan geeft: Het Avondland, wiens
belichaming echter door Zeus, den Genius van het nieuwe kontinent, over de zee uit
het oude Azië ontvoerd is geworden.
Dit Avondland heeft zichzelf en zijn grenzen ontdekt. Van Hellas uit waarin het
Aziatische kultuurgoed, over het eiland Kreta heen, binnendrong. Om hun taak van
ontdekkers te volbrengen zijn de Grieken in de leer gegaan bij de Feniciërs; ze
overwonnen de aanvankelijke vrees voor de zee; en voeren langsheen de kusten tot
in den Atlantischen Oceaan. Terloops drongen ze eveneens oostwaarts door tot aan
den drempel van de Chinese kultuurlanden. Nog altijd hadden ze geen vermoeden
van de afmetingen van hun kontinent. Ze hielden het voor groter dan Azië en Afrika,
de beide hun bekende werelddelen.
Nog immer zagen ze Europa slechts van beneden af als gasten, handelslui en
doorreizenden, hier en daar reeds als kolonisten in verspreide stadsnederzettingen.
Het zijn de Romeinen geweest die als soldaten en landbouwers de zeevaarders en de
kooplui overal in het binnenland zijn gevolgd, en de uitgestrekte landoppervlakten
in West-, Midden-, Zuid- en Zuid-Oost-Europa geheel hebben veroverd, voor zichzelf
en voor de kultuur van de Middellandse Zee. Deze kultuur echter, ziel van het langs
alle zij den afgebakende en slechts naar het Noorden openstaande Europese organisme,
droeg in zich het ganse duizenden jaren oude erfgoed van West-Azië en Noord-Afrika.
Uit Mesopotamië en van den Nijl zijn de kostbaarste nalatenschappen gekomen:
kalender, schrift, de staatsidee, het recht en de monotheïstische godsdienst. Als
dragers en verspreiders dezer kul-
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tuurgoederen hebben zich de Feniciërs bijzonder onderscheiden; zij waren, als oudste
onder de werkelijke handelslanden, te zwak om zelf een eigen staat of een stralende
kultuur te vormen, doch geroepen om andere sterkere staten tot cement te dienen of
het cement te leveren. Door hen ontstond Egyptisch-Aziatisch-Vóór-Europa als een
gesloten wereld rond het Middellandse Mare Nostrum, waaruit zich later ons huidige
Europa zal ontwikkelen.
Ons werelddeel echter zal slechts dan zijn laatste grenzen bereiken, wanneer het
de noordelijke gebieden binnen de invloedsfeer van de Middellandse
Zee-beschavingen zal hebben gehaald. De Reynold hoedt zich bij het beschrijven
van dit proces zowel voor een veronachtzamen van het donkerste barbarendom, zoals
dit doorgaans in de Romaanse landen heet - en zoals we dit laatst nog bij Pirenne
zagen, - als voor den overdreven lof van den Nordischen Adel bij de Duitse en
Skandinavische vorsers naar de oergeschiedenis. Hij bedient zich hierbij van de
gegevens der anthropologie, der oudheidkunde en der philologie. Daarna beschrijft
hij den geestelijken, economischen en politieken toestand in die gebieden van Europa
welke buiten het Imperium Romanum bleven.
Daar leefden reeds vóór de Helleens-Romeinse expansie, kunstenaars, handelslui
en landbouwers. Het bewerken der metalen, het ruilen van goederen met de aan de
Middellandse Zee wonende kultuurvolken hebben deze barbaren sinds lang uit het
voorhistorische in het historische stadium geheven. De zelfstandigheid van de noordse
kultuur, of mogelijk noordse kulturen, bewijst reeds het feit dat deze kulturen jonger
zijn en dat zij onder een minder gunstigen hemel, in zwaren kamp met vijandige
elementen zijn ontstaan; dezen voorsprong, d.i. de voortreffelijkheid der beschaving
van de Middellandse Zee werd nooit ingelopen. Anderzijds is de geestelijk en
materieel sterk ontwikkelde kultuur, afkomstig uit Egypte, Assyrië en van de Hettieten,
Babylon en Klein-Azië aan de Volkeren van het Noorden, de (Indo-)Europeërs, de
Ariërs, om een veel misbruikte term te noemen, een menigte kundigheden
verschuldigd, en nam ze van hen het gebruik der huisdieren en planten over, tot zelfs
ideeën over staatkunde, gemeenschapsleven en godsdienst.
In Hellas, en daarmede keren we naar het uitgangspunt terug van de naar vaste
leitmotiven opgebouwde synthese van de Reynold, verenigen zich beide stromen:
die uit het Oosten en die uit het Noorden. Waarheen ze voeren, daarover spreekt het
tweede deel: Le Monde grec et sa Pensée. Hellas is eerst en vooral een toneel, dat
in het klein gans Europa voorafbeeldt, dat eveneens langs alle zijden door de zee
omspoeld, door bergketens verdeeld, sterk geleed, en door het klimaat is begunstigd.
Hellas is vervolgens het tehuis van mensen, die physisch en psychisch de vereniging
van Oosten en Noorden weerspiegelen. De Arische inwijkelingen hebben zich
vermengd met de Middellandse Zee-bevolking van het vóór-Helleense Griekenland.
De Egeïsche beschaving slorpte de wilde, begaafde indringers geestelijk op, gelijk
deze politisch en militair meester werden van de meer verfijnde oude bewoners. Dat,
wat tweeduizend jaar later tijdens de volksverhuizingen in het Romeinse Rijk plaats
vindt, had
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zich in Hellas reeds vroeger bij de aankomst der Acheërs voorgedaan.
Van het ogenblik af dat het Kretische Rijk en zijn vertakkingen op het vasteland
door de Acheïsche verovering overrompeld werden, begint de Griekse geschiedenis.
En gelijk bij een kruising tussen verscheidene rassen, volgens de wetten van Mendel,
de nakomeling nu eens deze dan weer gene oervorm der stamouders zuiver of
overwegend weergeven, zo dragen de hoofdperioden der Griekse geschiedenis de
trekken van de beschavingen en volkeren die zich in de Helleense eenheid met elkaar
verbinden. Eerst komt een noordse periode tot stand, de Archaïsche. In deze overheerst
het bloedprincipe; de koningen, afstammelingen der goden en evenwaardig met
dezen, adellijke krijgers, regeren, naar oudarische overlevering, in stammenstaten
over onderdanen die leven van akkerbouw en veeteelt. De godsdienst verkondigt het
geloof aan verpersoonlijkte natuurkrachten en aan vereerde uit het leven gescheiden
zielen der voorouders. Boven aan den hemel heerst Zeus, de koning, en in de
onderwereld de vorst der doden; beiden zijn de gebieders over de levenden; aan de
mensen gelijk en ze toch oneindig overtreffend, ordenen zij de zintuigelijke en
bovenzinnelijke wereld. Strijd, kamp, nog meer het genie en reeds gerijpt
kunstaanvoelen, ongebondene hartstochten, natuurverbondenheid en natuurwetenschap
zijn de kentekenen van de, terecht zo geheten, Helleense middeleeuwen, die veeleer
denken doen aan het gruwzame tijdperk der Merovingers en der eerste Karolingers,
dan aan de kruistochten, de Sorbonne of de scholastiek.
Tweede periode: die der Polis, de stadstaat. Hij verheft zich op de bruikbare resten
van zijn voorgangers, de stamstaten, gelijk, ook physisch, in Troje de verschillende
lagen opeen werden gestapeld. Nog blijven geloof en familie de hoekstenen der polis.
'Zodra deze afbrokkelen, vervalt ze, stort ze langzaam ineen' (II, 96). Doch ten
overstaan van den stamstaat kwam een werkelijke verandering tot stand. De
gemeenschappelijke afkomst uit mythische voorouders van de staatsgenoten is enkel
nog een kultus-fictie; er wordt niet reëel aan geloofd en het beslissende voor de
samenhorigheid is het aardse samenleven in éne, naar buiten begrensde ruimte. Het
bloedprincipe wordt door het rechtsprincipe verdrongen. En de hoofden der stad en
haar gebied zijn burgers, medeburgers, die deelnemen aan dezelfde rechtspraak en
cultus, doch niet langer leden van den stam die door geboorte tot een hogeren stand
behoren. Wat nu den kultus, het geloof aangaat, van beleving en tover ging hij over
tot louter gebruik; hij verstart tot een aangenomen gewoonte, doch hij verdiept zich
tevens in een doordringender inzicht en in een dikwijls zeer vernuftig gevormd
dogma. De Helleense mens, voor wie dit burgerlijke tijdvak een voorbeeld blijft,
verloochent evenmin zijn herkomst van de helden der Archaïsche periode, als de
polis haar ontstaan uit den stamstaat. Doch thans tekenen de Middellandse
Zee-eigenheden zich scherper af, naast en tegen de noordse, arische. De polites is
ook wel een aristokratisch 'type' - zoals de Reynold het onderstreept - doch hij is dit
slechts voor zover hij zijn blikken naar boven en naar het roemvolle verleden keert,
wanneer hij zich naar onder van de anderen afscheidt, en
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alsdan, gelijk de volledige burgers van alle stadsstaten, een minderheid onder de
inwoners gaat uitmaken. In dien zin was ook de demokratie uit de Franse XIXe eeuw
aristokratie. Vanuit het ridderlijke standpunt der archaïsche Grieken wordt de polis
echter door den band als demokratie aanzien. De basis en de zedelijke grond voor
het recht van regeren hebben zich gewijzigd. Niet bloed, ouderdom of bodem, doch
weten, opvoeding en kapitaal, voortkomend van handel, scheepvaart, geldbezit of
grondeigendom, stellen iemand in staat de polis te besturen. Hoedt er u echter voor,
naar het woord van Sombart, bij de burgers der polis de handelslui tegenover de
helden uit de vorige periode te stellen. Deze mannen van Athene en de andere Ionische
steden, waarin de demokratie haar duidelijksten vorm aannam, hebben niet slechter
en dikwijls beter, en zeker altijd met meer beleid oorlog gevoerd dan de Spartanen,
uit vroegere tijden.
Meesterlijk is het dubbel beeld dat de Reynold ophangt van beide antipoden, de
stadsstaat in Attika, en de in den oertijd wortelende schijnmonarchie der
Lakedemoniërs. Zonder valse gevoeligheid voor de menselijke en alleen menselijke
Atheners, zonder misbruikt enthousiasme voor de bekrompen, ruwe en brutale
Spartanen; steeds met reden en daar bewonderend waar de geest der Hellenen zich
aan het nageslacht in zijn edele grootheid openbaart.
Dikwijls komen in ons lichte opwerpingen op tegen bijzonderheden. Zo waar de
Reynold Glotz navolgt en een verband tussen de samenleving en het uitsterven der
Spartanen ziet, terwijl de 'oliganthropie' een phenomeen daarstelt dat enkel, voor de
met de genealogische gegevens niet vertrouwde, en door grootspraak over de
ontaarding van den adel ver blinde wetenschap der XIXe eeuw, tot bijzonder voorrecht
der aristokratische kringen en familiën wordt uitgeroepen. In werkelijkheid 'sterven',
volgens een mathematisch vast te stellen biologische wet, duizenden familiën van
huisknechten en fabriekwerkers binnen een halve eeuw 'uit', als zovele geslachten,
d.i., na te sporen ononderbroken mannelijke voortzetting van prinsen. (Hierop verder
in te gaan is niet mogelijk binnen het bestek van dit artikel.)
Afgezien van dergelijke kleinigheden, mogen wij den met onfeilbare juistheid
oordelenden schrijver bladzijde na bladzijde volledig bijtreden. Hoe treffend geeft
hij de oorzaken weer waarom Athene aan den diktator Peristratos ten offer viel! Hoe
klaar doorziet hij de beweegredenen van Perikles' politiek: voorspoed als correlatief
der demokratie! De Reynold bestijgt de hoogten waar hij uit het historische Athene
de idee van den Platonischen staat laat groeien, en daarop, idee en ervaring tot een
immer na te volgen leer versmeltend, het staatsbeleid van Aristoteles voor ogen stelt.
Die volmaaktheid is niet van deze wereld. Deze volmaaktheid betrachten is een
lofwaardig doel; ze willen afdwingen is in het beste geval sublieme krankzinnigheid,
die in fatalistischen waan en door hatelijke verdrukking alleen stand houdt. In den
achtergrond van het Platonische droombeeld, spookt de dweperige misdadiger, de
verlichte - 'en terzelfder tijd de duistere' - despoot. Bij den aanvang van de Politeia
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van Aristoteles vinden we een verdraagzaam samenleven der mensen, de zoa politika;
wanneer namelijk niet de voor de ledige ruimte beste, doch de meest aangepaste
levensvorm gekozen wordt. Niet een gewonnen, opgebouwde, ingerichte vorm, doch
een organisch gegroeide. Als Staat en gemeenschap die zich het eerst naar den
Helleensen, naar den Europesen vorm van samenleving voegen, erkent Aristoteles
de tussen de monarchie, aristokratie en demokratie uitgebalanceerde orde, die we op
onze dagen bij de Angelsaksische Volkeren kunnen vinden. (Gonzague de Reynold
die de evolutie nagaat van polites tot genleman, laat echter na, en met opzet, op deze
actuele toepassing van zijn analyse der Helleense staatswijsheid te wijzen.)
Bereidde Aristoteles, die den schepper van het eerste Griekse Groot-Rijk opvoedde,
den overgang voor tot het derde Helleense tijdvak, al zag hij ook niet dat de stadsstaten
rondom hem tot den ondergang gedoemd waren, zo is de derde grote Griekse denker,
Isokrates, bewust een verkondiger van het rijk der Hellenen.
Men zou in dezen profeet van de Griekse meerderwaardigheid en van de Griekse
heerszucht over de minder beschaafde, minder begunstigde Oostvolken een voorloper
zien van de huidige Nieuw-Europeërs, had deze door Duitse geleerden opnieuw
ontdekte en verheerlijkte Atheense fabrikantenzoon, de aanspraak op hegemonie van
de Hellenen niet gegrondvest op den geest en op de kunde, op willen en weten, in
plaats van op het ras en op de lotsbestemming. Wanneer, in het derde tijdvak van de
Griekse geschiedenis, het wereldrijk der Hellenen door Alexander gesticht en door
zijn navolgers nog uitgebreid en behouden werd, dan ging het niet om een 'derde
rijk' van bloed en zwaard van langen duur. Bloed en zwaard hebben enkel voor den
geest den weg gebaand; de geest echter regeerde, over een wereld van volkeren, den
Grieken door afkomst en zeden vreemd, die hij noch kon noch wilde nieuw bloed
instorten om ze tot Hellenen te maken, waarop hij echter onverwoestbaar den stempel
der Helleense kultuur sloeg.
Wie spreekt van Helleensen geest zegt in feite: godsdienst en philosofie en hun
openbaringen in kunst, gedicht en zeden. Geloven en denken zijn voor de Grieken
een niet te breken éénheid, die op haar beurt met de kunst en de dichtwerken
samensmelt, om tenslotte in het leven een dagelijkse, van zelfsprekende toepassing
te vinden voor enkeling en gemeenschap. De scheiding tussen Kerk en Staat, de
tweestrijd tussen geloof en wetenschap, het anticlericalisme, de wereldlijke opvoeding:
dat alles hadden de oude Grieken nooit begrepen. Zeker zouden ze ook niets met een
veraesthetiseren van hun levendigen godsdienst hebben weten aan te vangen, zoals
moderne dwepers hem voor Helleens heidendom houden. Gonzague de Reynold
bereikt de volle maat van zijn diep aanvoelende kunst, die zeer suggestief ons de
belevenissen van sinds lang voorbije geslachten doet begrijpen, wanneer hij, en hierin
ligt de kern van zijn oordeel over het Helleense oer-Europa, de wereldbeschouwing
van dien tijd ontleedt. Aan de hand van deze hoofdstukken, de drie laatste en
omvangrijkste van het deel over den Grieksen stamstaat en de Griekse
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Polis, willen we even de werkmethode en de persoonlijkheid van den Freiburger
geschiedenis-philosoof belichten.
Wie vertrouwd is met het onderwerp wordt onmiddellijk verrast door de brede
belezenheid van den schrijver en tevens door de onafhankelijkheid ten overstaan van
zijn voorgangers. Zijn gidsen door het land der Helleense ziel zijn: de Duitsers
Welcker, Zeller, von Wilamowitz, Usener, Rohde, Otto, Kern, Teuchner, Krauz, de
oud-Oostenrijker Gomperz, de Pool Zielinski, de Zweed Martin Nilsson, daarnaast
uit het Franse taalgebied, na Fustel de Coulanges, Victor Bérard en Glotz, ook nog
Gernet en André Boulanger, Robert Cohen, Albert Rivaud, Leon Robin, Charles
Werner, Méantis, Collé; onder de Angelsaksen schijnbaar enkel Gilbert Murray, en
niet H.J. Rose of Farnell, wiens werk niet onvoorbereid kan worden aangepast en
met zijn psycho-analytische uitweidingen nauwelijks is te overzien, slechts terloops
en uit de tweede hand Tylos en Frazer, met daarbij de zogenaamde folkloristische
school, niet Perzinski (het belangrijke strenge werk over de gestalten-wijzigingen
der goden), niet de Eranoskring. - Juist aan het door ons reeds hoger aangestipte
parallelisme tussen de uiteenzettingen van de Reynold en de opzoekingen van Kerényi,
van Paula Philippson en F.G. Jüngers, waarvan hij zich klaarblijkelijk niet bediende,
kan men de diepte meten van het inzicht van dezen universelen denker en schrijver,
die in een kleinen hoek van zijn horizon hetzelfde zag als hetgeen monografieën van
specialisten in moeizamen arbeid aan het licht brachten.
In dezelfde mate als de Reynold de Hellenen roemt, brengt hij ook hulde aan hun
Weltanschauung. Anders dan domme zeloten, die uitblinken door hun heidens
duivelwerk, anders dan mooipraters of berekenende politiekers, die terug willen
keren tot de goden van Griekenland en het christendom als een vernederen tot het
flauwe en 'unheldische' en als een vervreemding bestempelen, heel anders oordeelt
de schrijver, en wij houden het met hem: 'De Helleense godsdienst heeft, door het
vooropstellen van louter menselijke ideeën, de geestelijke grondvesten gelegd van
ons bestaan: de onsterfelijkheid der ziel, het bestaan van de bovennatuur, van de
godheid, van een zedelijke wet die allen dwingt en van een gerechtigheid, die de
goeden loont en de bozen straft, en van een Voorzienigheid. Voorgelicht door de
philosophie die hoger streeft dan de godsdienst, heeft deze reeds begrepen dat ons
bestaan slechts hier op aarde aanvangt, doch dat het ergens anders zijn vervulling en
zijn volmaaktheid vinden moet. De krachtlijn van de Griekse religie buigt naar God
toe; doch zij stijgt niet tot Hem door' (II, 335). 'Gelijk de Griekse beschaving in het
algemeen, zo streefde ook de Helleense godsdienst naar het universele. Doch het
christendom alleen zal universeel zijn. De zwakheid van den Helleensen godsdienst
lag in het feit dat hij aan de polis was verbonden, in wier verval hij eveneens
medegesleurd werd' (II, 336). Doch 'op onze dagen is het niet meer mogelijk den
Grieksen godsdienst tegen het christendom te stellen en hem te gebruiken als wapen
er tegen. Datgene wat uiteraard in tegenstelling is met het christendom, zijn die
'moderne ideeën' als het scientisme, het relativisme, en het materialisme van onzen
tijd. Volken
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van heden, riep Barbey d'Aurevilly eenmaal uit, ge zult weldra niet meer waardig
zijn uw idolen te dienen!' (II, 338).
Met zijn grandioze beschrijving der Hellenen in hun verering van het goddelijke
en hun begrip van het menselijke nodigt de Reynold ons tot een reis doorheen het
wijde rijk van den Helleensen Geest, in het wereldomvattende tijdvak van de Griekse
geschiedenis. Deze reis wordt verhaald in het derde deel, La Formation de l'Europe.
Hij begint met ons het beeld op te hangen van den Grieksen mens die in zich de beste
eigenschappen van den beweeglijken, verstandigen en dichterlijken Athener naast
die van den dapperen, stroeven Spartaan zoekt te verenigen. Dit oerbeeld, de 'kalos
kai agathos' staat immer voor den geest van de Europese mensheid wanneer ze en in
hoever ze wat anders dan barbaren, specialisten of techniekers voortbrengen wil.
Merkwaardig is het hoe de Reynold bij zijn onderzoekingen naast diegenen komt
staan, die behorend tot alle landen en rassen toch even ontvankelijk zijn voor deze
ideeën. Ik haal hier terloops André Siegfried aan: 'Pour beaucoup de gens, la
civilisation c'est le progrès mécanique. Mais on n'est pas civilisé simplement parce
qu'on possède la supériorité technique. Les fondements de la civilisation occidentale
sont d'un autre ordre. Dans le domaine de la connaissance, l'Occident c'est une certaine
conception de l'intelligence, la pratique d'un libre esprit critique, respectueux de la
vérité... Il n'y a pas de civilisation intellectuelle sans ce respect de la liberté de l'esprit.
Dans le domaine de la morale et de la politique, c'est l'affirmation de la dignité
humaine, la revendication des droits de l'individu considéré comme un homme libre,
digne de considération, d'où qu'il vienne... Cette conception magnifique nous vient
de plus loin, de Grecs et du christianisme... La révolution industrielle a pu couronner
cet édifice,... mais elle n'a rien ajouté d'essentiel à une conception de l'homme déjà
complète par elle-même. Bien au contraire, il nous faut défendre chaque jour l'être
humain contre la technique qui, en multipliant son efficacité, risque de lui ravir sa
personnalité et jusqu'à son âme'.
Na deze zinsneden van den protestantsen socioloog, laatste lid der Franse
Akademie, willen we nog wijzen op de van wrevelige ongerustheid getuigende
woorden van den Weensen Jood, den groten criticus en kunstenaar Karl Kraus, over
'het' technisch-romantisch avontuur 'van onzen tijd en over de kultuur in dienst van
den handelaar'. Ze maken ons duidelijk dat Gonzague de Reynold's voorname
leitmotiv weerklank vindt in elke edele ziel die immer weer het land der Grieken als
ideaal en als leerschool wil zoeken...
Zo vangt de Helleense geest zijn reis door de wereld aan, nooit aflatend; overal
graag ontvangen, overal zegen brengend, drukt hij dikwijls op gans anders geaarde
volken en perioden zijn stempel, oppervlakkig of diep. Eerst komt de tocht van
Alexander. Voor de wordende idee Europa sluit hij nog het gevaar in dood te lopen
tegen de gevestigde kultuurmacht van Voor-Azië. De Reynold houdt het voor een
gelukkig toeval dat de Macedoniër stierf vooraleer hij den zetel van zijn rijk in het
Oosten vestigen kon. Zo strooide hij enkel het zaad uit tot aan de grenzen van
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de Chinese kultuurwereld; doch het middelpunt van het Hellenendom bleef in de
Diadochenstaten der Seleukiden en der Ptolemeërs in de nabijheid van de
Middellandse Zee. Hier vormen zich de politieke gemeenschappen, die voor het eerst
aan onzen modernen tijd doen denken; organismen, met aan het hoofd een hof of
hoge ambtenarenwereld, naast de overblijfselen van de oudere aristokratie, die een
verfijnd leven van genieten leiden; daaronder komt een plutokratische 'tweede wereld'
tot stand die mede deelneemt aan dit kultuurleven; en tenslotte de massa: boeren,
handarbeiders, proletariaat. Dat is de standenopbouw zoals hij in de meeste landen
van Europa tot aan den vorigen oorlog bestond. 'Le monde hellénistique est la
préfigure du capitalisme moderne' (p. 91). Dit Helleense tijdvak herinnert het sterkst
aan de XVIIIe eeuw; ook in haar literatuur, in haar kunst en in haar denken, haar geloof
en haar twijfel.
Wordt in de staten die zich uit het ephemere wereldrijk van Alexander den Grote
ontwikkelden het Grieks de ambtelijke en kulturele taal, en bestaat er aldaar een
minstens gewilde verbondenheid met het vroegere Hellenendom, welke aan
gelijkaardige verschijnselen in de niet-Engelse of respectief niet-Franse gebieden
van Brits en Frans imperium doen denken, zo was het Helleense in het Rijk der
Romeinen toch niets meer dan een gast en een postulaat van verfijning, doch geen
weerklank van een diep beleven. In alle geval voor het losgroeien van Rome van het
Romeinse wereldrijk vanaf de IIIe eeuw (dekreet van Caracalla) was de Griekse geest
van minder belang. De Grieken maakten in dit wereldrijk slechts ene, naar rang de
tweede, natie uit. En hun hogere zedenadel, hun stralende wijsheid bezorgen hun een
vooraanstaande plaats als boden, als meesters en als denkers voor het overwinnende
christendom. Schrijver steunt hierbij op de voorbeelden van de vier heiligen en
kerkvaders Basilius, Gregorius van Nazianze, Johannes Chrysostomus en Gregorius
van Nyssa.
De tegenstellingen tussen het Oosten van het Romeinse Rijk, de landen waarvan
de kern uit de Diadochenstaten bestaat, en het Westen met zijn Latijnse kultuur, en
zijn Germaansen, Keltischen en Iberischen inhoud bracht vanzelf een scheiding in
twee rijken teweeg. Het oostelijke, met Byzantium de Konstantinus-stad als
middelpunt, omvat die gebieden waarin de Helleense geest grondig is doorgedrongen.
Gonzague de Reynold schildert met pracht, zonder in verderfelijke overdrijvingen
te vallen, de Byzantijnse kultuur af. Terecht ziet hij in de treurige vermaardheid die
al wat 'Byzantijns' was in de liberale geschiedschrijving van de XIXe eeuw en vroeger,
tijdens de Aufklärung in de XVIIIe eeuw, genoot, een uitwerking van antichristelijke
vooroordelen. Bij het belasteren van deze wonderbaar evenwichtige beschaving en
orde welke gedurende tien eeuwen haar zegenrijken invloed deed gelden, is het
precies als met de 'duistere middeleeuwen' of met de 'superstitions gothiques'; een
nieuwe en rechtvaardige erkenning heeft echter de hoge waarde van deze vervlogen
tijden sinds lang erkend.
In het Byzantijnse Rijk vraagt echter niet alleen het Griekse element
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onze aandacht. De oudere, oosterse kultuurlagen bleven voortleven onder het Griekse
vernis. Dit tonen reeds aan, onder meer, de gestalten van een Romanos Melodos of
een Johannes Damascenus, de twee grote Syriërs. Niettemin blijft de Byzantijnse
wereld Grieks; haar taal is niet, zooals het Italiaans, het Spaans of het Frans afgeleid
van het Latijn, doch een kind van de taal van het voorbije antieke Rijk. De continuïteit
van Homeros tot aan de Hellenen uit de periode der Palaeologen is ononderbroken.
En ze gaat door, onder de overheersing der Turken, tot aan het nieuwe Griekenland.
In het Latijnse Westen draagt al wat Grieks is des te duidelijker het karakter van
het vreemde en het ontvangene naarmate de politischkulturele scheiding van het
Byzantijnse Rijk zich scherper aftekent. De kontaktname met het Hellenendom
vertoont hier de kentekenen van een Renaissance. Dit geldt reeds voor Boëtius en
Cassiodorus, de 'laatste Romeinen', evenzeer als voor den Ibero-Romein Isidoras
van Sevilla, voor den Angelsaksischen Beda Venerabilis en voor de Karolingische
heropleving rond Alcuinus, voor de Saksische periode waarvan de kontaktname met
Byzantium door het huwelijk van Otto II met Theophano op directe manier
werkelijkheid werd. Doch het vruchtbaarste kontakt met den Helleensen geest
verkreeg het Latijns Avondland langs den omweg van Spanje en Sicilië om, d.i.,
langs de toenmalige Arabisch-Muzelmanse schrijvers, vooral van de wijsgeren die
bij Platoon en Aristoteles in de leer gingen.
Een onmiddellijke vereniging doet zich eerst voor in de late middeleeuwen, en
deze periode leidt naar de Renaissance kat'exochen. In een zeer interessante
uiteenzetting (p. 200 e.v.), een der essentieelste hoofdstukken van zijn werk, toont
de Reynold aan dat de voorstelling van de 'donkere middeleeuwen' even ongerijmd
is als de tijdafbakening, van 476 tot 1453, 1492 of 1517, die tot vóór enkele jaren
nog gebruikelijk was. Schrijver neemt als passend begin der middeleeuwen het jaar
duizend van de christelijke tijdrekening. Alsdan was het verval van het Antieke Rijk
een voldongen feit: een barbaarsheid en een anarchie die door een nieuwe moraal en
een nieuwe ordening van het christelijke Avondland zouden worden vervangen. Deze
kultuur, deze beschaving stort echter niet ineen onder den nieuwen vooruitgang der
antieke, doch zij is zelf een Renaissance. Men kan hoogstens zeggen dat op den
terugkeer van Aristoteles - de scholastiek - deze van Platoon volgt. We hadden
gewenst dat de persoonlijke uiteenzetting van de Reynold of deze welke hij deelt
met uitstekende kenners van de Middeleeuwen als Godfried Kurth, Jakob Burckhardt,
Henry Thode, Gustav Schnürer, Etienne Gilson, Konrad Burdach, Johan Nordström,
tevens een stellingname hadden ingehouden ten overstaan van de voortbrengselen
van de politieke en ekonomische geschiedenis. De opzoekingen echter van een Alfons
Dopsch, een Michel Lhéritier, een Oscar Halecki ondersteunen de thesis van den
schrijver ten stelligste.
In de volgende zes hoofdstukken beschrijft hij de uitwerking van het Helleense
erfgoed in Engeland, Frankrijk, Italië en Duitsland en tenslotte in het moderne
Griekenland. Een vrij grote leemte is hier te betreu-
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ren: namelijk voor wat de Slavische landen aangaat, waaronder Rusland zich als de
eigenlijke erfgenaam van het Byzantijnse Rijk, en bijgevolg ook van het Griekendom,
voordoet, terwijl de Slavische kerken de nalatenschap van de orthodoxie, de Hagia
Sophia, onder haar bescherming namen. Doch blijven we bij hetgeen hij werkelijk
behandelt, het is reeds rijk genoeg.
Eerst voert de Reynold ons naar Italië, dat, hoewel niet Helleens, toch antieke
grond bleef, onveranderd spijts alle aanvallen der barbaren. We zien op het concilie
van Florence samen met kardinaal Bessarion de uit Konstantinopel vluchtende Grieken
verschijnen. Van hieruit vangt de platonische Renaissance haar triomftocht aan
doorheen het gehele Avondland; van uit Italië steekt het Humanisme - dat niets anders
is als de tweede middeleeuwse Renaissance - over naar Frankrijk. Scaliger, Budi,
Cujas, de Étienne's zijn de markante figuren. De geestelijke stroming spoelt over
naar Engeland. Zij grijpt de Nederlanden aan: hier treedt de vorst van al de humanisten
naar voren, Erasmus van Rotterdam, de 'vader van het moderne Hellenisme' (p. 238),
de grote Europeër. Hij prijkt ook aan den hemel van de Duitse Renaissance. Vóóor
hem schitterde in het Duitse ruim de planeet van een Nikolaus Krebs (kardinaal
Cusanus). Johannes Müller uit Königsberg, Willibald Pirckheimer in Nürenberg,
Johannes Reuchlin zijn zoveel andere planeten, die - met verschillende helderheid rond de zon van Griekenland wentelden; naast hen stond de Kerkhernieuwer
Schwarzerd-Melanchton.
Doch de Helleense geest breekt in Duitsland slechts dan door, wanneer Lessing,
Herder en Winckelmann hem de heerschappij over de dichtkunst verzekeren. De
philologen, zelfs een Heyne en een Friedrich August Wolf, bij middel van de
'Prolegomena ad Homerum', zouden nooit een dergelijk resultaat hebben bereikt. En
zo schrijdt de Reynold over het doorploegde ruïnenveld, der telkens naar hun juiste
waarde geschatte archeologen, voort naar den Parnassus van Italië, Frankrijk,
Engeland en Duitsland. Merkwaardig is de uittekening van de wezenstrekken van
de Europese stijl-perioden, welke de schrijver geeft in zijn analyse van hun verhouding
tot den antieken en den Grieksen geest (p. 278 e.v.).
Dat deze kenner van de Franse literatuur het Hellenisme ervan met een souverein
meesterschap naar voren brengt, konden we verwachten. Blad na blad geeft hij
zinrijke suggesties ten beste en treffende oordelen.
Als bij voorbeeld over den antieken oorsprong van het Frans-republikeinse
burgerideaal (p. 296). Nochtans moeten we aan meerdere schrijvers herinneren die,
naar onze mening, niet ontbreken mochten onder de Franse herauten van den Grieksen
geest: Renan en het gebed op den Akropolis, Anatole France (Thaïs), Pierre Louys
(Aphrodite), Maurice Barrès (Le Voyage de Sparte), Henri Bremond, Psichari, André
Gide (Prométhée mal enchaîné), Paul Claudel, Istrati en vooral Jean Giraudoux, de
meest Helleense onder de moderne schrijvers. Ook diende wellicht naar Offenbach
gewezen. Terwijl we het over de afwezigen hebben dienen voor de Italianen nog
volgende namen geciteerd: Panzini en de fabeldichter Trilusso. Dat echter in dit wijds
panorama van de Reynold een Unamuno,
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een Eugenio de Castro, een Slowacki en een Wyspianski niet verschijnen, doet ons
betreuren dat we de Spanjaarden, de Portugezen en de Polen - gelijk de reeds hoger
om hun afwezigheid beklaagde Russen - in dit werk moeten missen.
Met bijzondere aandacht en grote bevrediging lezen we echter de hoofdstukken
die aan het Hellenendom in de Duitse literatuur zijn gewijd. Gonzague de Reynold
doet zich voor, vooral in zijn ontleding van Schiller, Hölderin en Nietzsche, als
fijnzinnige gast in een vreemd taalgebied. Bepaald als een gast, die alleen op de
mijlpalen let en naar den groten samenhang streeft, doch daarbij over bijzonderheden
heen ziet, die nochtans in zijn overzicht zouden passen. We zouden willen dat bij
een nieuwe uitgave volgende auteurs zouden worden behandeld: Wieland (Abderiten,
Agathon, Geron), Heinse, beide Schlegel's, de Grieken-Müller, Platen, Grillparzer
en onder de nieuweren: Rilke, Gerard Hauptmann, Spitteler, Schaeffer, Weinheber.
Een laatste hoofdstuk wijdt de Reynold aan het moderne Griekenland. Met zijn
bevestiging van de continuïteit van het Hellenendom heeft hij zeker gelijk. Doch
ware een duidelijke discussie met Fallmerayer des te meer op haar plaats, dat menige
theorie van den voorstander ener Slavische herkomst der huidige Grieken door de
indrukwekkende opzoekingen van een M. Vasmer (Die Slaven in Griechenland,
1941) een nieuw impuls ontvingen. Mogen we wel met deze bescheiden kritische
opmerkingen op dit monumentale werk hiervan afscheid nemen? - En doen we het
toch, dan is het juist omdat we door deze kritiek, waartoe we ons heden in het belang
der wetenschap verplicht en gemachtigd menen, het kostbaarste erfgoed van den
Helleensen geest willen helpen opzoeken, van dien geest, waaruit Europa zijn
oorsprong, zijn geestelijke kracht en zijn bloei putte en voor welken Gonzague de
Reynold een rijzig, en geniaal monument heeft opgericht. Het te bewunderen en
steeds terug te keren tot dit diepzinnige werk van den scherpen denker, den
uitmuntenden geleerde en den hoogbegaafden woordkunstenaar, zal steeds voor ons
allen een aanwinst en een edele vreugde betekenen. En met volle recht gaan we er
trots op dat dit werk van ons, dat het katholiek is.

Streven. Jaargang 14

525

Politieke kroniek
Bij de oprichting van den Raad van State in Belgie
door M. Duerinck, advocaat
Met een opvallende eensgezindheid heeft de Senaat op 11 December 1946 het
wetsontwerp, houdende inrichting van den Raad van State, goedgekeurd.
Deze stemming sluit een meer dan honderdjarig tijdperk af, waarin herhaaldelijk
het vraagstuk van den Raad van State werd gesteld. Het verschil in opvatting omtrent
de wenselijkheid van een dergelijk organisme en later omtrent de grondwettelijkheid,
den vorm en de bevoegdheid van den Raad deed de bespreking telkens tot een lateren
datum verschuiven en maakte van dit vraagstuk, wat Rogier er reeds in 1853 mocht
van zeggen 'cette très vieille et très difficile question si souvent débattue et toujours
ajournée'.
Het feit, dat ondanks al deze verschilpunten de Raad toch tot stand kwam, bewijst
op zichzelf reeds, dat inderdaad zeer belangrijke redenen het oprichten van dit
organisme moeten opdringen.

I. - De bevoegdheid inzake wetgeving
Het toenemend staatsinterventionisme heeft den arbeid van de wetgevende lichamen
geweldig uitgebreid. De aangroei van de staatstussenkomst heeft ons niet enkel met
een indrukwekkend stel nieuwe instellingen begiftigd. Hij heeft ook het werkterrein
van de legislatieve en executieve macht verruimd, zonder de gevaren te kunnen
verhelpen, die aan een dergelijke uitbreiding met instandhouding van de oude kaders
verbonden zijn.
Wegens dit gebrek aan verhouding tussen de uitgestrektheid van het werkgebied
en de beperktheid van de wetgevende organen miste onze wetgeving, vooral gedurende
de laatste decennia, de gaafheid van uitdrukking, waaruit, in zeer vele gevallen,
onoverzienbare moeilijkheden van interpretatie zijn voortgesproten.
Het voorbereiden van de wetsontwerpen is thans over verschillende diensten
verspreid, zonder enige supervisie vanwege een orgaan, dat de teksten in
voorbereiding aan een juridisch-formeel onderzoek onder-
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werpt. Hierdoor moest men na zeer korten tijd onvermijdelijk afwijken van de eenheid
van het juridisch concept.
De bevoegdheid van het Parlement om zelf wetsvoorstellen en amendementen in
te dienen vermindert daarenboven nog de zekerheid dat de gedachten op een adequate
wijze zullen worden uitgedrukt.
De Raad voor Wetgeving en de Raadgevende Commissies, welke in verschillende
ministeriële departementen werden ingericht, hebben getracht, in de mate van het
mogelijke, deze leemten in de procedure van onze wetgeving aan te vullen. Ze hebben
ontegensprekelijk voortreffelijk werk geleverd. Het is echter gebleken, dat deze
organismen, die slechts op een beperkt terrein konden werken en wier advies niet
moest worden ingeroepen of niet moest worden gevolgd, niet in staat waren om de
eenheid van het rechtsconcept en de gaafheid van de uitdrukking te vrijwaren.
Dit alles toont ons duidelijk aan, dat een structurele wijziging in de methode van
wetgeving nodig was.
Het is voortaan de taak van den Raad van State er zorg voor te dragen, dat de
gaafheid van den rechtsvorm en de eenheid van den wetgevenden arbeid beveiligd
worden. Deze taak wordt opgedragen aan de Afdeling Wetgeving van den Raad.
De benaming 'Afdeling Wetgeving' is enigszins misleidend, daar ze den indruk
kan verwekken, dat deze Afdeling deel zou uitmaken van het wetgevend orgaan. Dit
is niet het geval. De Afdeling Wetgeving heeft enkel de bevoegdheid advies uit te
brengen over de teksten van de ontwerpen en voorstellen van wetten, van de
amendementen en van de besluiten. Dit advies is soms facultatief, soms verplichtend.
De Afdeling Wetgeving kan daarenboven door den Eersten-Minister belast worden
met het opmaken van den tekst van voorontwerpen van wetten en besluiten.

II. - De bevoegdheid in de geschillen van bestuur
De voornaamste betekenis van den Raad van State ligt echter in de bevoegdheid, die
aan de Afdeling Administratie van den Raad wordt toegekend.
In een artikel, verschenen in dit tijdschrift, heeft Dr A. Thomas gewezen op de
aftakeling van het oude souvereiniteitsbegrip in het licht van de nieuwe verhoudingen
tussen de staten1..
Een gelijkaardige evolutie heeft zich in de verhoudingen tussen den Staat en zijn
onderhorigen afgetekend. Naarmate men het concept van den liberalen Staat verliet
en de Staat meer den vorm aannam van een kultuur- en welvaartstaat drong tot het
bewustzijn van de staatsonderhorigen het inzicht door, dat de ongebreidelde
machtswillekeur slechts

1.

Dr A. THOMAS, Levenskans en Levensvorm der 'Kleine Natiën', 'Streven', Augustus, 1946.
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kon beteugeld worden in de mate, waarin het domein van het souverein ingrijpen
van den Staat zou worden ingeperkt en dat de werkelijke 'rechtsstaat' zou worden
gevestigd.
Aan den groten Fransen staatsrechttheoreticus, L. Duguit, komt de eer toe deze
gedachten met een stijgend succes te hebben gepropageerd. Hij heeft den Staat van
zijn souvereinen troon neergehaald om hem te stellen onder het gezag van de
dienstbaarheid aan de gemeenschap (le service public). Hij heeft meteen de
mogelijkheid opengesteld om 'The Rule of Law' ook over de bedrijvigheid van den
Staat te doen heersen.
Een meerderheid van de openbare mening in België is sedert enkele jaren voor dit
standpunt gewonnen. Toch kwam deze rechtsstaat practisch niet tot stand omdat het
organisme, dat door zijn jurisdictioneel ingrijpen den staatsonderhorige tegen de
souvereine willekeur van den Staat zou beveiligen, tot op het ogenblik van de
oprichting van den Raad van State ontbrak.

A. - De toestand op dit ogenblik
Io De Bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken
Tot op dit ogenblik waren onze hoven en rechtbanken de voornaamste instellingen,
waarbij de eerbiediging van de rechten der burgers kon worden afgedwongen.
Met een uiterste nauwgezetheid hebben onze hoven en rechtbanken het beginsel
van de scheiding der machten van de revolutionnaire wetgeving gedurende de negentig
eerste jaren van het bestaan van den onafhankelijken Belgischen Staat geëerbiedigd.
De uitvoerende, de wetgevende en de rechterlijke macht waren voor hen drie
souvereine, los van elkaar staande machten. Iedere rechterlijke beslissing in een
geding, waarin de uitvoerende macht als partij optrad, betekende dus een ergerlijke
aanslag op de immuniteit van deze macht en moest wegens de scheiding der machten
uitgesloten worden.
Op grond van deze beschouwing heeft onze rechtspraak zeer lang het onderscheid
aanvaard tussen de 'souvereine handelingen' en de 'daden van beheer'. De eerste
waren de handelingen van den Staat, optredend als orgaan van de openbare macht;
de tweede waren de handelingen van eenvoudig beheer, waarvoor de Staat, evenals
de andere rechtspersonen, voor onze hoven en rechtbanken ter verantwoording konden
worden geroepen.
Dat een dergelijke opvatting in het Belgisch administratief recht ingang vond is
des te merkwaardiger, daar noch Montesquieu, de grondlegger van het beginsel van
de scheiding der machten, noch onze Grondwet een dergelijke opvatting huldigden.
Montesquieu steunde de noodzakelijkheid van de drie machten in den Staat niet
op een metaphysische opvatting van deze machten, maar op de pragmatische
overweging 'Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition
des choses, le pouvoir arrête le pouvoir'.

Streven. Jaargang 14

528
Onze Grondwet heeft zich door deze politieke overwegihgen van Montesquieu laten
inspireren en heeft de drie machten in België ingevoerd. Deze drie machten zijn
echter volgens de Grondwet geen drie afzonderlijke morele rechtspersonen maar
organen van den Staat, waaraan een fragment van de staatstaak wordt toevertrouwd.
Het was niet te verwonderen, dat onze rechtspraak tot 1920 het tegen-deel bereikte
van wat door de voorstanders van het beginsel der scheiding was bedoeld geworden.
De souvereine uitvoerende macht was een willekeurig handelende macht en het was
aan de rechterlijke macht onmogelijk de handelingen van de administratie te houden
binnen de perken van recht en billijkheid.
Op 5 November 1920 was het ogenblik voor ons Hof van Verbreking aangebroken
om de rechtspraak omtrent de aansprakelijkheid van de openbare besturen in een
nieuwe richting te zenden. De strakheid van het onderscheid tussen den Staat,
handelende als souvereine macht, en den Staat, beheerder, werd opgegeven. Sedert
1920 wordt de administratie aansprakelijk gesteld, telkens een burgerlijk recht door
een van het bestuur uitgaande handeling wordt gekrenkt.
De terughoudendheid tegenover het bestuur, waarvan onze rechtspraak vóór 1920
blijk gaf en die gedeeltelijk nog bestaat, is des te minder te begrijpen, daar de formele
wettekst ontbreekt, die het den rechter zou verbieden het administratief orgaan
aansprakelijk te stellen. De souvereiniteit van de administratie is in ons formeel recht
begrensd tot het onderzoek van de opportuniteit van den te treffen maatregel1..
Het arrest van 1920 was zeker een belangrijke stap in de richting van een betere
bescherming van den staatsonderhorige tegen het willekeurig optreden van de
administratie. Er blijven nochtans talrijke gevallen bestaan, waarin de burger, ondanks
zijn goed recht, niet tegenover den Staat kan optreden.
De burger, die onbetwistbaar een burgerlijk recht bezit, zal in zijn eis tegenover
den Staat afgewezen worden, wanneer er geen fout vanwege den Staat maar wel
overmacht aanwezig is (art. 1382 B.W.). De burger, die zeer eerbiedwaardige belangen
te verdedigen heeft, zal zich op de souvereine uitspraak van de administratie moeten
vertaten omdat de wet zijn belang nog niet tot een 'recht' heeft verheven. De vrouw,
die door het gemeentebestuur op de ontuchtregisters wordt ingeschreven, kan tegen
deze inschrijving geen rechterlijk verhaal uitoefenen. De eigenaar van een huis,
waarvan de sloping wordt bevolen, moet zich naar de souvereine beslissing van de
administratie schikken. Het bedrijf, dat door de administratie onder de gevaarlijke
bedrijven wordt geklasseerd, zal, zonder mogelijkheid van jurisdictionele tussenkomst,
worden gesloten. De eigenaar van een gebouw, dat door wijziging van de rooilijn,
door het uitvoeren van openbare werken of door het afschaffen van het verkeer in
een straat, in waarde vermindert, kan vanwege den Staat geen schade-vergoeding
vorderen.

1.

A. MAST, De Geschillen van Bestuur naar Belgisch Recht, Brussel, 1946, blz. 205 e.v.
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Deze voorbeelden tonen duidelijk aan, dat in een onberekenbaar aantal gevallen door
onze hoven en rechtbanken aan de vraag van de rechtzoekenden wegens de huidige
regeling niet kan worden voldaan.

2o De Bevoegdheid van de Administratie en van de Administratieve
Rechtscolleges
In zeer vele gevallen wordt de belanghebbende aldus naar de beslissing van de
administratie zelf verwezen. Dit ware niet zo erg, indien de recht-zoekende in deze
gevallen op een uitspraak mocht rekenen, die alle waar-borgen biedt van
voortreffelijkheid. Dit is echter allerminst het geval, daar de administratie, tegenpartij
van den rechtzoekende, tevens rechter is in het geschil.
Aan tal van speciale Organismen werd door den wetgever de bevoegdheid
toegekend om door middel van vonnissen in de geschillen van bestuur uitspraak te
doen.
Verschiliende Organismen hebben op hun gebied flink werk gepresteerd. Dit is
het geval met het Rekenhof, de Mijnraad, de hoven en rechtbanken voor oorlogsschade
en de rechtscolleges inzake militie. Het vertrouwen in de jurisdictionele werking van
de Bestendige Deputaties is natuurlijk minder groot. Het politiek karakter van deze
Organismen is inderdaad een ernstige hinderpaal voor een deugdelijke rechtsbedeling.
Al deze organismen werken echter op een beperkt terrein. Dit betekent, dat een
vrij groot aantal gevallen noch voor den gewonen rechter, noch voor de
administratieve rechtscolleges kan worden gebracht. Dit brengt eveneens mee, dat
de administratieve rechtspraak, over de gewone rechtbanken en de administratieve
rechtscolleges verdeeld, hopeloos verward is. Bij al deze administratieve
rechtscolleges ontbreken daarenboven de voorwaarden, die bij onze hoven en
rechtbanken het ernstig karakter van de uitspraak waarborgen, zoals de mondelinge
behandeling, de openbaarheid van de zittingen en de verplichte motivering der
vonnissen.
De verdeling van de administratieve rechtspraak over de gewone rechtsmacht en
over een aantal speciale organismen, het ontbreken van de waarborgen van een juiste
rechtsbedeling bij de administratieve rechtscolleges, de onmogelijkheid in zeer vele
gevallen om een verhaal hetzij bij den gewonen rechter, hetzij bij een administratief
rechtscollege in te stellen, dit alles maakte van onze administratieve rechtspraak,
naar een uitspraak van senator Van Remoortel, verslaggever in den Senaat over den
Raad van State, 'un effroyable chaos'. Deze chaotische toestand is niet het minst het
gevolg van wat de Griekse jurist, Stratis Andréadès, noemt 'un malaise confus, que
nous avons constaté au cours de l'analyse de la doctrine et de la jurisprudence belges,
lesquelles sont restées vagues et surtout indécises'1..

1.

STRATIS ANDRÉADÈS, Le Contentieux administratif des États modernes, Parijs, 1934, blz.
282.
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3o De Niet-toepassing van de onwettige Besluiten en Reglementen
In ons administratief recht bestaat echter nog een andere gevaarlijke leemte.
Onze hoven en rechtbanken hebben niet de bevoegdheid de grondwettelijkheid
van een wet te onderzoeken. Zij zijn echter wel bevoegd om de wettelijkheid van
koninklijke besluiten en administratieve reglementen te betwisten (art. 107 G.W.).
Het toekennen van deze bevoegdheid is een formele logenstraffing vanwege den
grondwetgever van het beginsel der scheiding der machten, zoals het in de XIXe en
in het begin van de XXe eeuw door onze hoven en rechtbanken werd opgevat.
De op de onwettelijkheid gestelde sanctie is echter onvoldoende. Opdat de
onwettelijkheid van een besluit of reglement voor de rechtbanken zou kunnen
ingeroepen worden is inderdaad vereist, dat een geschil, waarin het bedoelde besluit
of reglement van toepassing is, voor de rechtbank wordt gebracht. In al de gevallen,
waarin dit niet gebeurt, krijgt de rechtbank niet eens de mogelijkheid om het onwettig
besluit of het onwettig reglement niet toe te passen. Er is echter meer: een onwettig
besluit of reglement, door een rechtbank niet toegepast, blijft nochtans bestaan en
kan door andere rechtbanken of in de administratie wel worden toegepast.
De rechtspraak heeft daarenboven de draagwijdte van deze bepalingen van de
grondwet ten zeerste ingeperkt. Voorwendende, dat ze door het onderzoek naar de
wettelijkheid op de autonomie van de administratie inbreuk zou maken, heeft ze
geweigerd een onderzoek in te stellen in de gevallen van zgn. 'machtsoverschrijding':
d.i. in de gevallen, waarin de overheid een handeling stelt, die buiten haar bevoegdheid
valt.
Hieruit blijkt de noodzakelijkheid van een organisme, dat deze onwettige besluiten
en reglementen onmiddellijk nietig zou verklaren en wel erga omnes. Hieruit blijkt
tevens de noodzakelijkheid om de bevoegdheid van dit organisme zo te beschrijven,
dat de nietigheid niet enkel zou worden uitgesproken ingeval van onwettige handeling,
maar ook ingeval van 'machtsoverschrijding' en ingeval van 'afwending van macht'
(handeling, die onder den schijn van wettelijkheid in feite wordt gesteld om een
ander, onwettig doel te bereiken: bv. de gemeente-lijke overheid, die een vergadering
verbiedt onder voorwendsel van dreigende ordeverstoring maar in feite om een
bepaalde politieke partij te benadelen).
De rechtmatige belangen beveiligen van de belanghebbenden in al de gevallen
waarin deze, wegens de afwezigheid van een 'burgerlijk recht' of wegens de
afwezigheid van 'fout' vanwege het bestuur, op dit ogen-blik op geen vergoeding
kunnen aanspraak maken (contentieux de l'indemnité); de wettelijkheid verdedigen
en de besluiten en reglementen nietig verklaren, die deze wettelijkheid zouden
aantasten (contentieux de l'annulation); orde scheppen in den chaotischen toestand
van onze geschillen van bestuur; dit zijn, in brede trekken geschetst, de voor-
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naamste opdrachten, welke aan den Raad van State moeten worden toevertrouwd.

B. - De bezwaren
Ondanks het feit, dat al de boven genoemde leemten sedert lang voor het oprichten
van een Raad van State met een ruime bevoegdheid in de geschillen van bestuur
pleiten, zouden eerst na meer dan een eeuw alle hindernissen weggeruimd zijn. De
moeilijkheden waren vooral van drievoudigen aard.

1o De Raad van State, eertijds een centralistisch Orgaan
De Raad van State is een bekende instelling van ons oud publiek recht. Maar juist
deze bekendheid was een ernstige hinderpaal. Voor velen kon de Raad van State
niets anders zijn dan de voortzetting van de oude 'curia regis', een centralistisch
orgaan, dat den koning en zijn regering in de regeringstaak bijstond en zich dus
vanzelfsprekend moest keren tegen iedere gedachte van volksontvoogding. Eerst
later is de gedachte doorgedrongen, dat de Raad een instrument bij uitstek zijn zou
van een demoeratischen Staat, omdat hij, door het verlenen van rechtsbescherming,
den burger tegen de ongebreidelde machtswilekeur van de overheid zou beschermen.

2o De Vraag van de Grondwettelijkheid
Een tweede moeilijkheid was deze van de grondwettelijkheid van een Raad van State
met jurisdictionele bevoegdheid.
Verschiliende juristen, en niet de minst bevoegde, stonden in ons land tot voor
enkek jaren op het standpunt, dat het oprichten van een Hof voor Bestuursgeschillen
ongrondwettelijk is. De strijd werd besiecht sedert de heer L. Wodon op 5 December
1938 in een merkwaardige mededeling voor de Koninklijke Akademie over 'Le
Recours pour excès de pouvoir devant la Constitution belge' het standpunt bijtrad
van de grondwettelijkheid, dat enkele maanden vroeger in een niet minder
merkwaardig artikel van Prof. Velge nogmaals gepreciseerd was geworden.
Hoewel de grote strijd hiermee geëindigd was, bleven verschillende juristen een
ernstig voorbehoud maken omtrent de grondwettelijkheid van den Raad, althans voor
bepaalde bevoegdheden. Dit is o.m. het geval met Prof. Kluyskens, die van oordeel
is, dat de bevoegdheid tot nietigverklaring van de Koninklijke Besluiten
ongrondwettelijk is en zijn standpunt wordt tot op dit ogenblik in de rechtsleer
bijgetreden1..
Het is opvallend, hoe over deze fundamentele kwestie van de grondwettelijkheid
bij de bespreking van het ontwerp in den Senaat werd heengepraat. Dit is een practijk,
waarmee de regering en het parlement
1.

Prof. Dr Fr. DE VISSCHERE, De Raad van Stats, 'Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen',
Januari 1946, blz. 17.
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ons ondertussen reeds vertrouwd hebben gemaakt, maar die opnieuw in al haar
scherpte het vraagstuk stelt van de herziening van onze fundamentele wet en van de
werking onzer democratische instellingen.

3o De Vraag van de Bevoegdheden
Tenslotte bleef de vraag, welke bevoegdheden aan de Afdeling Administratie van
den Raad van State moesten worden toegekend.
De geschiedenis van dit onderwerp is de geschiedenis van den tweestrijd tussen
een meer principiële en een meer pragmatische strekking. De principiële strekking
werd geïnspireerd door het verlangen naar volledige rechtsbescherming van den
onderhorige als tegenwicht tegen de toenemende staatstussenkomst. De pragmatische
richting zocht haar steunpunt in de vrees om aan dit jong organisme een al te ruime
bevoegdheid toe te kennen in een totaal ongeordende materie. Deze laatste richting
drukte tevens op de noodzakelijkheid het gezag en de onontbeerlijke eenheid van de
regeringsmacht te handhaven, welke door een al te ruime bevoegdheid van een van
de regering onafhankelijke macht in het gedrang zouden kunnen worden gebracht.
Ieder standpunt werd vóór 1940 door een verschillende Kamer ver-dedigd: de
Kamer van Volksvertegenwoordigers nam op 12 April 1938 een ontwerp aan, volgens
hetwelk aan den Raad hoofdzakelijk een weerhouden rechtsmacht werd toegekend
(justice retenue). De taak van den Raad was volgens dit ontwerp vooral van
adviserenden aard. De Regering was echter in geen geval door dit advies gebonden,
zodat ze in feite partij èn rechter bleef.
De Senaat stond sedert 5 Juli 1939 op het standpunt, dat aan den Raad een vrij
ruime jurisdictionele bevoegdheid moest worden toegedeeld (systeem van
gedelegeerde rechtsmacht). Dit standpunt werd door verschillende rechtsgeleerden
aangenomen1.. Het werd tenslotte ook gedeeld door de regering, die zich bij monde
van den heer Minister van Binnenlandse Zaken den 22 Juni 1945 bij gelegenheid
van de oprichting van de Consultatieve Commissie als volgt uitsprak: '...A mes yeux,
il conviendrait de rechercher s'il n'apparaît pas souhaitable d'accorder à l'institution
nouvelle cette fonction juridictionnelle dans des conditions assez larges pour permettre
à l'État de poursuivre normalement les activités multiples que les temps nouveaux
lui imposent.
'Dans un pays profondément démocratique comme la Belgique, cet accroissement
des pouvoirs de l'État exigé par les circonstances ne peut, en effet, être admis par
des citoyens libres que si ces derniers sont assurés de ce que tout risque d'arbitraire
est banni par l'application rigoureuse de la règle du droit.'
Men stond voor de zeer moeilijke taak deze twee standpunten te verzoenen. Daar
het onmogelijk leek de voorstanders van het ene standpunt tot het andere standpunt
over te halen, moest het dispuut uiteindelijk met een transactie worden besloten.

1.

Contra nochtans: A. MAST, op. cit., blz. 209-210.
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De Raad van State heeft thans, volgens de wet van 23 December 1946, gedeeltelijk
een adviserende bevoegdheid (weerhouden rechtsmacht), gedeeltelijk een
jurisdictionele bevoegdheid (gedelegeerde rechtsmacht).
De Raad heeft adviserende bevoegdheid in elk geschil betreffende de
schadevergoeding wegens nadeel tengevolge van een maatregel van bestuur
(contentieux de l'indemnité).
De Raad treedt beslissend op door middel van gemotiveerde arresten:
1o In de betwistingen wegens bevoegdheid tussen plaatselijke of openbare besturen.
2o In enkele speciale administratieve aangelegenheden.
3o Inzake vernietiging van zekere administratieve beslissingen wegens
vormschending, machtsmisbruik of overschrijding van bevoegdheid (contentieux
de l'annulation).
Vooral deze laatste bevoegdheid is, zoals we reeds boven zegden, van zeer groot
belang, daar ze het mogelijk maakt al de onwettige administratieve akten te vernietigen
en wel erga omnes, waar het tot op dit ogenblik aan onze hoven en rechtbanken
alleen toegelaten was de toepassing van deze akten te weigeren.
Het is echter vanzelfsprekend, dat de Raad van State de uitvoerende macht in haar
eigenlijke regeringstaak niet mag hinderen. Een aantal handelingen van de regering,
de zgn. 'regeringsdaden' (actes de gouvernement), zullen dus steeds buiten de
appreciatie vallen van den Raad. Dergelijke handelingen zijn b.v. de besluiten
houdende benoeming van ministers, de ontbinding van de Kamers en de bekrachtiging
van de wetten, de besluiten houdende genadeverlening, enz.
Enkelen hadden gewenst, dat aan den Raad nog een bredere jurisdictionele
bevoegdheid ware toegekend geworden. Een groot promotor van deze gedachte was
prof. senator P.M. Orban. Niet zonder indruk te maken heeft hij in zijn redevoeringen
in den Senaat den 4 Juli 1939 en den 5 December 1946 gewezen op den toestand in
Nederland en Frankrijk.
In Nederland heeft de Raad van State een adviserende bevoegdheid in bestuurlijke
geschillen. Reeds in 1840 werd er in het ontwerp Donker-Curtius op gewezen, dat
de Raad van State met een adviserende bevoegdheid een lichaam moest zijn zonder
invloed. Dit is de Raad in Nederland ook gebleven. De gezaghebbende
staatsrechttheoreticus, Prof. M.R. Kranenburg en de Commissie Donckers, bij
beschikking van het ministerie van Justitie van 13 Februari 1931 ingesteld tot
verhoogde bescherming tegenover de overheid, staan volledig op het standpunt, dat
deze bevoegdheid moet worden uitgebreid en dat aan den Raad een autonome
jurisdictionele bevoegdheid moet worden toegekend.
In Frankrijk heeft de Raad van State sedert de wet van 24 Mei 1872 een volledig
zelfstandige jurisdictionele bevoegdheid. Deze ruime werkingssfeer heeft aan den
Fransen Conseil d'État toegelaten een geordende en vooruitstrevende administratieve
rechtspraak uit te bouweh, die tot ver buiten de grenzen de faam verspreidt van het
organisme, dat dit baanbrekend werk heeft verricht.
En aan hen, tot wie de moderne staats- en rechtsphilosophie meer
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sprak dan het voorbeeld van het buitenland, werd duidelijk gemaakt, dat de
staatstheorie, zoals die door L. Duguit uiteengezet was, deze jurisprudentiële thesis
opdrong. 'La responsabilité de l'état, schrijft L. Duguit, dans tous les domaines de
son activité, fait partie de l'ordonnancement juridique. Elle repose sur cette idée
fondamentale qu'une solidarité étroite unit tous les membres de la collectivité
nationale; que les charges sociales et les dommages résultant de l'activité collective,
des nécessités de la défense commune, doivent autant que possible, peser également
sur tous; que, par conséquent, s'il résulte de l'intervention de l'État, même en dehors
de toute faute, un préjudice spécial pour quelques-uns, réparation en est due qui doit
être supportée par le patrimoine commun, c'est-à-dire par l'État1..'
Maar België is nu eenmaal een avondland op juridisch gebied zoals het dit is op
algemeen geestelijk en geographisch gebied. Het is wars van al te belangrijke
hervormingen, zoals het wars is van politieke omwentelingen en het bevestigt de
eerbiedwaardigheid van zijn geschiedenis althans door één kenmerk: de
voorzichtigheid. De meerderheid heeft zich dan maar met de mening verzoend, dat
men den Raad eerst gedurende enkele jaren in werking moest zien vooraleer de
wenselijkheid van een uitbreiding van bevoegdheid te onderzoeken.
De verklaring van den Minister van Binnenlandse Zaken bij gelegenheid van de
oprichting van de Consultatieve Commissie en het verslag van de twee verslaggevers
van deze Commissie, de heren M. Vauthier en H. Velge, wijzen er ons echter op, dat
de regering en de Commissie voor een uitbreiding van de jurisdictionele bevoegdheid
principieel gewonnen zijn en dat het tijdstip, waarop het leven in den Staat zich voor
burger en openbare lichamen volledig onder de dwingende wetten van 'The Rule of
Law' zal bewegen, wellicht niet zo ver meer verwijderd is.
Dit tijdstip van den hoogbloei der democratie te bespoedigen is ondertussen de
opdracht van al degenen, die hun democratische opvattingen meer dan met de lippen
belijden.

1.

L. DUGUIT, Traité de Droit constitutionnel, 13e uitg., deel III, blz. 471.
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Koloniale kroniek
Bantoe-filosofie
door Jozef Mertens S.J.
Weinig studies door missionarissen geschreven mochten zich zoals het •onlangs
verschenen boek van Pater Tempels1. Verheugen over een reeks adviezen door niet
minder dan dertien Vicarii Apostolici opgesteld, adviezen waarvan Mgr Tanghe in
zijn Woord Vooraf de enthousiaste vertolker is. Opvallend mag het dan ook heten
dat tot op heden het onbehaaglijk gevoel en de verwarrende indruk (blz. 104)
uitblijven, ver-oorzaakt door dit boek, dat naar de mening van den auteur zelf - zo
zijn thesis aanvaard werd - een volkomen wijziging in onze opvatting omtrent de
Zwarten zou meebrengen (103). Naast een uitvoerige bespreking in Africa (XVI, nr
3), kan men nog een artikel aanhalen uit het Bulletin des Juridictions Indigènes et
du Droit Coutumier Congolais (XIV, nr 8), en een uitvoerig artikel in Aequatoria
(1946) door P. Boulaert en in Kongo-Overzee (X-XI, nr 1-3), waarin ik de hand van
E. Possoz, vriend van P.T. meen te erkennen en waarin twee werken officieel
samengebracht worden: Éléments de Droit coutumier nègre van E. Possoz en de
Franse vertaling van het boek van P.T.
Professor Dr E. De Bruyne (in Kongo-Overzee, X-XI, nr 4-5, blz. 255), maakt
bezwaar tegen den titel en stelt voor 'wereldbeschouwing' in plaats van 'filosofie'.
Liever hadden wij den titel van deze studie op deze wijze gewijzigd gezien: 'Een
Filosofie der klanvolken'. Ik zeg een filosofie, om er den lezer van meet af op te
wijzen, dat hem hier slechts een hypothese wordt aangeboden, waarin niet alles
zonneklaar, eenvoudig en logisch (34) voorkomt. Er valt nog naar de deugdelijkheid
van het systeem te toetsen, proeven te nemen, uitslagen voor en tegen te vergelijken.
Een eerste steen werd door P.T. met een lofwaardigen durf gelegd, maar het gebouw
moet verder opgetrokken, of, om een formule te gebruiken, waar P.T. aan houdt: 'de
theorie moet nog streng filosofisch uitgediept'.
Ik stel verder voor 'Filosofie der Klanvolken'. P.T. is er zich terecht bewust van
dat zijn gedachten het geografisch gebied van de Bantoewereld ver te buiten gaan
(44, 62); het getuigenis van Mgr Tanghe in het Voorwoord en dit van Prof. Melville
Y. Herskovits (15, nota) wijzen

1.

P. Placied TEMPELS O.F.M., Bantoe-filosofie, De Sikkel, Antwerpen, 1946, 115 blz., Fr. 65.
- Waarom staat op de titelpagina Bantoe-filosofie terwijl overal elders in het boek Bantu
geschreven wordt?
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manifest in deze richting. Ook heeft P.T. die leemte aangevoeld en hier en daar het
woord Bantoe, door nog minder gelukkige uitdrukkingen vervangen als 'onbeschaafde
mensch' (44, 75) of 'primitief' (3, 12). Laat hij zelf 'primitief' niet eens tussen
aanhalingstekens zetten (20) om het verwijt te ontduiken, woorden te bezigen met
vage betekenis (5)? Waarom niet liever het woord 'klanvolk' gebruikt, dat herhaaldelijk
onder zijn pen verschijnt (15, 36) en de juiste draagwijdte weergeeft van zijn synthese.
Of zou E. Possoz, aan wien wij beiden zoveel verschuldigd zijn, hem niet in deze
richting hebben gewezen?
Wat is er in dit complex Bantoe-Filosofie aan de Bantoe en wat aan P.T. toe te
schrijven?
Naast het concrete spreken (27) alle Bantoe eigen, zal alwie vertrouwelijk en lang
met hen is omgegaan, erkennen dat meer algemene begrippen bij Zwarten, niet zozeer
worden geconcipieerd als beleefd. Alles saam eer een pover iets, waar de analyse
van den Europeër moet op werken (55). Vraag de Bantoe niet om die beginselen in
woorden om te zetten, dat zullen ze pas later kunnen, wanneer ze verder 'geëvolueerd'
zijn. Uit dit concrete spreken - en maak hieruit de waarde op van het taalargument,
door P.T. totaal veronachtzaamd - haalt nu een geordend denken de praesupposita
van dit optreden (4), vergelijkt het resultaat der analyse (55) en ontdekt dat die
dementen op hun beurt aan elkaar ondergeschikt voorkomen; hij gelukt er in ze te
systematiseren, te ordenen (4) en noemt dit Bantoe-Filosofie. Maar in dit laatste
bestaat de bijdrage van de Bantoe er enkel in, de basis te verschaffen, waar dan een
filosofisch geschoolde een zijnsleer, een ethica, een kennisleer zal uit opbouwen. De
Bantoe hebben geen systeem, het systeem ontstaat slechts in het denken van den
auteur.
Speelt zijn oprechte waardering voor den Zwarte, P.T. geen part, wanneer hij b.v.
verklaart niet dat zij de Bantoe-Filosofie kennen, maar 'dat alle Bantu een klaar begrip
hebben der wereldorde, van de ordening der krachten, van den levensrang' (82)? Zou
deze zin de werkelijkheid niet meer benaderen, zo hij luidde: 'Bantoe voelen wel aan
dat er een wereldorde moet bestaan, waarvan zij enkele bepaalde krachten geordend
ondervinden, en naar het geordend zijn van het overige gissen'?
Streeft de bewoording P.T.'s gedachte niet wat voorbij, als hij zonder aarzelen
schrijft: 'De transcendentale, algemeene begrippen over wezens... liggen binnen het
bereik van het gewoon verstand van elken normale MUNTU'? (43)
Waarom uit hoofde der Bantoe-Filosofie ontkend, dat hebzucht, geldzucht,
uitbuiting van den zwakkere door den sterkere (9) nu de verhoudingen tussen Zwarten
vergallen, hoewel P.T., na E. Possoz, wel moet toegeven, dat onze economie zich
met den dag meer aanstellerig opdringt, in de Bantoe den mens doodt (107) om ze
in mannen van den LUPETO te herscheppen (111).
Ten onrechte, mijn bescheiden inziens althans, zien de meeste er tegen op, met
woorden als 'ontologie', 'ethica', 'kennisleer' te betitelen, de tamelijk eenvoudige,
primitief-menselijke, doch logisch samenhangende (4)
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gedachtengang der klanvolken. Wij zijn zo verwend, onder het woord filosofie
Europese denksystemen te laten schuilen, welke ganse geestesconstructies bevatten,
die uit den aard der zaak, weinig gemeens vertonen met elementen van manisme,
animisme, totemisme en magie (13). Wij kunnen enkel P.T. hierom gelukwensen,
dat hij zijn opvatting van dit logisch verband als filosofie laat doordringen.
Van hoofdstuk 11 tot en met hoofdstuk vi waagt, voor het eerst in de geschiedenis
der Kongo-ethnografie, P.T. een hypothese (25), die de massa gegevens over
klanvolken vroeger als versplinterd gekend, nu als een éénheid voorstelt. De theorie
van de krachten geeft er het sleutelwoord van (34). Het uiteenlopend verscheiden
zijn der onderwerpen, die hier volgen, kan den lezer de draagwijdte van deze jonge
synthese laten aanvoelen: hoe de blanke bij zijn verschijnen werd opgevat (36); wat
een taboe is (34); hoe afgestorvenen, hoe levenden optreden (35); verhouding van
levenloze wereld tot den mens (35); hoe de trilogie verstaan: God-chef-mens (34);
wisselwerking der mensen op elkaar (32); hun ingrijpen op elkaar (37, 38);
verscheidenheid der 'manga' praktijken en gebruiken (45); waarom zich het 'kijimba'
toeeigenen (45, 46); waarom de initiatie (50), de besnijdenis (60); hoe krachten
opgewekt (60); norme der moraliteit (72); toverij (76), enz.
Een theorie dus die ruim is als het denken der klanvolken zelf. Ze weze juist of
niet, vinde bijval of afkeuring, P.T. heeft recht op de waardering van alwie zich met
klanvolken onledig hield. Wie immers eenheid brengt, maakt verstaanbaar.
Wil dit zeggen dat er aan die theorie niets hapert?
Mij wordt het niet duidelijk hoe P.T. in een allesomvattende filosofie (105) de
theodicee in een speciaal hoofdstuk, niet tot haar recht liet komen, en dit te meer
daar hij zelf het bestaan ervan erkent (69); en, naar hij beweert, bij de Bantoe de
godsdienst op de innigste zijnswijze van zijn menselijk wezen steunt (75). Hier enkele
punten die ik terloops uit de Bantoe-filosofie aanstip en die naar deze stof verwijzen:
Gods bestaan (86); Zijn natuur: een groot persoon (30), alwijs (39); een sterke
levenskracht (37, 66); krachtverwekker en levenskracht-versterker (57, 58, 72), dit
zonder tussenkomst der mensen (79), door zichzelf (33); die beroep aanvaardt om
gepleegd onrecht (69); ook op Hem is het Bantoewezensbegrip toepasselijk (56);
Schepper (30), want het bestaan komt van Hem (30); kent hierom en Hij alleen, alle
wezens (45); hoewel alle leven een gave Gods is (76), staat Hij met den mens vooral
in verband (59), van Hem heel bepaald stammen de voorouders af (42); als Zijn werk
gelden: elke conceptie (65), het wereldbestuur (109); voorziet eerst-geborene,
afgestorvene en levende van wapens tegen wie het op hun levenskracht heeft gemunt
(86); zorgt voor een automatische verdediging tegen het kwaad (86); de levenswil
moet het immers op den verdelgingswil halen (86); God wil ook de rangorde der
levenskrachten (61, 74) d.i. de ordening in de menigvuldigheid van de krachten (72,
82), de levenloze nl. ten dienste van den mens (56, 72); Gods wil, norm van de morali-
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teit (74); staat dus tegen Hem op al wie een klaniekvreemde kwaad doet, net zoals
de eerstgeborene, die een der zijnen zijn vader-zijn onttrekt (95); elke levensverdelging
stoort Gods plan (73). In den oude van den klan heel speciaal vertegenwoordigd (33,
34) als onmisbare schakel tussen God en het nageslacht (59, 60), is niettemin elke
mens een levenskracht die op God gelijkt (57, 65), door allen - ook door leden van
andere klans (83), - te eerbiedigen (72). In de verhoudingen der Bantoe tot God (92,
93), paktiseert God niet met het kwaad (91); God aarzelt niet onheil en rampen over
hen te zenden, die Zijn recht ongestraft menen te mogen verkrachten (86, 102). P.T.
citeert zelfs de hel (102) als straf in het hiernamaals. De God der Bantoe eist dus wel
erkenning van zijn levensrang (102). De natuurkrachten gaan door als uitingen van
Gods wil (87), wie er misbruik van maakt, wete dat God zal ingrijpen (38) en zal er
de gevolgen van dragen (92).
Daar het nu eenmaal vaststaat in de theorie van P.T. dat de hypothese van de
levenskracht, het centraal begrip uitmaakt van de Bantoe-filosofie (109), kan ik mij
moeilijk van het idee vrijmaken, dat paragraaf 3 op bladzijde 20, waar die
waardekracht werd uiteengezet, zwak en weinig overtuigend werd opgesteld.
Waarom ons niet voor dit brandpunt minstens van gans de hypothese, ons den
langen weg laten volgen, door P.T. persoonlijk gevolgd, weg van tasten en zoeken,
van aanvaarden en weer verwerpen, van klaarheid die weer duisternis wordt (18).
Hoe dankbaar zou menig lezer P.T. daar niet voor geweest zijn. Hangt niet het al of
niet aanvaarden van die synthese, van het waar voorkomen van dit principe af?
Of zo die methode althans niet toepasselijk bleek, dan waren toch een paar
bladzijden woord-kritiek niet te veel geweest om ons te laten aanvoelen, hoe
noodgedwongen P.T. gekomen is tot de lapidaire formule: WEZEN = KRACHT
(26). Hierbij komt dan nog dat ik versteld lees: 'De algemeene term kracht wordt
door Bantu wel niet gebruikt' (27). Wat wil schrijver dan met het woord 'bukamo'
zeggen, herhaaldelijk in die bladzijden als kracht vertaald (14, 33, 39, 57). Er ontbreekt
hier iets. P.T. zal toch niet volhouden dat de equivalentie of 'per se' evident is, of nog
min, dat het uit het verstaan der termen, duidelijk wordt dat de Bantoe dit inzien
(42)? Of zou dit bezwaar als een haarkloverij moeten doorgaan? (Woord vooraf, v.)
Ware het hier de geschikte plaats niet enkele uitgelezen spreekwoorden, raadsels,
legenden en gezangen op die wijze te schikken, dat de meest sceptische lezer er het
hoofd moet bij neerleggen? Zou dit hier niet van heel wat meer belang zijn geweest
dan het éne spreekwoord - het énige van deze studie - op bladzijde 62? Dat P.T. zich
de moeite niet heeft getroost, op het kruispunt van zijn studie, zijn thesis uit de loutere
gedachtensfeer aan de werkelijkheid vast te knopen, kan men niet anders dan uiterst
spijtig heten. En dit te meer daar P.T. minstens op drie plaatsen van zijn heerlijke
studie, op een zeer bescheiden manier weliswaar, zijn toevlucht neemt tot het
taalargument (58, 63, 77).
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Nauw verwant met de hier aangestipte leemte is ook de volgende nog. Mijns inziens
heeft P.T. ongelijk gehad geen ruimer gebruik te maken van Luba-termen om
Bantoe-gedachten weer te geven. Dit zou eens en voor altijd een woordenbepaling
hebben gevraagd, wat P.T. in alle geval nodig erkent (17), en zou het voordeel hebben
meegebracht, den lezer nooit door een woord om den tuin te leiden, terwijl hij het
heel karakteristieke der Bantoe-filosofie uit het 00g verliest. Denk aan het rake nieuwe
vocabularium door P. Jousse uitgedacht en door P. Van Bulck in het Nederlands
omgezet. Telkens als iemand zich op onbegane paden waagt, gelijk wij er P.T.
onversaagd zien op voortschrijden, kan men niet al te voorzichtig zijn.
Ook hier weer, in zaken van minder belang, is P.T. dien weg ingeslagen. Een paar
voorbeelden. Het verwijzen naar natuurkrachten, als vertaling van 'manga' of 'bwanga'
komt alleen voor op bladzijde 86, 98 en 109. Overal elders wordt het woord zonder
commentaar gebruikt (27, 39, 45, 46, 50, 51, 92). Slechts op bladzijde 28 wordt er
een omschrijving van muntu zeer bedachtzaam vooruitgezet; overal elders staat het
woord 'muntu' zonder meer.
Ik beken niet duidelijk in te zien, waarom P.T. zonder meer met een trek wegvaagt,
wat er van 'essence commune' en 'communauté de substance' wordt gezegd (27).
Hoeveel makkelijker legt deze idee niet uit: waarom taboe en klanmens één zijn (34);
de band tussen bezitter en zijn goed (47); de vermeerdering van levenskracht door
acquisitie (59); de wezensvermindering van een ganse klan door het aanwezig-zijn
van één behekser (76). Stemt dit ook niet meer met het Bantoestandpunt overeen dan
de vergelijking met een 'kapotte wagen' (81)? Het geval van het schaap (90, n. 1)
wordt heelwat duidelijker met deze opvatting van het wezen; evenzo deze volzin:
'Het kwaad tegenover meerderen is eigenlijk een storen van eigen levenskracht' (92
n. 1). En over het algemeen zou het kapittel over de levensherstelling, heelwat aan
verstaanbaarheid gewonnen hebben, had P.T. het wat belicht vanuit het standpunt
der 'essence commune', in plaats van ze zo vlug uit te schakelen.
Misschien zou een herziening van het boek in dezen zin, dit met een aantal bladzijden
vergroten. Doch daartegenover staat dat sommige andere dingen uit het boek best
achterwege konden blijven. Zo b.v. de schampwoorden tegen de Scotistische
wijsbegeerte, die zonder meer met de Westerse katholieke filosofie op één lijn wordt
gesteld (24, 32, 45, 79). Alleen van thomistisch standpunt reeds waren deze overbodig.
Ook zou gans het eerste hoofdstuk zeer verkort kunnen worden, indien werd
aangetoond, hoe de taal - spreekwoorden, raadsels, legenden, enz. - er onwillekeurig
toe leiden Wezen en Kracht te identificeren. De lezer kon er geleidelijk toe gebracht
worden, om van dit standpunt uit, de houdingen der Bantoe te verklaren; door het
feit zelf zouden dan de vragen, of de Bantoe een filosofie hebben, of hun
levenshouding berust op begrippen (2), of die begrippen deel uitmaken van een
gedachten wereld (5), of dit alles een filosofie mag heten of niet (10), of de Bantoe
tenslotte
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werkelijk een filosofie bezitten (12), reeds hun oplossing gevonden hebben.
Eveneens zouden door een wetenschappelijke uiteenzetting de geanimeerde
discussies (15) wegvallen: of dit alles niets is dan wildemansverbeelding (36, 70),
kinderachtige fantasie (43), dwaasheid (44), domheid, dwaling, leugen (104 n. 1),
dwaze gebruiken die zin noch betekenis voor ons hebben (104). Uit het geordend
geheel zou - zonder naar den profeet Ezechiel 37, 1-14 te verwijzen (103) - de fabel
verzwinden van den onbeschaafbaren mens (112), van den wilde (103, no), van het
mensdier (103). Eindelijk kon ook zonder schade het zevende en laatste hoofdstuk
wegblijven, daar P.T. terecht reeds zijn besluit trekt na de laatste uiteenzetting van
hoofdstuk VI.
Dit alles samenvattend kunnen wij besluiten. De ganse structuur der Bantoe-filosofie
wordt gedetermineerd door het centrale begrip der levenskracht (109). Blijft de
realiteit van dit begrip onbewezen - en een bewijs vinden wij in het boek niet, enkel
sterke en herhaalde bevestigingen - dan blijft de constructie door P.T. met zoveel
zorg en liefde opgebouwd, toch nog onaf. P.T. zou moeten bewijzen, dat het begrip
der levenskracht het enig mogelijke centraalpunt is. Aan de mogelijkheid van deze
bewijsvoering twijfelen wij echter geenszins. Maar ook zoals het boek nu is, moet
iedereen dien het kennen der Bantoe ter harte gaat, er P.T. dankbaar om zijn, dankbaar
om de eenheid die hij in deze eerste synthetische poging heeft weten te bereiken en
die een reële waardering ruimschoots verdient.
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Internationale kroniek
Het hemelse rijk in den maalstroom
door Dr jur. A Thomas
China, no less than the Western democracies, is fighting to preserve the
essential values of her civilisation.
Prof. J.M. ROXBY.
- Bestaat er één woord dat al de plichten van den mens samenvat?
- Broederlijkheid, misschien.
KHOUNG-FOU-TSEU (Confucius).

I. - Het historisch moment
Slechts vijf maal in den loop van een ongemeen rijke, vier duizend-jarige geschiedenis
hebben Chinese staatshoofden zich waardig geacht om op den top van den Tai-chan,
den hoogsten berg van het oostelijk landsgedeelte, het plechtige 'fong-offer' te brengen
ten einde de Godheid aan te kondigen dat het Rijk rust en welvaart kende. De laatste
maal gebeurde dit in het jaar 1008 van onze tijdrekening, toen de Sung-dynastie, met
de éénheid van het land, de 'Pax Sinica' hersteld had.
Sindsdien heeft China voorzeker nog bloeitijdperken gekend. In de achttiende
eeuw mocht het nog steeds, onder de leiding der Mantsjoedynastie, als een der best
geregeerde staten van de wereld doorgaan. Toch wees alleen reeds de manier waarop
in 1622 bewuste dynastie, haast zonder tegenstand vanwege het eigenlijke China,
aan de macht was gekomen op een zeker verflauwing van het here en snelle
reactievermogen van weleer. Het dragen van de vlecht symboliseerde de vernedering.
Toen echter in het begin der XIXe eeuw de Mantsjoe-dynastie zelf in diep verval
geraakte en de wanorde in het land uitbreiding nam, bleek het moment daarvoor
uiterst weinig geschikt.
Terwijl China aan inwendige verscheurdheid ten prooi viel, voltrok zich inderdaad
de snelle technische ontwikkeling van het Westen. Wanneer de Westmogendheden
nauwer contact zochten en - aanvankelijk met zuiver handelspolitieke doeleinden drukking begonnen uit te oefenen, bleek China nagenoeg hulpeloos. Zo hulpeloos
dat het zich langen tijd geen rekenschap gaf van de ware verhoudingen. Geen volk
was inderdaad
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meer dan het Chinese tot dan toe van de rest van de wereld, zowel door
aardrijkskundige factoren als door den eigen aard van een ongemeen zuivere en zeer
hoogstaande cultuur, gescheiden gebleven. Het besefte geenszins zijn technische
achterlijkheid en behandelde de 'barbaren' die het aandurfden zich met zijn
aangelegenheden te bemoeien met hooghartig misprijzen.
Tekenend daarvoor is het antwoord van keizer Ch'ien Lung aan Koning George
III van Engeland in verband met de ontwikkeling van het handelsverkeer tussen beide
landen: 'Ons Hemelse Rijk beschikt binnen zijn grenzen over alle dingen in rijken
overvloed; het lijdt geen gebrek aan wat ook. Er bestaat bijgevolg geen behoefte om
de producten van vreemde barbaarse landen in ruil van onze waren te importeren.
Maar de thee en het porcelein door het Hemelse Rijk voortgebracht zijn de Europese
natiën en U zelf onontbeerlijk'.
Doch de harde werkelijkheid drong geleidelijk door: het bleef niet bij woorden en
voor de materiële overmacht kon China niet anders dan wijken. Tegen wil en dank
werd het meegesleurd in den maalstroom der internationale spanningen. Naarmate
het besef van den werkelijken voorsprong van de buitenwereld, althans in zekere
opzichten, aan duidelijkheid won, verdiepte zich ook de inwendige verscheurdheid.
Geleidelijk nam deze den vorm aan van een epischen strijd tussen de traditionele
nationale orde en de noodzakelijke aanpassing aan de 'moderne' dynamische - het
Oosten zo vreemde - Westerse beschaving. Later bleek zelfs een keuze tussen bepaalde
buitenlandse 'waarden' zich op te dringen, wat de verwarring nog verhoogde.
Sedert een eeuw schijnt China steeds dieper te verzinken in een crisis die de
hevigste geworden is van heel zijn geschiedenis. De grootmachten begrepen al te
goed de kansen die de zieke man van het Oosten bood: politieke zwakte, rijke
mogelijkheden. China werd de arena bij uitstek waar vreemde belangen en invloeden
een taaien strijd voerden.
De tweede wereldoorlog vormt in die pijnlijke geschiedenis slechts een episode.
Het einde der vijandelijkheden betekende in het Oosten, minder dan elders, de
oplossing van al de hangende vraagstukken. Wel werden de machtsverhoudingen
gewijzigd. Van een definitieve regeling dezer verhoudingen in het raam van een
vredesverdrag is vooralsnog geen sprake.
Ondanks alles schijnt het Hemelse Rijk noch aan zichzelf, noch aan zijn
lotsbestemming te twijfelen. Het historisch rhythme dat lange periodes van anarchie
met tijdperken van welvaart en stabiliteit laat afwisselen, is China allerminst vreemd.
Het meent - wellicht niet ten onrechte - dat het tenslotte ook de huidige crisis zal te
boven komen; het meent zelfs - hoe paradoxaal ook - dat het den sleutel vasthoudt
van den wereldvrede1..
Hoe het ook zij, of China als machtsinstrument in handen van een grote mogendheid
zal worden gebruikt, of het opnieuw als zelfstandige

1.

M. Wunsz-King, Chinees gezant te Brussel, op 17 Januari 1947.
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macht zijn eigen bestemming zal bepalen, zijn rechtstreekse of onrecht-streekse
invloed op de ontwikkeling der wereldgebeurtenissen kan niet anders dan gewichtig
zijn. Dit moge verder blijken.

II. - Het ontbindingsproces
De gebeurtenissen in China zijn zonder een zekere kennis van hun historischen
achtergrond onverklaarbaar. Daarom weze hier in het kort herinnerd aan de
voornaamste gebeurtenissen der jongste eeuw, de eeuw van de ontmoeting met het
Westen.
China's 'onbegrip' ten overstaan van de handelsbelangen van Groot-Brittannië leidt
in 1839 tot den 'opium-oorlog'. Door het Nankingverdrag van 1842 verkrijgt Engeland
de bases en voorrechten die het wenst. Althans officieel. In feite wordt de handel
voortdurend bemoeilijkt en groeit de haat tegen den vreemde. In 1856 breekt opnieuw
oorlog uit, ditmaal tegen Groot-Brittannië en Frankrijk. Het verdrag van Tien-Tsin
dat daarop volgt, kent nieuwe voorrechten aan de vreemdelingen toe; het regime der
extra-territorialiteit wordt ingericht.
Ondertussen ontwikkelt zich de dynastieke crisis en nemen de binnenlandse
troebelen verder uitbreiding.
In 1885 neemt Frankrijk met geweld bezit van Annam. In 1886 legt Engeland de
hand op Noord-Birma.
In 1892 sticht Sun-Yat-Sen een beweging die later tot de Kuo-Min-Tang (Nationale
Volkspartij) zal gereorganiseerd worden. De Chinees-Japanse oorlog, in 1894, leidt
tot het tractaat van Shimonoseki: China staat Formosa aan Japan af en kent aan dit
land dezelfde voorrechten toe als aan de andere grootmachten. Op dit onmiskenbaar
teken van China's zwakte, neemt ieder zijn deel. Rusland verlengt den
Transsiberiaansen spoorweg over Mantsjoerije naar Wladivostok. Frankrijk verbetert
de Indo-Chinese grenzen en Engeland de Birma-grenzen. Duitsland bezet Tsingtao.
Daarop volgt de rush naar de invloedsferen, gestuit door de Amerikaanse 'open deur'
politiek.
In 1900 wordt de opstand der 'Boxers', onder het motto 'het land redden, de
vreemdelingen vernietigen', gesmoord. Rusland bezet Mantsjoerijë.
In 1904 ontbrandt het Russisch-Japans conflict. Het verdrag van Portsmouth dat
daarop volgt dwingt Rusland zijn positie in Mantsjoerije met Japan te delen.
In 1912 slaagt de Chinese Revolutie. Sun-Yat-Sen neemt de leiding van de
voorlopige republikeinse regering te Nanking, draagt echter zijn machten over op
Yuan-Shi-Kai. In 1915 poogt deze laatste zich als keizer te doen erkennen. Dit wordt
verhinderd door de Kuo-Min-Tang die een oppositie-regering vormt.
Japan overhandigt aan China in 1915 een lijst van een en twintig
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eisen die een zware inbreuk op zijn souvereiniteit betekenen. Er worden slechts
gedeeltelijke toegevingen gedaan.
De conferentie van Washington in 1922 bevestigt de 'open deur' politiek. Aan
Japan's expansie worden perken opgelegd.
Het jaar 1924 luidt het begin in van een Chinees-Russische samen-werking. Rusland
verzaakt aan zijn 'rechten' in China. De communisten worden ingeschakeld in de
Kuo-Min-Tang.

III. - Kentering
Na den dood van Sun-Yat-Sen in 1925, neemt Chiang-Kai-Shek het bevel van het
Kuo-Min-Tang leger. Met de hulp der Sovjets slaagt hij er in nagenoeg heel China,
met uitzondering van het Noord-Westen onder zijn gezag te brengen. Daarop breekt
hij met de communisten en bindt onmiddellijk den strijd tegen hen aan1..
In 1929 worden de diplomatieke betrekkingen tussen de Sovjet-Unie en China
verbroken in verband met de betwiste controle over den Oostersen spoorweg in
China. Sovjet-krachten rukken Mantsjoerije binnen. China moet het herstel van den
status quo ante aanvaarden.
Voor een Westersen geest grenst de ontwikkeling der gebeurtenissen in China aan
het onbegrijpelijke. De revolutie zelf is een wonder mengsei van hoge
staatsmanskunst, persoonlijke heerszucht, verraad, strijd tussen 'clans', binnenlandse
spanningen en buitenlandse invloeden.
Zonder het 'buitenlandse China', zonder vooral de tussenkomst van vreemde
mogendheden zou, naar alle waarschijnlijkheid, een nieuwe Chinese dynastie aan
de macht gekomen zijn. Nu werd de stroom van China's geschiedenis van zijn
gewonen loop afgewend. De prijs van het experiment was het verlies van de morele
en politieke eenheid van het land.
Tibet verklaarde zich onafhankelijk sedert den val der dynastie. Buiten-Mongolië
onttrok zich eveneens aan het gezag van de Centrale Regering en ondervond daarbij
den steun - eerst van den Tsaar, later van Sovjet-Rusland. Onder Japansen druk werd
een nieuwe staat, Mantsjoekuo, opgericht, waaraan de provincie Jehol
(Binnen-Mongolië) werd toegevoegd. De veroordeling van Japan's actie door den
Volkenbond had alleen voor gevolg dat het zich uit die instelling terugtrok.
Tien jaar lang voerde Chiang-Kai-Shek een vrijwel ononderbroken en bloedigen
strijd tegen de communisten, soms in samenwerking met Duitse officieren, soms met
behulp van Brits kapitaal. Het conflict vond zijn voorlopige ontknoping in het Sian-Fu
incident: de generaal werd door zijn tegenstrevers opgelicht. Kort daarop vloog hij
naar Nanking terug... samen met zijn ontvoerders. Een compromis - waaraan, naar
het schijnt,

1.

Het brutale 'volte face' wordt o.m. verklaard door de vertrouwelijke documenter' ontdekt bij
de Russische legaties en consulaten, waaruit duidelijk de bedoelingen der Sovjet-Unie ten
overstaan van China bleken. Vgl. J. MARQUÈS-RIVIÈRE, La Chine dans le monde en La
Russie dans le monde.
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het hoge menselijke niveau van Chiang-Kai-Shek, zoals dat uit zijn dagboekje bleek,
niet vreemd is geweest - was bereikt. Zes maand later brak de oorlog uit met Japan.
Ondertussen had zich in China een kentering voltrokken. Sinds de oprichting van
de Nationale Regering te Nanking in 1928, werd het beheer grondig gereorganiseerd
en werd ook een begin gemaakt met een systematische economische ontwikkeling.
De Japanse aanval had dan ook hoofdzakelijk een preventief karakter: het tot stand
komen van een sterk zelfstandig China te verhinderen. Het was ook een daad van
verzet vanwege een relatief zwak imperialisme tegenover het veel machtiger
economisch-financieel imperialisme der Westmogendheden en tegenover de sociale
infiltratie-politiek der Sovjet-Unie.
Het lag in de lijn der Japanse politiek de Noorderlijke provincies - economisch de
belangrijkste - van China te onthechten, er over te waken dat China's materiële
ontwikkeling zou verlopen in harmonie met Japan's belangen en tenslotte een wig
te drijven tussen China en Rusland1.. Had Rusland van zijn kant de communistische
actie voornamelijk in Zuid-China niet gesteund om door een omgekeerde
omsingelingsbeweging het imperialisme der andere mogendheden, het Japanse in
het Noorden, het Britse in het Yang-Tse-bekken, te ontzenuwen?2.
Japan's troepen rukten aanvankelijk snel op. Uit de kustprovinciën verjaagd,
verplaatste Chiang-Kai-Shek den zetel der Chinese Republiek naar Chungking.
Terwijl deze door Engeland, de V.S.A. en ook de U.S.S.R. gesteund werd, vormde
Wang-Chin-Wei (voorheen medewerker van Chiang-Kai-Shek) een
'Quisling-Regering' door Japan erkend.
De atoombom steide, in den Zomer van 1945, een einde aan de imperialistische
neigingen van Japan.

IV. - De jongste binnenlandse ontwikkeling
Nauwelijks had Japan gecapituleerd of de oude strijd tussen de Regering, gesteund
door de Kuo-Min-Tang, eendeels en de communisten anderdeels, flakkerde weer op.
Slechts na moeizame onderhandelingen werd een eerste akkoord bereikt om
officieel een einde te stellen aan den burgeroorlog: de wapenstilstand werd vastgesteld
op 10 Januari 1946. Een consultatief comité, bestaande uit vertegenwoordigers van
de Kuo-Min-Tang, van de communisten en van de Democratische Liga alsook uit
personaliteiten buiten de partijen gekozen, zouden beraadslagen over de middelen
om een Centrale Regering op brede nationale basis te vormen. Ten grondslag der
bespreking lagen de vier punten van Chiang-Kai-Shek: herstel der burgerlijke vrijheid,
gelijkheid voor de wet, plaatselijke zelfstandige regeringen,

1.
2.

Vgl. P.M. ROXBY, China (Oxford pamphlets on world affairs).
Vgl. G. BIENSTOCK, La lutte pour le Pacifique.
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amnestie voor politieke gevangenen. Einde Januari 1946 kwam het tot een
overeenkomst. Chiang-Kai-Shek zou het hoofd vormen der Regering. Een staatsraad
zou worden opgericht, bestaande uit 20 leden van de Kuo-Min-Tang en 20 leden
gekozen in de andere partijen. Een nieuwe grondwet zou worden voorgelegd aan de
Nationale vergadering die in Mei 1946 zou bijeenkomen. Later zouden algemene
verkiezingen worden gehouden.
Het bleek weldra dat het akkoord over den wapenstilstand door geen van beide
hoofdpartijen werd geëerbiedigd. De strijd had bij zonder Noord-China en
Mantsjoerije tot inzet. Ingevolge het verwerpen van het Russische voorstel aan China
om de exploitatie der plaatselijke industrieën onder gezamenlijke controle te
verzekeren, trokken de Sovjet-strijdkrachten zich daar eerst terug op 30 April 1946,
nadat de industriële uitrusting grotendeels naar Rusland was overgebracht en nadat
de strategische sleutelposities door Chinese communistische troepen waren bezet.
De bijeenkomst der Nationale Vergadering, voorzien voor 7 Mei, werd daarop
verdaagd.
Toen alle verzoeningspogingen vruchteloos bleken, besliste tenslotte de Chinese
Regering de Nationale Vergadering op 12 November 1946 te doen doorgaan, met of
zonder de communisten, ten einde een 'basis van democratische wettelijkheid' uit te
werken.
Chiang-Kai-Shek beval den wapenstilstand op 11 November 1946.
Zijn militaire actie was over het algemeen succesvol geweest. Hij controleerde
het grootste gedeelte der Chinese gebieden met inbegrip van al de belangrijke Steden
(Noord-Mantsjoerije uitgezonderd). Zijn Regering was nog steeds de enige door al
de grootmogendheden - ook door de U.S.S.R. - erkend. De uitslag der Amerikaanse
verkiezingen hadden zijn prestige nog verhoogd.
Dit alles zette de Democratische Liga er toe aan, naast andere tweede
rangs-groeperingen, aan de werkzaamheden van de Nationale Vergadering deel te
nemen. Alleen de communisten bleven afzijdig. Zij beschouwden de Nationale
Vergadering gewoon als een instrument om de dictatuur van de Kuo-Min-Tang
wettelijk te bestendigen en verklaarden dat het bijeenroepen der Vergadering alle
basis voor onderhandelingen wegnam.
Het ontwerp van grondwet dat aan de Nationale Vergadering werd voorgelegd is
- onder Amerikaanse drukking, ook ingevolge de persoonlijke tussenkomst van
Chiang-Kai-Shek en niet het minst wegens de behoefte aan steun van de Chinese
publieke opinie - 'vrij liberaal'. Het werd goedgekeurd op 25 December 1946 en op
31 December 1946 door Generaal Chiang-Kai-Shek ondertekend. De nieuwe grondwet
zal echter eerst na één jaar, zegge op Kerstdag 1947, in werking treden.
Zij voorziet algemene verkiezingen voor alle burgers, ten minste 20 jaar oud, voor
het aanstellen der leden ener Nationale Vergadering. Deze zal ééns om de drie jaar
vergaderen om over te gaan tot het verkiezen van een wetgevend lichaam (Yuan).
Een uitvoerende 'Yuan' is tegen-over de wetgevende verantwoordelijk. De
democratische controle wordt
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aldus verzekerd door een systeem van onrechtstreekse verkiezingen.
Nu is, bijzonder in China, de geschreven grondwet niet van beslissende betekenis.
Alles zal verder afhangen van de practische toepassing ervan en deze zal op haar
beurt worden bepaald door de machtsverhoudingen der partijen. De communisten
zijn minder dan ooit bereid de grondwet te aanvaarden.
***

Het spreekt vanzelf dat het voortduren van den binnenlandsen politieken chaos de
economische heropleving van het land niet heeft bevorderd.
Een paar symptomatische feiten mogen hier volstaan om den toestand in dit opzicht
te kenschetsen: de levensduurte te Shanghaï steeg van i in 1936 tot 108 in 1945 en
tot 2746 in Maart 19461.. Thans bereikt ze 4.000 maal het niveau van 1936.
'Shanghaïlation' betekent in Amerika inflatie, speculatie en ont-reddering.
De loonschalen worden prohibitief. Shanghaï concentreert 90% van het buitenlands
handelsverkeer, maar de onkosten voor het behandelen der waren in de haven
overtreffen de vervoerkosten over den Stillen Oceaan.
De handelsbalans wijst op een verhouding export - import van 1 tot 9.
De geldomloop bereikte in den loop van 1946: 1.031.900.000.000 Chinese dollars.
De verhouding met den U.S.A.-dollar werd op 19 Augustus 1946 officieël vastgesteld
op 1 U.S.A. $ = 3.350 Ch. $, zegge een devaluatiecoëfficiënt van 593. Doch het enige
gevolg daarvan is geweest dat de prijzen bij den export onmiddellijk werden
aangepast. Derhalve wordt een drastische beperking van den import opgelegd2..

V. - De huidige buitenlandse verhoudingen
Wegens de uitnemende diensten aan de geallieerde zaak bewezen, werd China sedert
de conferentie te Kairo als een der 'Big Five' erkend. In feite worden de gebeurtenissen
in dit land in ruime mate door buitenlandse factoren bepaald. De respectieve kracht
der politieke partijen zelf staat in enge verhouding met den steun vanwege het
buitenland genoten. Vergeleken bij andere grootmachten is China economisch, militair
en politiek zeer zwak; het lijkt onbekwaam om met eigen middelen het materieel
herstel en, tot op zekere hoogte zelfs, de inwendige orde te verzekeren.
Wezenlijk kenschetsend in het Verre Oosten is derhalve juist het gebrek aan een
werkelijk onafhankelijke macht. De ineenstorting van

1.
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Shanghaï Evening Post, 26 Juli 1946, Statistieken van de Shanghaï Municipal Council.
The Times, 29 November 1946.
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Japan heeft een soort van politiek vacuum verwekt dat alles behalve bevorderlijk is
voor het tot stand komen van een nieuw machtsevenwicht. Japan fungeerde in zekere
mate als buffer-staat tussen de Angelsaksische en Russische invloeden. Nu dit land
als machtspolitieke factor wegvalt, komen deze invloeden rechtstreeks tegenover
elkaar te staan. Daar Groot-Brittannië zich een politiek van 'self-effacement' schijnt
op te leggen, beheersen sinds China's bevrijding de U.S.S.R. en de U.S.A. het toneel
in het Verre Oosten. Hun respectieve politiek kwam in de volgende feiten tot uiting.
***

In de mening dat het centrum der politieke krachten van China meer naar links was
verschoven en - naar het schijnt - door tussenkomst van den Amerikaansen gezant
Hurley, werd in Augustus 1945 een Chinees-Russisch vriendschapsverdrag afgesloten.
Dit was geheel in overeenstemming met de tijdens den oorlog gevolgde Sovjet-politiek
die de Centrale Chinese Regering erkende en haar rechtstreekse hulp had verstrekt.
De Kuo-Min-Tang scheen opnieuw aan te sluiten bij de primitieve
vriendschapspolitiek van Sun-Yat-Sen ten overstaan der Sovjet-Unie. Het verdrag,
afgesloten voor 30 jaar, voorziet onderlinge militaire en economische hulpverlening,
de gezamenlijke exploitatie van de spoorwegen, in het Noord-Oosten, het gebruik
door de Sovjet-Unie van Port Arthur als maritieme basis en van Dairen als vrije
haven. China behoudt de volstrekte souvereiniteit over Mantsjoerije. De
onafhankelijkheid wordt beloofd aan Korea; ook aan Tibet indien uit een
volksraadpleging de wens daartoe zou blijken. De rassengelijkheid wordt met het
00g op Sinkiang en Mongolië eveneens gewaarborgd.
Het verdrag herinnert aan dit van 1924 - het eerste op voet van gelijkheid door
China en een grote mogendheid - de Sovjet-Unie namelijk - ondertekend. Het zou
den weg open stellen voor een grote toekomst en aan China een gunstig vertrekpunt
bieden voor zijn economischen wederopbouw: het industrieel sterk ontwikkelde
Mantsjoekuo1.. Het was allemaal veelbelovend.
Doch als een donderslag in een blauwen hemel viel op 11 Februari 1946 de
publicatie van het geheime Yalta-akkoord over het in oorlog treden van de U.S.S.R.
tegen Japan. Daaruit bleek de belofte aan Stalin gedaan om de 'vroegere rechten' van
Rusland in het Chinese Mantsjoegebied te herstellen, mits goedkeuring van
Generalissimus Chiang-Kai-Shek, waarvoor President Roosevelt zich overigens borg
Steide. De leiders van de drie Grote Mogendheden gingen er over akkoord dat deze
eisen van Rusland onvoorwaardelijk zouden vervuld worden na de nederlaag van
Japan.
Dit was grootmacht-diplomatie in zijn ergsten vorm. De transactie
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Vgl. The Fortnightly, October 1945.
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- want dat was het - gebeurde ten koste, niet van een onbeduidende kleine natie, maar
van een staat van 500 millioen inwoners die zeven jaar lang weerstand had geboden
aan de Japanese aggressie1..
Er bestonden wellicht grondige geopolitische redenen die bepaalde toegevingen
aan Rusland in Noord-Mantsjoerije konden wettigen. Hier werden echter Russische
rechten erkend wat (hoewel er geen inbreuk gemaakt werd op China's formele
souvereiniteit over Mantsjoerije) toch zeer pijnlijk moest worden aangevoeld door
een land dat er bij zonder prijs op stelt den schijn te redden.
Dit alles zou nog draaglijk geweest zijn indien het Chinees-Russisch akkoord van
Augustus 1945 in alle opzichten nageleefd werd. China bekwam immers de belofte
dat de Nationale Regering der Chinese Republiek zou erkend worden als het wettelijk
gezag, ook in Mantsjoerije.
In feite verleende Rusland verder zijn steun aan de Chinees-communistische
strijdkrachten. Hoger werd uiteengezet hoe de machtsovername in Mantsjoerije door
Rusland werd opgevat.
Deze houding was gedeeltelijk ingegeven door het 'onvoldoende democratische
karakter' van de Kuo-Min-Tang. Ondertussen steide zij de Regering voor zeer grote
moeilijkheden. Zonder den steun van de V.S.A., ware Chiang-Kai-Shek er
waarschijnlijk niet in geslaagd zijn gezag in Noord-China te vestigen.
Sinds de rede van President Truman op 19 December 1946 is het bekend geworden
dat de Amerikaanse strijdkrachten in China op zeker ogenblik 113.000 man sterk
waren. Dit cijfer zou thans op 12.000 gedaald zijn. De V.S.A. lieten verder de
oorlogs-stocks van den Stillen Oceaan voor een waarde van 800 millioen $, aan de
Chinese Regering over. De bitse aanvallen van Rood China tegen de 'Amerikaanse
reactie' zijn dus niet van allen grond ontbloot. Doch dit betekent niet dat de V.S.A.
de Regering van Chiang-Kai-Shek zonder voorbehoud steunen. Integendeel schijnen
de V.S.A. er bijzonder veel prijs op te stellen dat die Regering op bredere basis zou
worden hervormd en de trouwe weergave zou zijn van de werkelijke strevingen van
het Chinese volk, dat ze met ander woorden - in zover het in China denkbaar is - tot
een democratische regering in de gezonde betekenis van het woord zou uitgroeien.
Hoe ernstig dit gemeend wordt bewijst de aarzeling van Amerika om de 500
millioen dollar-lening toe te kennen die de Chinese economie moet overeind helpen.
Aan den anderen kant blijkt het groot belang dat Amerika aan China nog steeds
hecht uit de aanstelling van een eerste-rangs-personaliteit als Generaal Marshall,
voormalig hoofd van den Amerikaansen legerstaf, als opvolger van Generaal Hurley,
Amerikaans gezant in China, na diens spectaculair ontslag in November 1945. Dit
ontslag werd ingediend omdat, volgens Hurley, de V.S.A. de Regering van
Chiang-Kai-Shek niet voldoende steunde. De complexiteit van het Amerikaanse spel
komt
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hierbij aan het licht. Kort nadien - op 17 December 1945 - bevestigde President
Truman den wil der V.S.A. de Nationale Regering van Chiang-Kai-Shek te blijven
erkennen als de enige wettige regering en als het aangewezen instrument om de
eenheid van China te bewerken.
Evenmin als zijn voorgangers is Generaal Marshall er echter in geslaagd de partijen
in China te verzoenen. In zijn blijkbaar oprechte en onzachte verklaringen aan de
pers bij zijn vertrek - einde 1946 - werpt hij de schuld van deze mislukking op de
extremistische elementen aan beide zijden. In den schoot der Regering rekenen de
reactionnairen, onder de leiding van militairen, die bij het bestendigen van hun feodale
voorrechten in China belang hebben, op een aanzienlijke Amerikaanse hulp, welke
ook hun gedragslijn moge wezen. Van hun kant weigeren de communisten een
vergelijk dat het algemeen belang zou dienen en rekenen op een economische
ineenstorting om den val der Regering uit te lokken1..
Met het vertrek van Marshall verzwindt voorlopig de hoop de Amerikaanse lening
te bekomen die hij op zak had. Het is een zware slag voor de Chinese Regering. Niet
alleen werd de schijn alweer niet gered, maar de binnenlandse wanorde kan daardoor
slechts toenemen.
***

Enigszins buiten de politieke ontwikkeling staat het Chinees-Ameri-kaans
handelsverdrag op 4 November 1946 te Nanking ondertekend. Dit verdrag voorziet
wederkerige behandeling op basis der meest begunstigde natie zowel voor enkelingen
als voor vennootschappen. Voor China, bevestigt het zijn rang van grote mogendheid
op voet van gelijkheid door de mede-contracterende partij behandeld.
Voor de V.S.A. stelt het een einde aan het wettelijk vacuum dat sinds het afschaffen
van het regime der exterritorialiteit in 1943 bestond. Het staat in het teken der 'open
deur' politiek. Daarom brandmerkt het groot Chinees blad Ta Kung Pao het tractaat
als het meest ongelijke van alle tijden: het zou een zwakke staat aan de willekeur
van een economisch sterkeren overleveren. De gezant van de V.S.A. heeft gemeend
deze mening te moeten rechtzetten door te verklaren dat de clausule der
meestbegunstiging tussen twee grote staten algemeen is.
Voorlopig dreigt het gevaar van economische infeodatie overigens niet
onmiddellijk. Het Amerikaans kapitaal aarzelt meer en meer alvorens zich ernstig
in het Chinees avontuur te wagen. Het vertoont zelfs neigingen om tijdelijk van het
ontredderde China af te zien om zich te richten naar Japan dat, sterk gecontroleerd
en op moderne basis ingericht, momenteel meer rendabel schijnt.

1.

Naar de verklaringen van Generaal Marshall opgenomen in The Times van 8 Januari 1947.

Streven. Jaargang 14

551

VI. - Dieptestromingen
De feiten en gebeurtenissen boven beschreven liggen meestal aan de oppervlakte.
Zij maskeren machtige dieptestromingen.
De rivaliteit der grote mogendheden in het Verre Oosten is oud1.. Nieuw, sinds de
V.S.A. en de U.S.S.R. de onbetwiste leidende machten zijn geworden, is het dringend
- wij gingen zeggen het dreigend - karakter van het Aziatisch probleem. Azië wordt
door twee imperialismen, of liever door twee levensbeschouwingen betwist. Tot nog
toe is het nog niet tot een 'modus vivendi' tussen beide gekomen, nog minder werd
een stabiele oplossing bereikt. Moest een van beide het Oosten voor zich weten te
winnen dan wordt een wereldpolitiek even wicht vrijwel problematisch. Azië - het
grote mensenreservoir en een der laatste rijke economisch te ontsluiten gebieden kan de balans in een of andere richting doen overhellen.

1o De invloed van de U.S.S.R.
Eens was het bijna zo ver gekomen. De revolutie in China werd in niet geringe mate
met Russische hulp doorgevoerd. Sun-Yat-Sen, de vader der revolutie, schreef in
1925 aan het centraal uitvoerend comité der Sovjet-Unie: 'Ik heb de partij
(Kuo-Min-Tang) aanbevolen steeds met U in contact te blijven. Ik hoop dat U verder
zult gaan met mijn land diensten te bewijzen, zoals U dit tot nog toe gedaan hebt. Ik
hoop dat weldra de dag zal komen waarop de U.S.S.R. China als een vrijen,
machtigen, bevrienden staat zal begroeten en dat in den groten strijd voor de bevrijding
der verdrukte volkeren der aarde beide bondgenoten samen de overwinning zullen
behalen'. Dit stemde wonderwel overeen met den droom van Lenin: 'de vereniging
en de samenwerking der natiën binnen een éénvormig economisch wereldsysteem,
op basis van on-derling vertrouwen en broederlijke verstandhouding'.
De koerswending van Chiang-Kai-Shek in 1927 heeft verhinderd dat die droom
in vervulling zou gaan. Het zou overigens - ook zonder dat - niet zonder internationale
verwikkelingen gebeurd zijn.
Meer dan ooit wellicht is Rusland er zich thans van bewust dat zijn politiek
zwaartepunt in Azië ligt en dat bij een eventueel dingen naar de wereldhegemonie
het beheersen van Azië essentieel is. Het zal daarom verder trachten door het invoeren
van een gemeenschappelijk politiek en economisch systeem in beide grote Aziatische
Rijken de eenheid van Eur-azië onder zijn leiding tot stand te brengen.
Voorlopig - ingevolge den oorlog - is het in zijn actiemiddelen beperkt doch het
rust niet en zijn invloed in China is sterker en ligt dieper dan op eerst gezicht schijnt.
Afgezien van de verworven posities in Mantsjoerije, in Buiten-Mongolië, in de
Sinkiang-(Oost-Turkestan) en Tibet-

1.

'Wie Azië beheerst, beheerst de planeet' is een oud Amerikaans postulaat. 'Wie China begrijpt'
aldus John HAY 'houdt den sleutel der internationale politiek der komende vijftig jaar'.
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provincies, is de communistische gedachte bij de Chinese landbouwbevolking in
tamelijk brede lagen doorgedrongen. Zij werd zeer handig voorgesteld als een strijd
tussen arme boeren eendeels en groot-grondbezitters en rijke boeren anderdeels. In
de districten door de beweging beheerst werd het land niet gecollectiviseerd maar
gekaveld. Zelfs in den geest van matige elementen werd de communistische
landbouwhervorming als een succes beschouwd en Professor Hu Schih, lid van de
Kuo-Min-Tang gaf in 1932 als zijn mening te kennen, dat er niet op terug te komen
viel1..
Boven alles is daar de grote aantrekkingskracht die de Sovjet-Unie op het Chinese
volk uitoefent. In één generatie tijds heeft een groot, onwetend, bijgelovig en arm
volk zich tot een wereldmacht weten op te werken en wel met eigen middelen. Dit
precedent heeft in China, in meer dan één opzicht met Rusland te vergelijken, diepen
indruk gemaakt. Die aantrekkingskracht wordt nog versterkt door het misprijzen dat
de Aziaat onwillekeurig gevoelt ten overstaan van de Westerse instellingen en van
den Westersen mens. Zij wordt tenslotte bevorderd door den algemenen drang naar
ontvoogding der kleurvolkeren. De Sovjet-Unie laat geen gelegenheid voorbijgaan
om die ontvoogding te prediken.
De explosieve kracht van een volkerenbeweging die klassenstrijd met rassenstrijd
zou verbinden zou voor heel het blanke ras, dat ook het bezittende ras is,
onberekenbare en wellicht onherstelbare gevolgen kunnen hebben.

2o De belangen van de V.S.A.
Tegenover deze sterke dieptestroming staat de Amerikaanse financiële, technische
en organisatorische macht.
Beweren - zoals herhaaldelijk gedaan werd - dat de V.S.A. uitsluitend wegens
China in den oorlog getreden zijn, kan overdreven zijn. Dat Oost-Azië een der
voornaamste beweegredenen vormde van de Amerikaanse oorlogsvoering lijdt geen
twijfel.
Ook de V.S.A. dromen sinds lang van China. Het was hun bedoeling China 'op te
voeden' om er een groten modernen kapitalistischen staat van te maken die voor de
Amerikaanse industrie een reusachtig afzetgebied zou vormen.
Daarom kantte Amerika zich tegen de politiek der belangensferen die de Europese
mogendheden op het einde der vorige eeuw hadden ingezet.
Het gaf de voorkeur aan de vermaarde 'open deur' politiek2.. China

1.
2.

Ostasiatische Rundschau, 1932, no 21.
In een rondschrijven aan Oostenrijk, Hongarije, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië,
Japan, en Rusland verklaarde John HAY, toenmalig minister van Buitenlandse Zaken: 'Het
is de politiek van de Regering der V.S.A. een oplossing te zoeken die China duurzamen
vrede en veiligheid zou schenken, het Chinees grondgebied en gezag zou handhaven, alle
rechten krachtens verdragen of krachtens het volkenrecht aan bevriende natiën toegekend
zou beschermen en voor de wereld het beginsel van handel met alle delen van China op voet
van gelijkheid en onpartijdigheid zou vrijwaren'.
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ontsnapte daardoor gedeeltelijk aan het gevaar als een hyper-kolonie (het woord is
van Sun-Yat-Sen) verbrokkeld te worden. Voor de V.S.A. bracht ze het geenszins
te onderschatten voordeel mee niet een beperkte belangensfeer maar heel het Chinees
grondgebied als economisch penetratie-terrein open te stellen. Want ze moest fataal
uitvallen ten gunste van het land dat over de sterkste financiële en technische middelen
kon beschikken; - de 'deur' zou voornamelijk voor Amerika open staan. Deze politiek
heeft haar vruchten afgeworpen in dien zin dat met de economische ontsluiting van
China een belovend begin gemaakt werd.
De redenen die de V.S.A. voorheen hebben aangezet om in China een 'open deur'
politiek te voeren bestaan ook thans nog; ze zijn zelfs sterk in gewicht toegenomen.
Zoals Rusland den drang naar Azië in zich voelt groeien, zo zien ook de V.S.A. in
het Aziatisch afzetgebied een steeds dringender noodzakelijkheid om het evenwicht
van hun economisch systeem te verzekeren en om hun sterk gestegen productiekracht,
waarin ze dreigen te versmoren, te kanaliseren1..
In een publicatie van 19432. raakt Chiang-Kai-Shek de gevoelige snaar aan.
Steunend op de besluiten van een verslag van de Vereniging der Chinese ingenieurs
voorziet hij de levering aan China van 20 millioen ton staal, 300.000 spoorwagens,
30.000 wagens voor reizigers, 25.000 locomotieven, electrische centrales met een
totaal potentieel van 20 millioen kilowatt, 80 millioen telefoonapparaten, 12 millioen
mijlen telefoonkabels, een milioen woningen per jaar, 320.000 weefgetouwen voor
katoen, 16.000 voor wol, 34.000 voor zijde, 90.000 werktuigen voor de nijverheid,
39 millioen ton petroleum per jaar, dit alles op vijf jaar. Welke Amerikaan zou daaraan
ongevoelig blijven, te meer daar hij wordt gerustgesteld door de verzekering dat
China hoofdzakelijk de oprichting van lichte industriën op het 00g heeft voor het
produceren van consumptiewaren, wat een latere gevaarlijke mededinging uitsluit?
Dit alles veronderstelt natuurlijk een tot rust gekomen China. De ontwikkeling
der gebeurtenissen na de Japanse capitulatie zal wel menig enthousiasme hebben
gekoeld. Doch heel zeker wordt China niet uit het 00g verloren3..

1.
2.
3.

Vgl. Th. WHITE in Fortune, November 1943.
CHIANG-KAI-SHEK, China's destiny.
De jongste verklaringen van President Truman en van Staatssecretaris Byrnes in December
1946 laten geen twijfel bestaan omtrent het ongewijzigd karakter der grondlijnen van
Amerika's buitenlandse politiek in zake China.
Byrnes achtte het belang, dat de openbare mening aan de politieke ontwikkeling in het Oosten
hecht, overdreven: hij beschouwt het tot stand brengen van renderende handels- en culturele
betrekkingen met den vreemde ten minste van even groot belang als het behoud van den
internationalen vrede. Overigens bestaat er een eng verband tussen beide. Hierdoor bevestigde
hij slechts de woorden door President Truman kort daarvóór uitgesproken: 'In the Far East,
as elsewhere, we shall encourage the growth and the spread of democracy and civil liberties...
The roots of democracy, however, will not draw much nourishment in any nation from a soil
of poverty and economic distress. It is a part of our strategy of peace, therefore, to assist in
the rehabilitation and development of the Far Eastern countries'.
Amerikaanse hulp aan China blijft ondergeschikt aan het herstel der inwendige orde. Doch
velen menen dat Marshall's zending niet ten einde is. Al wordt er gefluisterd - en geschreven
- dat de V.S.A. het stilzwijgend akkoord met de U.S.S.R. zouden eerbiedigen volgens hetwelk
China in den strijd voor de wereld-hegemonie als neutraal gebied zou worden behandeld,
het kan - evenmin als Engeland dit tegenover Europa doen kan - zich van China
desinteresseren.
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3o Het 'self-effacement' van Groot-Brittannië
Groot-Brittannië volgt dit alles met een bescheiden, daarom niet minder levendige,
belangstelling. Zoals rond 1930 is het ook thans van mening dat de consolidatie van
China langen tijd zal vergen. Ondanks zijn rela-tief verminderde middelen is het
overtuigd dat zijn lange ondervinding en zijn kennis van het Oosten - een eeuw lang
bekleedde het daar een vooraanstaande positie - nog vruchten zal dragen. In China
is er plaats voor meer dan één natie. Een commerciële zending heeft zich onlangs
naar China begeven om het terrein te verkennen. Ze werd zeer goed ontvangen.
Engeland blijft echter zeer nuchter: geen sprake van fabuleuze kredieten. Alleen het
hervatten van normale handelsbetrekkingen wordt in overweging genomen. Daarmee
is reeds begonnen: Britse waren bereiken China in steeds groter mate. Naargelang
het Amerikaanse prestige vermindert - ingevolge het uitblijven der lening en ook in
verband met het onhandig optreden der troepen in China - verhoogt het oude prestige
der Britten wegens hun zakelijke manier van handelen.

4o De politiek van Chiang-Kai-Shek
Wat gewordt er echter van China zelf? Zal het zich passief door den geweidigen
maalstroom der buitenlandse spanningen laten meeslepen?
Het tegenovergestelde is waarschijnlijk. De personaliteit van Chiang-Kai-Shek
ontpopt zich meer en meer als die van een staatsman van zeer groot formaat. Het is
zijn taak het oorspronkelijk plan van Sun-Yat-Sen uit te voeren, met name, de
conflicten onder de grote mogendheden uit te buiten om, met behulp van hun
financiële, technische en organisatorische middelen, China terug op te voeren tot een
grootmacht. Een ongemeen moeilijke en kiese opdracht. Doch hij heeft meer dan
eens reeds bewijzen geleverd van zijn uitzonderlijke gaven. Hij paart een Aziatische
soepelheid en een uiterst realistischen kijk op de dingen met de hoogste politieke en
morele idealen. De omstandigheden zijn hem niet bepaald ongunstig geweest. Reeds
kon hij de rivaliteit tussen de twee groten op meesterlijke wijze valoriseren. Met de
hulp der Sovjets voltooide hij de revolutie en veroverde hij de macht. Na de Japanse
capitulatie onderwierp hij China grotendeels opnieuw aan zijn gezag, ditmaal met
Amerikaanse hulp. De Britten bestempelen hem als 'subtle, patient, persistent and
implacable'1.. Momenteel speelt hij de Ameri-

1.

Men kon hem geen treffender hulde brengen. De vermelde hoedanigheden benaderen die
welke volgens de oudste Chinese Schriften (1200 jaar vóór J.C.) den volmaakten mens
kenschetsen: 'le talent de gouverner et la circonspection, la docilité et la force, la rectitude
et la douceur, l'indulgence et le discernement, l'inflexibilité et la sincérité, le courage et la
justice. Si vos sujets déploient ces qualités ils seront constants'. (Chou KING, I Kao yao, 3,
geciteerd door ZENKER, Histoire de la Philosophie chinoise).
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kaanse kaart, als de meest renderende en voor China de minst gevaarlijke. Hij neemt
al wat Amerika geeft, maar laat zich niet door Amerika leiden. Hij vertrouwt er op
dat Amerika hem niet kan laten vallen. Want hoewel hij wordt verdacht meer gemeens
te hebben met Richelieu dan met Lincoln (hoe kan het anders in een land waar zelfs
geen juiste be-volkingsstatistieken bestaan, gezwegen van kiezerslijsten, waar vooral
politiekers en partijorganisaties bestaan en dan een enorme vormeloze massa die
alleen vraagt om geregeerd te worden), is zijn partij de enige macht die de
communistische invloeden kan stuiten1..
De toegevingen zelve die hij zich in een of andere richting - communistische of
democratische - getroost, illustreren de diepte van zijn inzicht en het verreikend
karakter van zijn politiek, op decennia, op eeuwen wellicht, berekend.
In China's lang leven is het verschijnsel van de desintegratie der randgebieden
geen nieuwigheid. Hoofdzaak is de vorming van een sterken centralen staat. Het
oude Chinees empirisme zijpelt door in de politiek van Chiang-Kai-Shek. Hij is de
man van klein China en voor het bereiken van zijn doel tot de uiterste toegevingen
bereid. Hij is er van overtuigd dat de tijd zal tonen wie de werkelijke meester is van
het Oosten. De grootheid van deze politiek boezemt ontzag in. Zij is niet
onverantwoord. In China sluimeren nog steeds geweidige krachten.

VII. - Het herwordingspotentieel
Men kan niet anders dan getroffen zijn door het nagenoeg éénparig oordeel van al
wie China grondig kent over de grote toekomst voor dit land weggelegd. Zelfs de
Britse gezant in China verklaart zich optimist op langen termijn2..
China heeft nooit zijn zelfvertrouwen verloren. Het vier duizendjarige Rijk is niet
aan de eerste crisis bezweken. Geen taal is rijker dan de Chinese aan woorden die
het begrip wederopbouw, reorganisatie en heraanpassing weergeven. China weet
zijn levenskrachten onaangetast, het kent zijn materiële mogelijkheden, het is zich
bijzonder bewust van zijn geestelijke superioriteit: een drievoudige waarborg van
zijn heropstanding.

1.

2.

Het invoeren van democratische instellingen naar Westersen stijl stuit in China op een diep
ingewortelde opvatting.
Lao-tse waarschuwde reeds: Zoals men geen vis uit de diepte mag halen, zo mag men evenmin
aan het volk de doelmatige actiemiddelen van den staat kenbaar maken.
Ook de Chinese politieke doctrine is demoeratisch in zover zij het materieel en moreel welzijn
van het volk als doel vooropstelt. De middelen om dit doel te bereiken wijken echter af van
de Westerse méthodes in dien zin dat de wetten alleen afgekon-digd of, juister, onderwezen
worden door een zeer klein aantal mensen die het hoogste cultured en moreel niveau hebben
bereikt. (Vgl. La civilisation chinoise. - Introduction à la doctrine de Confucius, par M.G.
PAUTHIER).
De Chinese wetgeving is dan ook allerminst een geheel van nauwkeurige voorschriften; ze
stippelt veeleer een ideale handelwijze uit die men moet trachten te benaderen, maar niet
verwacht wordt te bereiken. Een hoogstaande opvatting!
Sunday Times, 16 November 1946.
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1o Demo graphisch
De levenskracht van het Chinese volk is spreekwoordelijk. Met zijn ± 500.000.000
zielen vertegenwoordigt het thans ongeveer de helft van de bevolking van Azië en
een vierde van het mensdom. Dergelijk blok door één taal en cultuur gesmeed is een
alleenstaand feit. Kan de kindersterfte verder worden verholpen dan zal de bevolking
op het einde der XXe eeuw verdubbeld zijn.
De hoedanigheden van het ras zijn uitzonderlijk: werkzaamheid,
ondernemingsgeest, uithoudingskracht, lichamelijk en geestelijk
aanpassingsvermogen.
Keizer Kan-si omschreef reeds in de XVIIIe eeuw het grote nationale probleem
als volgt: Het grondgebied groeit niet, terwijl de bevolking voortdurend toeneemt.
Daarom zijn de Chinezen letterlijk over heel Oost-Azië en tot in de eilanden van den
Stillen Oceaan uitgezwermd: in Mantsjoerije, in Indië, in Formosa, in Indo-China,
in Siam, in Java, in de Philippijnen, in de Indische Archipel. Zij plukten de vruchten
van de kolonisatie van andere mogendheden. De economische en sociale structuur
van Zuid-Oost-Azië werd totaal omgevormd door den ondernemingsgeest van Chinese
self-made kapitalisten en door den taaien arbeid van den Chinesen koolie. Te
Singapore zijn mede van de grootste fortuinen in Chinese handen1..
Wie geeft zich geen rekenschap van wat dergelijk volk naar Westerse méthodes
georganiseerd in de wereld zou betekenen? 'Het zou het lot der planeet in handen
hebben2..'

2o Economisch
Want men vergete het niet, China is lang niet arm. Het is waar dat de zestig millioen
ton rijst, jaarlijks voortgebracht, niet volstaan om de bevolking te voeden. Maar het
land stond aan de spits als producent van wolfram en antimonium. Het produceert
verder kolen, ijzer, tin, goud, koper, kwikzilver, mangaan, katoen, tabak, sojabonen,
arachideolie, wood-oil, thee, eieren, zijde, enz... De kolenreserves worden geschat
op 900.000 millioen ton, de ijzerertsreserves op 400.000 millioen ton. De economische
ontsluiting, vooral der rijke noordelijke provinciën, is echter ondergeschikt aan de
ontwikkeling van het verkeersnet en aan het verstrekken van buitenlandse technische
en financiële hulp. (Zie boven.)

3o Geestelijk
Doch daar is vooral het geestelijk potentieel. China is een der zeldzame landen die
in een geestelijk ontredderde wereld zijn morele gaaf-

1.
2.

Vgl. R. GROUSSET, Histoire de la Chine en STODDARD, The rising tide of colour.
MARQUÉS-RIVIÈRE, op. cit.
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heid behouden heeft. Niet één die met China's cultuur contact neemt, ontsnapt aan
de charme die haar verheven eenvoud uitstraalt. Dit moreel zelfbehoud dankt het aan
zijn eeuwenlange isolering en aan den sterken eigenaard van een cultuur, de
duurzaamste van alle, die in oorsprong en ontwikkeling vrijwel uitsluitend Chinees
is1..
Het bezigen der jongste snufjes van de Westerse techniek beletten den Chinees
niet zijn regelmatige bedevaart te doen en aan de voor-vaderen te offeren2.. Hij kan
niet anders dan misprijzen gevoelen voor de zoveel jongere en reeds overbeschaafde
materialistische Volkeren. Zij blijven voor hem nog steeds de barbaren.
Die geestesgesteldheid behoedt het oude China voor gevaarlijke af-glijdingen. De
Nieuw-Leven-beweging in 1934 georganiseerd sluit hoofd-zakelijk aan bij de wijze
levensregels van Confucius en Mo-tseu3..
Er werd wel eens gevreesd voor een China dat communistisch zijn zou. De
Amerikanen zouden zelfs erg ontgoocheld geweest zijn toen zij het ware
communistisch karakter der rode strijdkrachten en hun betrekkingen met Moscou
ontdekten4.. Maar er bestaan redenen om te geloven dat hoe anti-imperialistisch en
hoe anti-feodaal, hoe marxistisch zelfs Noord-China mag getind zijn, dit nog niet
een slaafse geestelijke onderwerping veronderstelt5.. Blijkbaar zijn de rode leiders
oprecht wanneer zij beweren niet te strijden voor een sociaal en politiek communisme
zoals in Rusland6., echter wel lessen wensen te trekken uit het Russisch experiment7..
Nog minder waarschijnlijk is het dat China's cultuur zal wijken voor de verzwakte
Westerse beschaving. De resultaten van lange en taaie inspanningen tonen aan dat
zelfs de hoogste uitdrukking van die beschaving, het christendom, met zijn Romeinsen
achtergrond en haar Westerse vormen nooit den Oosterling zal eigen worden8.. Doch
dit sluit
1.
2.
3.

Vgl. ZENKER, Histoire de la Philosophie chinoise.
Vgl. J. ESCARRA, La Chine, passé et présent.
Acht beginselen beheersen het Nieuw-Leven: 1o Een nieuw Chinees Rijk vormen, los van
de misbruiken van het verleden. 2o De zwaarste verantwoordelijkheid op-nemen voor de
herwording van het land. 3o Gehoorzamen aan de bevelen; eerlijk, trouw en zedig zijn; 4o
Eenvoudige en zuivere kleding, woning en voeding; 5o Vrijwillig de zwaarste offers

4.
5.
6.
7.

8.

aanvaarden. 6o Vlekkeloos leven. 7o Moedig en snel handelen. 8o Trouw zijn aan gedane
beloften en zelfs handelen zonder beloften. - Het hoofddoel der beweging, aldus
Chiang-Kai-Shek, is de gewoonten uitroeien die niet meer met het moderne leven stroken
en de oude Chinese beschaving doen herleven.
The Economist, 27 Juli 1946.
O. LATTIMORE, Over de Mongoolse grondwet, in 'Foreign affairs', Juli 1946.
Fr. WHITE, bij de bespreking van STEIN'S Challenge of Red China en FORMAN'S Report from
Red China, in 'Pacific Affairs', Juni 1946.
Pearl BUCK gelooft evenmin aan een communistisch China. MARQUÈS-RIVIÈRE vertolkt de
algemene overtuiging wanneer hij schrijft: 'Une puissance peut, de nouveau, diriger
politiquement la Chine, l'administration, les finances, le travail, la production chinoise
appartiendront aux usurpateurs; ils n'auront pas l'âme chinoise. La communauté jaune
résisterait a toute tentative de division; elle est scellée par une culture, une tradition profonde,
mystérieuse et toute-puissante qui défient les attaques'.
Vgl. VAN STRAELEN, De Kerk in Azië, in 'Streven', November 1946.
Zie ook SUN-YAT-SEN, The Three Principles of the People, waarin hij ondermeer schrijft:
'For thousands of years Chinese social sentiments, customs, and habits have differed widely
from those of Western society. Hence methods of social control in China are different from
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niet uit dat het christendom - aan de Oosterse ziel aangepast - wellicht eens de oude
nationale cultuur van China verdiepen en verjongen zou1.. Reeds hebben velen - ook
Sun-Yat-Sen en Chiang-Kai-Shek - aan die bron geput.
***

Dit alles wettigt een grote hoop.
De hoop dat China uit de diepte van de crisis waarin het thans verzonken ligt zal
oprijzen, verrijkt en versterkt met wat het bij de 'bar-baren' als bruikbaar materiaal
zal hebben gevonden, dat het zich hoog boven den maalstroom der spanningen,
waarvan het zolang het slacht-offer was, zal weten te verheffen om, in plaats van
een twistappel, een ordescheppende factor te worden in de wereldpolitieke
verhoudingen.
Toevallig bevinden zich heden de dragers der verhevenste menselijke waarden Europa, de bakermat der Christelijke beschaving, en China, de vertegenwoordiger
der hoogste Aziatische gedachte - in diep mate-rieel en politiek verval.
Bij de pijnlijke geboorte van een nieuwe 'betere wereld' schijnt voor Europa in het
Westen nog een belangrijke rol te zijn weggelegd. Waarom zou China in het Oosten
niet een gelijkaardige functie kunnen vervullen? Het heeft er voorzeker, meer dan
Europa, de middelen toe. Misschien is het er ook beter voor geschikt. Geen volk is
meer vredelievend dan het Chinese: het lijdt niet aan veroveringszucht door geweld,
het zocht steeds zijn heil, zowel bij den aanval als bij de verdediging, in de
weer-galoze kracht van zijn cultuur; zijn expansie was steeds vreedzaam en gesteund
op arbeid en ondernemingsgeest.
Leerde Confucius niet dat de wereld den vrede te schenken de meest verheven
taak is van den staatsman?
Met hoeveel meer reden dan ooit te voren zou dàn den Tai-chan, voor de zesde
maal, door een Chinees staatshoofd bestegen worden!

1.

those used in the West, and we should not merely copy the West as we copy the use of their
machinery.
'China has not only failed to learn well from Western democratic government but has been
corrupted by it.
' So China to-day, when putting democracy into operation and reforming its government,
cannot simply follow the West'.
Vgl. Dom P.C. Lou TSEN TSIANG, Mijn Roeping.
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Boekbespreking
Godsdienst
Dr J.J.M. VAN DER VEN, Over christendom en humanisme. - Brand,
Bussum (Romen en Zonen, Maaseik), 95 blz., Fr. 28.
Het woord humanisme mag zich in een buitengewoon succes verheugen. Dit houdt
verband met het feit dat de hedendaagse philosophie het negentiende eeuws
materialisme en naturalisme den rug heeft toegekeerd om den mens in het centrum
van zijn belangstelling te plaatsen. Niet iedereen echter heeft een duidelijk begrip
van wat het humanisme is, en nog minder van de verhouding tussen humanisme en
christendom. Het werkje van Dr Van der Ven komt dan ook goed op zijn tijd. De
schrijver omlijnt zeer duidelijk wat we te verstaan hebben door het christendom, dat
in zijn wezenlijken vorm niets anders betekent dan het katholicisme, en onderscheidt
daartegenover drie soorten van humanismen: het praechristelijk humanisme van de
heidense Grieks-Romeinse cultuur dat als het ware open stond voor de vervolmaking
van de christelijke openbaring; het christelijk humanisme dat met de Kerkvaders een
aanvang nam en door de christelijke eeuwen heen werd gehuldigd; het
praeterchristelijk humanisme, dat zich voornamelijk sedert de Renaissance liet gelden
en dreigt in een anti-humanisme over te slaan, in een humanisme nl. dat den mens
van zijn wezenlijke betrekking tot God berooft en zich tegen het christendom kant.
Een synthèse tussen het christendom en dit praeterchristelijk humanisme is alleen
mogelijk wanneer het laatste aan deze bedreiging ontsnapt en, zoals weleer het
praechristelijk humanisme, voor het christendom open staat of althans er zich niet
tegen verzet. In het laatste hoofdstuk over 'Christenen en humanisten' schetst de
schrijver op zeer rake wijze de voorwaarden onder dewelke, in de huidige
omstandigheden, een samengaan tussen beide mogelijk en gewenst is. Uitstekende
lectuur!
F. De Raedemacker.
J.J.M. VAN BREUKELEN, Schoonheid en geluk in huwelijk en
voortplanting. - Romen en Zonen, Maaseik, 1946, 150 blz., gen. Fr. 55,
geb. Fr. 75.
Wie van denzelfden schrijver De Fakkel in jonge handen en christendom in de
Steigers heeft gelezen, zal wel verwonderd opkijken een boek van hem in handen te
krijgen over het reeds zo vele malen - misschien tè veel - besproken en beschreven
onderwerp: huwelijk en voortplanting. En toch ontgoochelt hij niet. Inte-gendeel. In
de lange reeks huwelijksliteratuur bekleedt dit boek een eigen, onvervangbare plaats.
Geen moraaltheorie, geen louter op de practijk aangewezen leefregels, maar
philosophische, meer bepaald psychologische, navorsingen over het huwelijk. De
grondthesis is heel wat anders dan wat men zou verwachten: de vrouw is principieel
gelijkwaardig aan den man, zowel in de bovennatuurlijke als in de natuurlijke orde,
alleen beider functie is verschillend. Het is voorwaar niet gemakkelijk dergelijke
thesis te bewijzen en de schrijver geeft in zijn betoog af en toe den indrukte
overdrijven, waar hij door alles heen de gelijkberechtiging van de vrouw met den
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man voorstaat. Wij mögen de woorden van den H. Paulus in zijn brief aan de
Ephesiërs niet vergeten (v, 22): 'Dat de vrouwen aan de mannen onderworpen zijn,
zoals aan den Heer, want de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd
is van de Kerk'. Misschien voorzag schrijver dat zijn redenering bij sommigen de
vraag zou doen oprijzen: 'waarom ook geen functionele gelijkheid?' en zijn antwoord
hierop (blz. 22-23) zou wat meer uitgebreid mogen zijn. Nu is het niet overtuigend.
Die eigen functies van man en vrouw, die beide volwaardig menselijk zijn, moeten
nochtans samengroeien tot één gezamenlijke functie, zij moeten elkander
vervolmaken. De man moet vader en beschermer zijn; de vrouw heeft de bindende
kracht in het gezin. Met een meer dan gewoon doorzicht ontleedt schrijver de
psychologie van man en vrouw, van de liefde, van die tweevoudige functie, om dan,
meer volgens de gewone en overal te lezen opvattingen, een hoofdstuk te wijden aan
de psychologie van de voortplanting en van de opvoeding.
A. Darquennes.
St. BONAVENTURA, Over de volmaakt-heid van leven. Over het
besturen der ziel. Vertaald door Mathias Goossens O.F.M. - Brand,
Bussum (Romen en Zonen, Maaseik) (1946), 76 blz., geb. Fr. 45.
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Geen enkel heilige misschien, of het moest de H. Franciscus van Sales zijn, heeft
over de beoefening der deugden zo zalvend geschreven als de H. Bonaventura.
Concrete ascetische voorschriften draagt hij op een bewogen toon voor; een schrander
doorzicht paart hij met een warme liefde: ascese en mystiek door elkaar, moralisering
en verheffmg, en telkens voert hij, na een allereenvoudigsten aanvang, den lezer heel
hoog.
In de twee ons hier aangeboden werkjes, treft ons den praktischen zin en het
psychologisch peilen. In het eerste bewonderen we de struktuur: één climax in de
acht hoofdstukken, van de zelfkennis tot aan de eindvolharding; één opvlucht, vanaf
de nederigheid tot aan de volmaakte liefde van God. En evenzeer de geletterde als
de eenvoudige laat zich bekoren, begeesteren en meevoeren.
Weinig geestelijke verhandelingen zijn voor zoveel lezers geschikt, zo leer- en
heilzaam.
Em. Janssen.
Pierre DE NESSON, Leenhulde aan de Maagd. Vertaald en ingeleid
door Frank Valkenier. - 'De Guirlande', nr 2, Brand, Bussum (Romen en
Zonen, Maaseik), 1946, 31 blz., Fr. 25.
Wij vragen ons af of de Supplication à Noire-Dame, van den Fransen dichter Pierre
de Nesson (1383 -± 1440), in deze reeks 'Guirlande' diende opgenomen. Het is een
klemmend betoog: hoe Maria Christus' erfgoed, de schepping, zou dienen te beheren;
zodat ieder mens ongedeeld aan Jezus en aan Maria zou behoren, en Jezus en Maria
hem het aardse leven zouden onderhouden, het hemelse ver-lenen. Een klemmend
betoog, strikt rechtskundig gehouden en toch warm van toon, gegrond op een vaste
theologische kennis en een opmerkelijke menselijke ervaring; maar we vragen ons
af of de theologie, in rechtsgeleerdheid omgezet, niet noodzakelijk haar diepe vlam
verliest en haar poëtischen glans. Zodat dit werkje, hoe vol en vroom ook, toch eerder
een technisch 'curiosum' wordt dan een dichterlijk juweel, - en uit onze religieuze
overlevering vallen intussen betere tek-sten op te halen.
Em. Janssen.
F. LELOTTE S.J. et l'équipe 'FOYER NOTRE-DAME', Étoile du matin,
méditations au rythme de l'année liturgique. - Foyer Notre-Dame,
Brüssel, Éditions Casterman, Door-nik, 1946, 231 blz., Fr. 42.
De seizoenen volgend van het kerkelijk jaar en in Marialen geest, geeft dit boekje een samenbundeling van de verschil-lende vroeger onder gelijknamigen titel
verschenen brochures - telkens een reeks poëtisch uitgesponnen meditatiethema's
die het geestelijk klimaat moeten scheppen voor het overwegen van de reeksen korte
'meditatiepunten' die er op volgen. Elke reeks meditaties wordt afgesloten door een
recollectie, die de verworvenheden van de maand probeert te cristalliseren rond een
der kernpunten van het religieus beleven.
Al mist de opgeroepen sfeer wel eens te veel van onze Vlaamse innigheid, al
vervallen ook de overwegingen wel eens een enkelen keer in het gegoochel met
moderne mode-uitdrukkingen, toch blijft ook voor den Nederlandsen jongeren dit
werkje een uitstekende inleiding op het inwendig gebed en kunnen wij het hun zeer
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oprecht aanbevelen. Een beginneling - want voor hem is het boekje geschreven - die
het een jaar gebruikt heeft, heeft ernstige kans rijp geworden te zijn voor de inspanning
van een eigenlijke meditatie en voor het appreciëren van andere werken, waarin het
litteraire geheel geweken is voor den dieperen glans van de zuiver inwendige
gebedshouding.
L.M.
Dom N. BOER O.S.B., Leekenbreviertje. - Romen en Zonen, Maaseik,
1946, 437 blz., Fr. 75.
Niet ten onrechte heeft Dom Casel het breviergebed genoemd: 'de ring waarin de
edelsteen van het H. Misoffer gevat is'. Het laat de volheid van het sacrale gebeuren
in bredere golvingen uitdeinen en brengt in de beleving van het kerkelijk jaar alle
harmonieken van kerkelijke tra-ditie en liturgisch scheppende kunst aan het trillen.
Daarom is het goed dat ook de leek met dit gebed in contact komt, al zal het voor
hem altijd wel een gelegenheidsdevotie blijven en zou het zelfs niet goed zijn, dat
het inwendige gebed, waaraan hij in een tijd als deze zulke dringende behoefte heeft,
door het breviergebed zou verdrongen worden.
We zouden daarom deze nieuwe editie van het lekenbreviertje welkom heten, als
de uitgave ervan niet waardeloos gemaakt werd door het behoud van een vaak
onbegrijpelijke en soms zin-loze letterlijke Vulgaatvertaling, die de psalmen voor
een leek totaal ongenietbaar maakt, en als bovendien de hymnenvertaling, met het
oog op een - trouwens zeer gebrekkige - aanpassing aan de gregoriaanse melodieën,
niet van alle poëzie ontdaan was. De typographische verzorging is uitstekend.
L.M.
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K. CLAUS S.J., Het kind, vloek of zegen. - Goede Pers, Averbode, 1946,
150 blz., Fr. 40.
Wellicht een der meest geslaagde volksfilmen van P. Claus, omdat zij gegrepen is
uit het reële dagelijkse leven en het probleem van 'het kind, vloek of zegen' behandelt,
veel minder vanuit den ideologischen gezichtshoek dan wel vanuit dien van het
concrete bestaan zelf met zijn duizend en één moeilijkheden en opwer-pingen.
L. Mestdagh.
Hilarion THANS, Minderbroeder, Geestelijk onderricht, goddelijke
deugden, 2. - Sint-Franciskus-drukkerij, Mechelen, 1946, 235 blz., Fr.
36.
Na een eerste bundel handelend over genade en Eucharistie, bezorgde P. Thans ons
negentien onderrichtingen over de goddelijke deugden, door hem aan kloosterzusters
gegeven.
We moeten in dit boek geen indrukwekkende oorspronkelijkheid zoeken als b.v.
de Conférences spirituelles van P. de Grandmaison, voor een soortgelijk publiek
bestemd, vertonen. De schrijver geeft trouwens zelf zijn bronnen aan.
Toch mogen we het werk niet onderschatten. De onderrichtingen zijn verhelfend,
practisch, interessant, theologisch goed gefundeerd. Ze getuigen van mensenkennis,
gezond verstand en ruimte van geest. Vooral sommige instructies over de lief de zijn
zeer geslaagd.
Nog hadden we graag het - overigens enkele malen voorkomend - thema van de
katholieke wereldkijk, van een alle engheid-brekende liefde tot het concrete, huidige
mensdom nog meer ontwikkeld gezien.
G. Van Massenhove.
Pierre et Charles DELILE, Sillage. - Casterman, Doornik, 1946, 196 blz.,
Fr. 24.
Een keurig meditatieboekje voor verkenners, aan hun gedachtenwereld volkomen
aangepast. De jongensdrang naar heldenverering wordt gekanaliseerd tot navolging
van Christus en van de grote evangelische figuren. Het werkje weet de soliede
scoutsdeugden: eerlijkheid, naastenliefde, soberheid, enz., op inslaande wijze aan te
bevelen: hierin ligt zijn grootste verdienste. Sommige hoofdstukken zijn wel te
jongensachtig-span-nend om tot gebed te stemmen, en de dogmatische ondergrond
lijkt vrij arm.
G. Van Massenhove.
Familieleven, maandblad voor het Kriste-lijk Gezin. - 'Familieleven',
Borgerhout, Jaarabonnement Fr. 100.
Dit nieuwe blad, waarvan de eerste drie rammers voor ons liggen, belooft een
werkelijke hulp te worden voor kristelijke ouders. Wij wensen dan ook dat het een
mooie toekomst mag tegemoet gaan, en dat de lezers er telkens met vreugde de
concrete aanwijzingen en richtlijnen vinden, waarnaar zij verlangen.
J.V.
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Qu'est-ce qu'un monastère de Pauvres Claires? par les Pauvres Claires
Colettines de Tournai. Préface de Son Excellence Monseigneur de Tournai.
- Casterman, Doornik, 1946, 47 blz., Fr. 10.
Deze brochure behandelt in het kort den historischen oorsprong der Clarissenkloosters
en beschrijft nauwkeurig het leven der koor- en werkzusters. Het is een zeer geschikte
bijdrage tot de aanstaande viering van de vijfhonderdste verjaring van de dood der
stichteres, Sinte Coletta (Gent, 6 Maart 1447). Mocht het boekje de aandacht vestigen
op deze hoge vrouwelijke roeping, te weinig gekend, zelfs in een land als het onze,
waar acht en dertig Clarissen-kloosters bestaan.
E.B.
Dom Pierre Célestin LOU TSENG-TSIANG, Mijn roeping.
Herinneringen en gedachten. Vertaling Fr. Van Oldenburg Ermke. - De
Kinkhoren, Brugge, z.j., (1946), 202 blz., gen. Fr. 45, geb. Fr. 70.
Merkwaardig is deze autobiographie op de eerste plaats om de psychologie van de
bekering, die er zo treffend in uitkomt: hoe God van uit het beste wat een mens in
zich draagt, van uit het rijkste ook wat traditio en adel van zijn volk hem geschonken
hebben, die mens tot Zich geleidt. Merkwaardig is ze ook om de brok geschiedenis
die er in verwerkt is en het tijdsbeeld dat zij schetst. Merkwaardig nog als argument
voor de missionerings-methode die zij tegelijk verdedigt en illustreert. Merkwaardig
tenslotte omdat zij het zieleleven van een zo rijke persoonlijkheid, een zo breed
ontwikkeld, zo rüstig en edel mens, in een zo klassiek beheerste portrettering en op
een zo diplomatisch genuanceerde en tegelijk zo kreukloos oprecht getekende
achtergrond uitbeeldt.
In de eenvoud van zijn getuigenis is bovendien dit boek een striemend verwijt en
een warm pleidooi. Een verwijt - maar al te zeer verdiend trouwens - aan Europa,
dat vergeten is hoe 'alleen de beginselen van het zedelijk en geestelijk leven aan de
internationale betrekkingen een betrouwbaren grondslag schenken, waarop zij steunen
en zich vrijelijk ontplooien kunnen' (Voorwoord op de
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Nederlandse uitgave, blz. 24). En een pleidooi: wie dit boek leest moet wel eerbied
gaan voelen voor het hoge morele gehalte en de rijke traditie van de eeuwenoude
beschaving die ons uit de figuur van dezen monnik tegemoet treedt. Het moet trouwens
voor den staatsman-kloosterling wel als een onverwachte bekroning voorkomen van
zijn levensroeping, dat het priesterlijk getuigenis van zijn levensverhaal tevens zijn
hoogste staatsmansdaad blijkt te zijn: aan de hooghartigheid van West-Europa een
bekentenis van eerbied af te dwingen voor het volk dat hem lief is en dat hij steeds
heeft willen dienen.
Het is goed dat dit merkwaardig document door een uitstekende vertaling ook in
het bereik van het Nederlands-lezende publiek komt.
L. Monden.
Auguste VALENSIN, François présenté par A.V. - Éditions
Universitaires, Presses de Belgique, Brüssel, 1946, 285 blz., Fr. 69.
Een heruitgave van een boek dat kort voor de oorlog een groot en verdiend succes
oogstte. In de getuigenis-literatuur, waar voor deze tijd een zo kennelijke voorkeur
vertoont, neemt het een gans bizondere plaats in. Het is inderdaad uitsluitend
samengesteld uit brieven: van François aan zijn ouders en zijn geestelijk leidsman,
van P. Valensin aan François.
Dat de zielegang van een op negentien jaar gestorven jongen volkomen
weerspiegeld ligt in zijn brieven is op zich reeds merkwaardig. De sleutel op dit
raadsel wordt ons wel enigszins aan de hand gedaan door het feit dat François geen
college liep, maar aan de persoonlijke leiding van P. Valensin was toevertrouwd. Bij
nadere kennismaking echter met deze brieven voelen we dat de uitleg veel meer te
vinden is in de uitzonderlijke begaafdheid naar de natuur en de mildheid Gods naar
de genade, waarmee dit jonge leven en dit vroege sterven getekend waren.
Het brief-genre biedt bovendien dit grote voordeel: het openbaart ons de jongensziel
rechtstreeks en van binnen uit, in de levende groei van de persoonlijkheid. Het
vermijdt bovendien de bezwaren van het dagboek: vaagheid, Schwärmerei en
toevalligheid. Een brief dwingt tot scherpe probleemstelling en tot even scherpe
oplossing; hij kan eerst ontstaan als een vraag tot rijpheid gekomen is. De continuïteit
in de briefwisseling brengt mee dat haast alle problemen van een groeiend jongensen jongemannenleven inderdaad gesteld worden. En de wondere spontaneïteit en
echtheid van François vrijwaart hem voor het al te artificiële, opgeschroefde of
ziekelijk egotistische.
Vlaamse mensen zullen wel eens geneigd zijn den gevoelstoon wat te wekelijk te
vinden, de intellectuele ontwikkeling wat al te voorbarig, de zelfanalyse en de
verhouding tot zijn ouders te weinig schroomvol. In dat alles is François een typisch
Franse jongen. De transpositie in termen van eigen aanvoelen is echter gauw gebeurd,
en dan kan ook onze jeugd de rijke eenvoud van deze bladzijden smaken, er het beste
van eigen ziel en eigen droom in terugvinden, en er wellicht onvermoede
perspectieven voor verderen zielegroei in ontdekken. Aanbevolen.
L. Monden.
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Wijsbegeerte
Dr Alfons DE WAELHENS, Geschiedenis der moderne wijsbegeerte.
Deel I: XVIe en XVIIe eeuw. - 'Philosophica', uitgaven van het Hooger
Instituut voor Wijsbegeerte, Leuven, 1946, 194 blz.
Een helder en uitstekend leerboekje over de philosophie van de Renaissanceperiode
en van de XVIIe eeuw. In een eerste hoofdstuk worden de algemene stromingen ontleed
die de Renaissance kenmerken: de antithese met het Middeleeuws denken, het
scepticisme van Montaigne, de uitbreiding van het natuurwetenschappelijk denken,
de aanvang van de rechts- en staatsphilosophie. Vervolgens worden de grote Italiaanse
philosofen van de Renaissance behandeld, die echter door hun ongebreidelde phantasie
weinig hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van een nieuwe wetenschappelijke
wijsbegeerte. De mystieke en wijsgerige stromingen in Duitsland komen vervolgens
ter sprake; waarna de twee grote takken van het wijsgerig denken in de XVIIe eeuw
aan de orde komen: het empirisme, in Engeland (Bacon, Hobbes), het rationalisme
in Frankrijk en de Nederlanden (Descartes, Malebranche, Spinoza) en in Duitsland
(Leibniz). Een laatste hoofdstuk is gewijd aan Pascal.
De inhoud van deze lessen komt ongeveer overeen met de Eerste Afdeling en de
twee eerste hoofdstukken van de Tweede Afdeling van de Geschiedenis van de
Nieuwere Wijsbegeerte tot Kant van F. Sassen, die dit tijdperk vollediger behandelt.
De handleiding van Prof. De Waelhens is overzichtelijker en volkomen geschikt
voor een eerste contact met de
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grote systemen van de XVIIe eeuw. Bij de uiteenzetting van de verschillende Systemen
voegt hij telkens een gepaste kritiek zonder dewelke het den beginneling onmogelijk
is zich een gedachte te vormen over hun draagwijdte en hun eigenlijken zin.
F. De Raedemaeker.
Denis DE ROUGEMONT, Penser avec les mains. - Éditions Albin,
Michel, Parijs, 1945, 250 blz.
Dit boek, waarvan de eerste uitgave in 1936 verscheen, heeft niets van zijn actualiteit
verloren. Het is een diagnose van de verwording van de huidige samenleving die
door alle nadenkende geesten zo pijnlijk, zo tragisch wordt aangevoeld. De oorzaak
van de ontreddering vindt de schrijver in de scheiding die sedert het cartesianisme
is ontstaan tussen het denken en het doen, hetgeen voor gevolg heeft gehad een steriel
rationalisme, vreemd aan alle reële menselijke problemen, en anderzijds een
onverantwoord, louter instinctief handelen. Deze diagnose stemt in hoofdzaak overeen
met die van Marcel De Corte, welke we in dit tijd-schrift uitvoerig bespraken (Geest
en Leven, 'Streven', XII, 1945-1946, blz. 145-156). Beide schrijvers verwachten dan
ook de redding van een 'incarnation de l'homme', van een geestelijk leven dat in
levend contact staat met de concrete menselijke werkelijkheid. Dit levensnabije
denken noemt de schrijver, ietwat paradoxaal: 'penser avec les mains'. Maar terwijl
De Corte hieruit afleidde dat we onze concrete verplichtingen tegenover het gezin,
het beroep, het vaderland, God opnieuw moeten valoriseren, zocht de Rougemont
naar een geestelijke, gemeenschappelijke basis, een 'commune mesure' waarin de
rede en de handeling elkaar weer zouden ontmoeten en befruchten, zoals ze dit deden
in alle hoogculturen. Die 'commune mesure' is de eerbied voor de menselijke
persoonlijkheid. Maar dan voor een persoonlijkheid die zich van haar grenzen bewust
is. Want die diepste oorzaak van alle kwaad is 'la tentation de sortir de la condition
d'homme telle que Dieu l'a créée' (blz. 247). Voor een steeds groter aantal onzer
tijdgenoten is het duidelijk geworden dat de huidige cultuurcrisis in den grond een
religieuze crisis is en dat geen enkel redmiddel, ook niet het zuiverst en edelst
humanisme, kan baten, indien het niet wordt vastgeankerd in het Godsbewustzijn.
F. De Raedemaeker.
J. PELSENEER, Morale de savants. D'Hippocrate à Einstein. Pages
choisies. - Coll. 'Lebègue', nr 77, Office de Publicité, Brüssel, 1946, 128
blz.
Het gebeurt wel eens dat de geleerde enkele stappen waagt buiten zijn
wetenschappelijke vakkennis en zich uitlaat over algemeen menselijke en meer
bepaald over morele problemen. Men mag dan verwachten dat ze, getraind als ze
zijn door een langdurigen geestesarbeid hun evenmensen zullen aansporen tot eerbied
voor het geestelijke, tot matigheid en zelfbeheersing, tot liefde voor den evenmens,
tot verdraagzaamheid. Dit is dan ook meestal het geval, en het is de verdienste van
den schrijver van dit werkje de morele 'dicta' van niet minder dan zes en vijftig
geleerden, van Hippokrates af tot aan Einstein, binnen ons bereik te hebben gebracht.
Men moet hier natuurlijk geen moraal zoeken, in den zin van een ethiek of systeem
van de problemen die met het menselijk handelen samenhangen, men vindt hier enkel
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toevallige uitlatingen van mensen van wie men mag verwachten dat hun studiën hun
een zekere rijpheid van oordeel hebben gegevendie zich ook op het gebied van de
moraal zal laten gelden. Een waar gezag hebben echter deze uitlatingen op zichzelf
niet. De moraal leren we natuurlijk grondiger bij moraalphilosofen. We zijn dus
volkomen gerechtigd de moraal van de geleerden aan de moraalphilosophie te toetsen
en ons door het gezag dat de geleerden op hun eigen gebied hebben verworven niet
te laten imponeren. Dit principe zal ons bij de lezing van dit boekje moeten leiden,
des te meer daar de schrijver zich heeft laten leiden, in de keuze van de aanhalingen,
en in den geest van de samenstelling, door krasse positivistische vooroordelen die
hij zeer oprecht uiteenzet in zijn inleiding. Hierin vat hij het werk van A. Bayet, La
morale de la science, samen, een werk waarvan de stellingen door onze dagelijkse
ervaring voortdurend wordt tegengesproken. De schrijver zegt in hetzelfde voorwoord
dat zijn bloemlezing verre van volledig is, daar hij de teksten heeft uitgekozen 'au
hasard de ses lectures'. Wij vrezen dat hij dit toeval wat geholpen heeft, en dat hij
zijn lezingen eenzijdig in positivistischen zin heeft georiënteerd. De overgrote
meerderheid van de geciteerde geleerden schijnen te pleiten voor een autonome,
godsdienstloze en soms goddeloze moraal. Dit zegt natuurlijk nog niets tegen den
godsdienst, maar het zegt wel iets tegen de wetenschappelijke objectiviteit van deze
bloemlezing die de 'wetenschappelijke deugden' in het licht wil stellen. Het is deze
eenzijdigheid
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die katholieken verplicht ook bloemlezin-gen samea te stellen van even grote
geleerden die getuigen dat ze hun moraal niet aan hun positieve -wetenschap, maar
aan hun geloof in God en in Christus te danken hebben. Zo deed b.v. Dom A.M.
Achard in Hommes de science d'aujourd'hui devant la foi (1942), na vele anderen.
Maar, op zichzelf beschouwd, waartoe dient dat? Iedereen weet dat er onder de
geleerden gelovigen zijn en nietgelovigen, en iedereen zou moeten weten dat hun
geleerdheid als dusdanig een argument is noch voor hun geloof noch voor hun
ongeloof, noch voor of tegen hun meningen op het gebied van de ethiek.
F. De Raedemaeker.
Sylvain DE COSTER, Initiation à la philosophie. - Coll. 'Lebègue', nr
72, Office de publicité, Brussel, 1946, 66 blz.
Een moderne Inleiding tot de philosophie die zich respecteert bevat gewoonlijk drie
delen: een kort overzicht van de geschiedenis der wijsbegeerte, een schets van de
voornaamste philosophische problemen, en inlichtingen over de philosophische
arbeid en literatuur. Gezien de zeer geringe plaatsruimte waarover de schrijver
beschikte heeft hij goed gedaan aan deze indeling te verzaken en zich te beperken
tot enkele preliminaire vragen: Waarom doet men aan philosophie? Welk belang
heeft zij nog op onze dagen? Hoe beoefent men haar? Feitelijk behandelt hij de
autonomie van de wijsbegeerte en haar verhouding t.o.v. de wetenschap en - korter
- van den godsdienst.
De schrijver is er terecht van overtuigd dat de philosophie zoniet een
zelfgenoegzame, dan toch zelfstandige geestelijke discipline is, dat ze een eigen
voorwerp heeft, een eigen zending, en dat ze tenslotte beantwoordt aan een blijvende
behoefte van den menselijken geest. We kunnen dan ook niet anders dan hem bijvallen
waar hij het neo-positivisme van de School van Wenen en andere antiphilosophische
stromingen van de hand wijst. De wijsbegeerte behoudt dus haar bestaansrecht naast
of liever boven de positieve wetenschappen. Maar welk is dan haar eigen object,
haar eigen methode? Ons dunkt dat de schrijver zelf te zeer in de vooroordelen van
het scientisme gevangen zit om hierop een duidelijk antwoord te kunnen geven. De
drie graden van abstractie die een zo duidelijke, intelligibele basis verstrekken voor
het onderscheid tussen de natuurwetenschappen, de wiskundige wetenschappen en
de philosophie schijnen hem geheel onbekend. Hij kent geen geestelijke activiteit
buiten de eigenlijk wetenschappelijke enerzijds, en de religieus-mystieke ander-zijds.
Een algemeen-geldige metaphysiek, een philosophia perennis schijnt hem onmogelijk,
daar ze al te zeer zou verschillen van het steeds voorlopige, het nooit absoluut-zekere
van de wetenschappen. De wijsbegeerte moet de wetenschappen in hun ontwikkeling
volgen; maar is zij dan nog iets meer dan een critiek van de wetenschappen, hetgeen
ook de neo-positivisten zullen toegeven? Tenslotte, slaagt de schrijver er niet in de
philosophische zekerheid te definiëren, die van een ander type is dan de
wetenschappelijke en dan de godsdienstige zekerheid.
F. De Raedemaeker.
Prof. Drs Carolus BALIC, Dr Adelard EPPING, Dr Aquilinus EMMEN,
Dr Benignus KORVER. Doctor Subtilis. Vier studies over Johannes
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Duns Scotus. - 'Collectanea Franciscana Neerlandica', VII, nr I, Teulings,
's Hertogenbosch, 1946, 130 blz.
Deze vier studiën munten uit door hun degelijkheid, het zijn waardevolle bijdragen
tot de studie van een der voornaamste strekkingen van het middeleeuws denken.
Prof. Dr Carolus Balic is de voorzitter van de franciscaanse Scotuscommissie die na
jarenlange voorstudie een begin heeft gemaakt met de monumentale critische
tekstuitgave van de werken van den Doctor Subtilis. Hij zet in zijn bijdrage de
princiepen uiteen die de commissie bij dit reusachtig werk hebben geleid. We
vermelden hier terloops dat Marianus Muller reeds in 1941 een critische uitgave
bezorgde van het Tractatus de primo principio (Freiburg i. Br.).
In de tweede studie die den philosoof ten zeerste zal interesseren handelt Dr A.
Epping over Scotus en het anselmiaans Godsbewijs. Dit bewijs dat sedert Descartes,
Leibniz en Kant een toetssteen is geworden voor de kennisleer wordt hier grondig
onderzocht. Scotus die het argument van Anselmus terecht onvoldoende vond heeft
het trachten te 'kleuren' en is hierbij zeer dicht tot de ware oplossing genaderd. We
zouden graag verder gaan dan de schrijver en beweren 'met Maréchal en Grégoire,
tegen Kant' dat Scotus ons den weg wijst naar een ware fundering van het realisme.
Gerechtigheid, volmaaktheid, heiligheid zijn weliswaar normatieve ideeën (blz. 57),
maar ze zouden dit niet zijn indien ze niet exercite verwezen naar de absolute
Gerechtigheid, Volmaaktheid en Heiligheid, die niets anders zijn dan het absolute
Zijnde.
In de derde zeer vlot geschreven studie
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onderhoudt ons Drs B. Körver over de natuur van de théologie volgens Duns Scotus,
en in de laatste besluit Dr A. Emmen tot de waardeloosheid van het getuigenis van
Landulphus Caracciolo over Scotus' dispuut ten gunste der Onbevlekte Ontvangenis,
en treedt aldus, na grondig onderzoek de conclusies bij van M. Bihl in zijn Zur
Disputation des Joh. Duns Scotus über die Unbefleckte Empfängnis in 'Zeitschrift
für kath. Theologie', XXX (1946), 454-469.
F. De Raedemaeker.
J. PETERS C. SS. R., Lielde. - 'Wijs-geerige grondbegrippen', Romen en
Zonen, Roermond-Maaseik, z.j. (1946), 64 blz., Fr. 15.
In de lijn van deze waardevolle reeks 'Wijsgeerige grondbegrippen' behandelt hier
de schrijver het begrip 'liefde' aan de hand van de thomistische philosophie. Hij
definieert de liefde, in haar fundamentele, philosophische betekenis, tenslotte als 'de
voortdurende voorwaarde a priori van alle streving en gevoel, wil en daad' (blz. 59).
'Beminnen is stelling nemen voor een subject, in laatste instantie voor een 'ik'' (blz.
60). Verder dan de defmitie gaat de schrijver niet. Hij stipt alleen de voornaamste
problemen aan die uit deze defmitie voortvloeien, voornamelijk: welk is het 'ik'? Het
'ik' van diengene die bemint, of van diengene die bemind wordt, en in het tweede
geval, van het goddelijk of van een menselijk 'ik'? Deze problemen worden diepzinnig
behandeld in een artikel van P. Vander Kerken over Menselijke liefde en vriendschap
in Bijdragen, uitgegeven door de philosophische en theologische faculteiten der
Noord- en Zuid-Nederlandse Jezuieten, VII (1946), blz. 162-199.
Op het einde van zijn brochure geeft de schrijver, als Bijlage, een korte maar
interessante studie over de ontwikkeling van Sint Thomas' opvatting over de Liefde.
Een bondig, helder en leerzaam werkje.
F. De Raedemaeker.
Oskar BAUHOFER, Der Mensch und die Kunst. - Verlag Josef Stocker,
Luzern, 1944, 222 blz., Zw. Fr. 5,80.
Wij twijfelen er niet aan, dat dit nieuwe boek van O. Bauhofer - de gekende auteur
van Heimholung der Welt en Das Melareligiöse - een vrij algemene belangstelling
zal vinden. Alle technisch-philosophische terminologie terzij latend, behandelt het
op een diep-doordachte, fijnzinnige en alleszins wijsgerig en theologisch gefundeerde
wijze, de verhouding van mens en kunst.
De kunst is voor Bauhofer heel wat meer dan een louter aesthetische
aangelegenheid, dan een louter spel van aesthetische vormen; zij is een
'Gestaltwerdung des Menschlichen unter den Form des Aesthetischen' (blz. 21). 'Die
Kunst ist eine menschliche Gebärde, eingezeichnet in den Existenzraum des Menschen
und beladen mit all den metaphysischen Spannungen, die durch diesen Raum
schwingen und den Menschen in ihm umkreisen' (blz. 16). Zij is de 'Schicksalslegende'
(blz. 8) van het menselijk bestaan. Het aestheticisme is een verloochening zowel van
het menselijke als van het goddelijke en een ontleding van den diepsten zin van het
kunstwerk. De kunst bereikt haar waarachtige autonomie slechts in een supreme
dienstbaarheid niet aan een of ander moraliserende of paedagogische doelstelling,
maar door de menigvuldige levensverhoudingen in een totaliserende schouwing en
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een geheimvolle Ordnung te ondervangen - een Ordnung waarvan de onzichtbare
en voor elke kunstscheppende belegering ontoegankelijke pool in een transcendentele,
goddelijke werkelijkheid berust. Gans betrokken in de realiteit van het menselijk
Dasein, dat als een spanning is tussen tijd en eeuwigheid, verzweeft de kunst niet in
een olympische tijdloosheid, noch besluit zij zich verlustigend in zichzelf in een
tijdelijke zelfgenoegzaamheid, maar zij verenigt in zich - in een zoekende
herschepping - tijd en eeuwigheid in de eenheid der intuütieve beleving, 'zeitgesättigd
und ewigkeitsbeschwert wie das menschliche Dasein selbter' (blz. 29).
In het licht dezer christelijke grondopvatting analyseert de auteur de voornaamste
aspecten van kunstwerk en kunstschepping: Das Geheimnis der Sprache, Die ewigen
Gefühle, Die Gestalt des Künstlerischen en de Menschliche Voraussetzungen van
den kunstenaar: tiefste Gesammeltheit en Wachheit van geest en hart, liefde tot den
mens, transcendentele geesteshouding en bewustzijn van het momentele van zijn
hoge menselijke poging: 'Der Künstler kann nicht den Ehrgeiz haben, sein
gesammeltes Opus vor das Preisgericht der Ewigkeit zu bringen. In der Existenz des
Künstlers bedeutet das Widerfahrnis des Todes eine neue Einstellung zu seinem
Werk. Er wird nicht von ihm lassen, aber er wird beginnen, es unter sich zu lassen'.
Meer dan een eigenlijke kunstphilosophie is dit boekje weer een christelijke
'Heimholung' der kunst uit haar profane en hopeloze absolutering. Om zijn dege-
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lijkheid en zijn gezonde gerichtheid wordt het iedereen aanbevolen die met kunst en
literatuur te doen heeft.
L. Vander Kerken.
Herman DECKERS, Les secrets de l'amour. - Privat, Toulouse, 1942,
102 blz.
De grondidee die deze aaneenschakeling van intense belevingen, beschouwingen,
bemerkingen en zelfs anecdoten verbindt, is een 'exemplaristische' verklaring van
onze geestesactiviteit. Het is vanuit dit groot principe dat de auteur de menselijke
liefde en de aesthetische intuïtie tracht te belichten. Zijn opvatting steunt vooral op
Sint Thomas en Ruusbroec.
In haar diepste wezen en beleving wordt de ziel aangetrokken en a.h.w. geraakt
door de goddelijke herkomst der dingen. Zij ontdekt er het mysterieuze verband
tussen de geschapen wezens en hun ongeschapen 'zijn' in Gods eeuwige gedachte,
en komt zo in een zeker intuïtief contact met God zelf.
Dat deze opvatting, in verband met een verklaring der schoonheidservaring, zeer
rijke mogelijkheden biedt, zal niemand ontgaan, vooral wanneer ze - zoals uit dit
boekje wel blijkt - door een diepreligieuze en artistieke beleving tegemoet gekomen
wordt. Nochtans zou deze studie door een meer systematische en kritische uitwerking
aan waarde hebben gewonnen zonder aan interesse of sympathie te verliezen.
L. Vander Kerken.

Taal- en letterkunde
Lectuur-Repertorium. Auteurslijst bevat-tende 10.000 bio-bibliografische
schrijversnota's en 720 portretten van auteurs behoorende tot de
Nederlandsche en de wereldliteratuur, met waarde- en vakaanduiding van
17.000 litteraire en vulgariseerende werken verschenen in de jaren
1938-1946, bezorgd door het A.S.K.B. onder redactie van Joris Baers, pr.
Supplement II. - Vlaamsche Boekcen-trale, Antwerpen, 1946, 791 blz.,
geb. Fr. 390.
Ziehier eindelijk het tweede supplement van het Lectuur-Repertorium, bevattende
de Nederlandse werken - oorspronkelijke en vertalingen - van 1938 tot 1946. Het
zal wel gans overbodig zijn hier nogmaals te wijzen op de waarde en de onmisbaarheid
van deze groots-opgevatte bibliografie, die - om haar volledigheid, haar onmiddellijke
bruikbaarheid, haar degelijkheid en de uiterste verzorgdheid der uitgave - nog steeds
in het buitenland haar weerga niet vindt.
Het Lectuur-Repertorium is een werk dat elk Nederlands intellectueel bij de hand
moet hebben. Zijn onmisbaarheid hoeft geen lang betoog: er staan in dit supplement
alleen reeds, 17.000 werken vermeld van 10.000 verschillende auteurs - werken die
in de laatste negen jaren verschenen in het Nederlands taalgebied. Laat de arme
boekenlezer maar eens alleen zijn weg en zijn keuze vinden in deze - alleszins een
beetje bedenkelijke - overproductie! De gedachte hieraan alleen reeds zal hem met
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dankbaarheid vervullen voor hen die met kennis van zaken en in een geest van
zeldzame gemeenschappelijkheid dit werk voor hem hebben verricht.
L. Vander Kerken.
Anthonie DONKER, De Vrijheid van den dichter en de dichterlijke
vrijheid. Een critiek op de moderne poëzie. - Van Loghum Slaterus,
Arnhem, 1946, 51 blz., Fl. 1,05.
De vrijheid van den dichter bestaat er in dat hij, naar het 'in den slaap gegeven'
gedicht, de taal mag smeden; maar, aan de inspiratie dan gebonden, ziet hij zijn
dichterlijke vrijheid vergaan voor de allerstrengste verplichting van nauwkeurigen
trouw.
Bij heel veel moderne dichters, zelfs bij Boutens, treft de auteur onvolkomenheden
aan. Hij citeert en verklaart: een aanvoelen en verwoorden dat ernst en ervaring,
waardering en kritiek, poëtische ontroerbaarheid en positieve vakkennis harmonisch
verenigt. Harmonisch? Een te sterke klemtoon op de technische afwerking verkleint
de poëzie tot nauw omraamd miniatuurwerk, zonder de brede vaart van het ruimere
schilderij; - tot een fijn gepolijst schoorsteengarnituur, zonder de overweldigende
macht van den levensgroten beeldengroep; - tot een vernuftige verfijning, zonder de
bekoor-lijke spontaanheid van een ontroerd gemoed. En als we er nog dieper op
ingaan: de criticus scheidt enigermate, van het grootse en tragische leven, het
behandelenvan-porselein dat hij poëzie noemt. Wordt deze dan niet te apollinisch?
Intussen kennen we geen werkje waarin, voor onze hedendaagse vaak slordige en
onervaren poëten, zo veel te leren valt.
Em. Janssen.
Anton VAN DTJINKERKEN, Versehende christenheid. - Zevende druk,
Brand, Bussum (Romen en Zonen, Maaseik), 1946, 246 olz., geb. Fr. 95.

Streven. Jaargang 14

567
Het is opmerkelijk hoe weinig Verscheurde christenheid, met zijn zevende uitgave
in een bijna onveranderden tekst, door den wereldoorlog van zijn actualiteit heeft
verloren. Eens te meer verbaast ons de veelvuldige kennis van den auteur - waarbij
een vluchtige indruk van parade, uitstalling en haastige aforismen; eens te meer
imponeert dit grondig-ernstig getuigenis: het even humanistisch-even-wichtig als
katholiek-gemspireerd oordeel van den man, wien niets menselijks onverschillig laat
en die naar het goddelijke toch hunkert.
Twee factoren beheersen, van de zestiende eeuw tot nu, de verscheurde
christenheid: het nieuwe wereldbeeld van de Renaissance; de voorlopig niet evenredig
vernieuwde goddelijke deugd van liefde. Luther, de werkelijke godzoeker, bereikte
slechts nationale kerkgenootschappen; Calvijn maakte het staatsbe-ginsel religieus
en zelfs de Contra-Reformatie trad eerder organiserend op dan inwendig vernieuwend.
Het burgerlijke verdrong dan het daemonische, het redelijke het paradoxale, de
gesloten moraal de ruime mystiek; alleen de dwaasheid van het kruis, alleen de
herontdekte duivel en heiligheid, alleen de vitale christelijke liefde, heldhaftig
beoefend, verenigen eens de christenen en herscheppen de wereld.
Een geschakeerde kritiek past niet meer bij dit bijna tien jaar oude boek (wij gaven
ze in Streven, V, 45-50). Maar dankbaar bewonderen we den auteur, die zo oprecht
en onversaagd de horizonnen openslaat van mysterie, boosheid, heldhaftigheid,
naastenliefde.
Em. Janssen.
Em. JANSSEN S.J., Stijn Streuvels en zijn Vlaschaard. Essay over zijn
eerste productie tot aan zijn meester-werk (1894-1907). - Lannoo, Tielt,
Standaard-Boekhandel, z.j. (1946), 144 blz., Fr. 75.
P. Janssen biedt dit werk aan als een hulde aan de vijf-en-zeventigjarige schrijver
van De Vlaschaard. Streuvels' meester-werk was in de Vlaamse letterkunde een
ontzaglijke openbaring, een schijnbaar plots ontstane schepping. De criticus gaat van
deze schepping de diepere wortels zoeken, de langzame voorbereiding onderscheiden
van de plotselinge vernieuwing die zij manifesteert. Hij ontwerpt een genetische
verklaring er van, uit Streuvels' karakter en erfelijke aanleg, uit zijn vermögen tot
het zich-inleven in de natuur met al haar geweld, uit zijn concrete levensgeschiedenis.
Het stage groeien van de tragiek, die eindelijk in dit werk tot uiting komt, de wijze
van behandelen, door de criticus gekenmerkt als een 'beschrijvend verhalen', waarvan
hij de eigen waarde aantoont, en de wijze waarop Streuvels tot deze tränt kwam,
leren wij beter begrijpen. Wij volgen aldus het groeien van Streuvels' kunnen
door-heen zijn werken, en maken zijn ontwikkeling mee, tot het evenwicht bereikt
wordt tussen de tegenpolen van natuurgeweld en bezinning: een genotvolle reis voor
wie Streuvels' boeken kent, een leerrijke en heldere studie voor wie inzicht in zijn
ontwikkeling wenst te krijgen; hoe hij zijn eigen trant vond, hoe hij er toe kwam zijn
roman te bouwen volgens de kringloop van het jaar, en als thema het allermachtigste
aan te vatten: de tragische opeenvolging van de geslachten.
Hoewel de auteur zijn boek een 'beperkt essay' noemt naast het boek van F. De
Pillecyn, of 'een voorlopig peilen', neemt het in de Streuvels-literatuur een eigen
plaats in, en durfde datgene aan, wat tot nog toe niemand waagde: een doordringen
naar de innerlijke groei, en de geestelijke inhoud van dit werk in verband met
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Streuvels' leven en de reeks van zijn vroegere scheppingen; het biedt ons een
pretentieloze (men vergelijke dit essay slechts met de opgeschroefde,
pseudo-diepzinnige critiek, die men thans zo vaak in Vlaanderen te lezen krijgt!),
stevig doordachte en overzichtelijke, knap geschreven studie aan, zoals wij er nog
geen over Streuvels bezitten. Wij zien met verlangen uit naar het beloofde volgende
essay.
A. Deblaere.
SAN JUAN DE LA CRUZ, De poëzie van San Juan de la Cruz. Ingeleid
en vertaald door Bernard Verhoeven. - 'De Guirlande', nr 1, Brand, Bus-sum
(Romen en Zonen, Maaseik), 1946. 55 blz., Fr. 32.
Heel dankbaar ontvangen wij de twee-en-twintig gedichten van del H. Joannes van
het Kruis; waarbij de naam zelf van den inleider-en-vertaler den degelijken arbeid
wel waarborgt.
En toch, naast de Franse uitgave gelegd (Les poèmes mystiques de saint Jean de
la Croix, Docteur de l'Eglise, traduits par le Père Lucien-Marie de Saint Joseph),
verbleekt de Nederlandse. Te lang blijft Verhoeven, in zijn 'Voorwoord', bij de
verhouding tussen mystiek en poëzie stil; zodat we den heilige van-buiten-uit als een
mystiek dichter kennen, zonder hem van-binnen-uit evenredig te benaderen. Een
inleiding moet toch vooreerst den tekst toegankelijk maken; nu blijft deze, na een
theoretische uiteenzetting, voor velen stellig een gesloten boek.
Ook de vertaling, vaardig eerder dan

Streven. Jaargang 14

568
getrouw, mist gedeeltelijk de onontbeerlijke penetratie. Nederlandse woorden en
rhythmen vervangen de Spaanse; maar de dichterlijke vlam van den Spanjaard
doorgloeide den vertaler niet sterk genoeg.
Zo worden bij voorbeeld de eerste twee strophen van den 'donkeren nacht' vertaald:
Eens was de nacht gezonken;
de lamp van liefde's angst in 't hart onto zegenrijke stände - [stoken,
voor ieder weggedoken
liet ik mijn huis in heimlijkheid betoken.
Van duisternis omwonden,
verhuld langs de geheime trap ontvloden
- o zegenrijke stonde in duisternis verdoken
liet ik mijn huis in heimlijhheid beloken.
(Blz. 16.)

Hoeveel direkter de sobere Franse tekst ('...rythme... essoufflé presque..., rythme
haché par la joie...', o.c., blz. 50):
Au sein d'une nuit obscure,
Brûlante d'un amour angoisseux,
Oh! quelle heureuse fortune!
Je sortis sans être vue,
Quand tout, chez moi, déjà reposait...
A l'obscur, en sûreté,
Par l'escalier secret, déguisée,
Oh! quelle heureuse fortune!
A l'obscur et en cachette,
Quand tout, chez moi, déjà reposait...
(o.c., blz. 71.)

Direkter ook en meer suggestief, de licht archaïserende en onhandige, maar zo getrouw
doorvoelde en zorgvuldige bewerkte omzetting van Pater Hendrik van 't H. Huisgezin:
Op eenen donkren nacht,
Wijl angste mij in liefde ontvlammen dede,
(Hoe viel 't geluk mij mede!)
Naar buiten ging ik, niemand zag 't,
Daar reeds mijn huis in ruste lag en vrede.
In 't donker, veilig thans,
Vermomd, en langs geheime trap en trede,
(Hoe viel 't geluk mij mede!)
In 't donker en verborgen gansch,
Daar reeds mijn huis in ruste lag en vrede.
(Geestelijke werken van den H. Johannus a Cruce, III, blz. 176.)

Talloze Carmelieten en Carmelietessen ontvlamden, door de Spaanse verzen, in
gebed en liefde. De Nederlandse tekst daarentegen, al te literair, lijkt wel gedoofd
en ontluisterd, - en dit voorbehoud maken we dan bij een overigens graag gegeven
aanbeveling: met de allerbeste aesthetische en culturele bedoelingen haalt men soms

Streven. Jaargang 14

het kostbaarste en verhevenste onherstelbaar wat neer. Heeft de poëtische
omschrijving de mystieke vlam hier wel bewaard?
Em. Janssen.
Anthonie DONKER, Het sterrenbeeld. - Van Loghum Slaterus, Arnhem,
1946, 48 blz., Fl. 2, 45.
Deze verzenbundel bevat vijf-en-dertig stukken, bijna alle sonnetten, in drie groepen
onderverdeeld: een onverpoosd beuken, met een zachte hardnekkigheid, tegen de
wanden van dit vergankelijk leven; een moeizaam vangen, in té omzich-tig bewerkte
verzen, van vôôr-klanken der eeuwigheid; een nooit voltooide onthechting voor wie,
vol van heimwee, het bestaan wil bereiken tussen hemel en aarde, het 'sterrenbeeld'.
Zal dat bar ijsveld ooit in schotsen breken?
Het gaat niet meer om vreugde of verdriet,
En zelfs om evenwicht en vrede niet,
Maar om de zekerheid van zachter streken
Achter dat onbegaanbare gebied,
Waarvan de luwten streelen door dit lied.
(Blz. 13.)

Door den dood heen - de dichter weet het - bereikt men het leven; doch waarop grondt
hij het star individualistisch pogen dat hem den poolnacht doet ingaan? Op een stoïsch
aestheticisme? Op een geknotte menselijke wijsheid, die geen top opsteekt in den
hemel der godsdienstigheid? De wet der liefde kent hij; haar wezen echter niet, dat
vuur is en vereniging, dat de mensen, bij het opperste geven, het meest gelukkig
maakt.
Moeizaam schrijft hij dan, door zijn stramme ziel ook als dichter gehinderd en
verminderd, deze koude verzen, soms stroef in hun gaafheid, van zwaren plicht en
flauwe hoop.
Ziehier zijn beeld:
Waarom zoek ik haast stelselmatig naar
Een zoo onmetelijke eenzaamheid,
Dat er de ziel dreigt te bevriezen, maar
Toch moet ik dieper dringen in dat wijd
Gebied, die afgelegen poolstreek waar
De leege witte onafzienbaarheid
Mij door verliezen en tenietgaan naar
Een niet meer waar te nemen oorsprong leidt.
Het is geen onwil, geen ontmoediging,
Ook geen moedwillige verwijdering. Daar aan dat uiterste is klein noch schijn.
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En ook om deze wereld te begrijpen
Moet ik mijn oogen aan den einder slijpen
En als een zeeman eenzaam kunnen zijn.
(Blz. 45.)

Em. Janssen.
G.I. VEKEMANS O. Praem., Eenzame paden. - Eigen beheer, Postel,
z.j., 16 blz.
Deze vijftien korte versjes, onzeker en aarzelend, verdienen toch onze belangstelling:
de dichter, door alle verfraaiing nog niet heen, zoekt echter sober te schrijven. Hij
tast naar het éne detail, en daarin naar het juiste woord: zodat het, dank zij den context,
als herschapen zou voorkomen en levend.
Hij schrijft religieuze poëzie: schamel nog, en, door zijn ongeduld, te onpersoonlijk.
Hij laat de indrukken niet bezinken tot de rijkdom zich vanzelf heeft vergaard.
Daardoor geven de verzen minder dan men zou verwachten, en ja, bij nader toezien
is de vorm evenmin voldragen.
Maar de belofte blijft, en volgende maal verwachten we een diepere stem die, met
meer geheimzinnigheid, minstens even sober moet opklinken.
De beoogde soberheid, in volgend voorbeeld, is, om het té schamele onderwerp,
wel schematisme geworden:
Op purperen heide
gouden vlammen
van brandende brem...
Langs eenzame paden
een dwalend schaap,
dat blaat
om den Herder. (Blz. 2.)

Em. Janssen.
Willem ELSSCHOT, Het dwaallicht. - Van Kampen en Zoon, Amsterdam
(1946), 99 blz.
Laarmans, de Antwerpse burger dien Eisschot het liefst tekent, vertelt van een
kortstondige verbroedering met drie kleurlingen. Tenslotte vinden zij het meisje niet
dat zij zoeken, en ja zo is het nog beter.
Een gewoon burger in een buitenge-woon avontuur, weggetrokken uit zijn kleinheid
waar hij toch altijd naar uitziet en onmiddellijk in terugkeert: het is, van het gewone
onderwerp bij Eisschot, een variante te meer. En hier gelijk elders weet hij
buitengewoon handig te combineren, heel geestig te verteilen: scepticisme en
bonhomie door mekaar, geestigheid en weemoed, passieve gelatenheid en vinnige
reactie, een gevoel van superioriteit en van inferioriteit, iets als een benijden van die
zoveel meer avontuurlijke en godsdienstige kleurlmgen die hij toch naïef vindt... We
zien of vermoeden den gehelen Elsschot, wiens productie, artistiek en menselijk,
duidelijk beneden zijn grote begaafdheid blijft;wellicht omdat de mens, trots grote
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verlangens, in een gelaïciseerde burgerlijkheid zich opsluit. De romantische
antiromanticus houdt zichzelf klein.
Om de verregaande oneerbiedigheid in godsdienstzaken, moet het boek ontraden
worden. Ook literaire fijnproevers verliezen er niet veel aan: ze zouden hier den
Elsschot vinden dien ze reeds kennen, kleiner dan dien van Tsjip maar groter dan
dien van Het tankschip.
Em. Janssen.
Gerard WALSCHAP, Ons geluk. - Van Kampen en Zoon, Amsterdam,
z.j. (1946), 247 blz.
Voor zijn jongste dochter, kort na de bruiloft, verhaalt een schilder hoe zijn jeugd,
huwelijk en huwelijksleven hem het geluk hebben gebracht. Geluk leek wel
onmogelijk: een verkeren zonder vooruitzicht; een huwelijk tegen wil en dank; jaren
van misverstand, tot een moordpoging toe; veel en zwaar onrecht vanwege fatsoenlijke
mensen, - en eindelijk, in en door dat alles, tóch het geluk. Want de man en de vrouw
hebben elkander bemind.
Duidelijk wil de auteur getuigen. Voor de liefde, het natuur-leven, de vrije kunst;
tegen den beknellenden godsdienst, de onmenselijke samenleving, de meedogenloze
schijnheiligheid. Een getuigenis dat requisitoir wordt: als getuigenis enigermate
aannemelijk, als requisitoir te verwerpen en te veroordelen.
Want meer en meer zondert de mens Walschap - in de eigen tragiek opgesloten,
de eigen ideologie en verzet - van samenleving en saamhorigheid zich af; meer en
meer verliest hij eerbied, beheersing, soepelheid. Gebrek aan zelfkennis en
zelfbedwang kenmerkt ook den artist, die stijlvirtuositeit en techniek verwart met
inspiratie en diepte, die met paradoksen en aphorismen steeds minder maat weet te
houden. En de rijke, veelvuldige begaafdheid, eens te meer verrassend en verblindend,
dreigt heel langzaam te verzinken in toenemende vulgariteit, romantische grootspraak
en geprikkeld extremisme.
Dit boek zal alle lezers van Walschap pijnlijk treffen; wij kunnen het alleen
afwijzen.
Em. Janssen.
Stijn STREUVELS, Jeugd. Facsimile uitgave. - Lannoo, Tielt;
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946, 39 blz., Fr. 480.
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Stijn STREUVELS, De oogst.- Twaalfde druk, Lannoo, Tielt;
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946, 84 blz., op licht getint velijn
Fr. 180, op Hollands Van Gelder en gehandtekend Fr. 480.
Wij hopen dat alle bibliophielen deze dubbele uitgave zullen waarderen: een dubbele
herinnering aan den vijf-enzeventigsten verjaardag van den auteur, en, daar doorheen
samen met hem, aan de eerste, jeugdige, overweldigende periode van zijn schrijven.
Hoe voortreffelijk, in dat opzicht, de keuze van de teksten: De oogst (in den Zomer
van 1899 geschreven), de eerste grote novelle, de eerste openbaring van het
meesterschap, de eerste bewustwording, na Lente (uit Lenteleven), van eigen geweld
en gemoed; - Jeugd (geschreven in November 1904), de meest frisse schets van het
buitengemeen frisse Openlucht, waarbij de auteur, na zijn sombere periode, weer
opkijkt naar een als vernieuwd zonnelicht. Elk van beide uitgaven is een kostbaar
bezit, een museumstuk; maar het meest houden we van Jeugd, een fac-simile uitgave
op den door den auteur eigenhandig geschreven tekst.
Em. Janssen.
J. SCHREURS, Odyssee van het kind Margreet. - Het Spectrum, Brussel,
1946, 62 blz.
Het dwalen van een meisje, längs symbolische voorwerpen en gestalten, door droom
en werkelijkheid, licht en duister, zonde en verheffing, dood en leven; tot ze eindelijk
als een uitverkorene de rust vindt: zulk thema, Schreurs geheel eigen, werd misschien
nooit gelukkiger uitge-werkt dan in dit dichterlijke Odyssee van het kind Margreet,
het vroeger verschenen 'Lied van den sluier'. We denken aan het middeleeuwse
Beatrijs, aan Mariken van Nieumeghen, zelfs even aan Niels Hobgersson; lyriek en
epiek, symboliek en realisme, oude legende en hedendaagse landelijkheid zijn
verweven in één kanten sluier, helderwit en rijk bebloemd, iets te licht, te fijn, te
broos, iets te veel wegwaaiend in den wind als verzwindende nevel.
De verskunst verenigt het spontane vogelengeluid met een heel ervaren technische
verfijning. Maar nog eens: door bekoorlijkheid als omzwachteld, werden we liever
krachtiger aangegrepen.
Em. Janssen.
Elizabeth Laura ADAMS, Symphonie in 't donker. Vertaald uit het
Engelsch. - Sheed en Ward, Brüssel, 1946, 187 blz., gen. Fr. 68, geb. Fr.
85.
De schrijfster, een Amerikaanse negerin, beschrijft haar jeugd, haar bekering tot het
katholicisme, haar levenservaringen en uitkomst. Een enig verhaal: om de edele
oprechtheid van den mens die de waarheid ontdekt en den vrede vindt; om den
spontaan-levendigen stijl en de concrete voorstelling, eenvoudig en overtuigend, een
kinderlijke bekentenis en een kunstvol relaas; om de heel bijzondere plaats der
schrijfster die, als negerin maatschappelijk verstoten, aan die verworpenheid zelf
een groter geloof dankt en een inniger vreugde. Wij kennen weinig boeken die, zo
eenvoudig van vorm, zulk een ontroerend en waarschuwend getuigenis afleggen:
aan de naastenliefde vooreerst dient men Christus volgelingen toch te herkennen!
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Em. Janssen.
J.M. DE BUCK, Mort à l'aube. - Desclée De Brouwer, Brugge, 1946,
198 blz., Fr. 36.
Joël is een uitzonderlijk gave jongen. Waar anderen zo vaak uit de scherven van het
kind den man in zich moeten opbouwen, is zijn jeugdstrijd eerder een stille en verbeten
worsteling om in zijn wordend man-zijn de gave geheelheid van zijn kinderziel
onverminderd te bewaren en door te trekken. Het samenvallen van dat mannelijk
besliste met dat kinderlijk ongerepte en frisse verleent aan zijn physionomie een
kenmerkende trek van fiere adel, maar ook van eenzame geslotenheid. Slechts een
totaal uitzeggen van zijn ziel in haar kinderlijke onverdeeldheid of het restloos
opgenomen worden van heel zichzelf in een aanvoelend begrijpen zou hem uit die
eenzaamheid kunnen lokken, zonder de wrange nasmaak na te laten van een verraad
tegenover zichzelf en tegenover de rechtlijnigheid van zijn groei naar God. Maar tot
een restloos zich uitspreken maakt zijn onvolgroeidheid hem machteloos, en niemand
van die met hem omgaan vermag hem totaal te begrijpen, of tenminste dat begrijpen
tot een blijvend contact om te zetten: noch zijn moeder, noch zijn leraar, veel minder
nog zijn vrienden, zelfs niet het meisje waaraan hij een ogenblik zijn hele hart schijnt
te zullen verpanden, maar dat hij van zich afstoot, zodra hij merkt dat ze verdeeldheid
in hem brengt. In een lange, ongeneeslijke ziekte zal die eenzaamheid zich tot een
tragisch conflict verscherpen, maar tenslotte verschijnen als zijn eigenlijke roeping
en de diepere zin van zijn jonge leven en van zijn 'sterven bij dageraad'. 'Je n'ai pu
transmettre de message... Tout mon message a été là.' 'Trouw' geeft de sleutel op dit
leven en op zijn adel.
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Een psychologische studie onder romanvorm durven we dit boek niet te noemen.
J.M. De Buck heeft de adel van deze fiere jongensziel immers niet zozeer geanalyseerd
als wel van binnen uit meegeleefd. Een werk als dit profaneert men door er schoolse
bijbedoelingen aan toe te schrijven. Met schroomvolle sympathie, met nauw beheerste
ontroering, in volkomen ontvankelijkheid op deze jonge ziel afgestemd, heeft de
schrijver zich met haar groei als het ware vereenzelvigd. De dominerende indruk die
de lezer van zijn boek zal meedragen is er dan ook een van stille bewondering en
schroomvolle eerbied voor het mysterie van elk rijpend mensenbestaan.
Jongere lezers - met uitzondering dan van hen die aan Joël wezensverwant zijn zullen wellicht door de sereniteit van dit boek minder aangegrepen worden dan door
de bewogenheid van Dieu parlera ce soir. Het biedt immers geen rechtstreeks
antwoord op hun noden en vragen. Nog minder is het een pleidooi voor een of andere
vernieuwingsgedachte. De afstand, die de schrijver in het volkomen één-zijn met
zijn onderwerp bewaart, zal hun bovendien te klassiek voorkomen, te zeer ontheven
aan hun onmiddellijke drang naar zelfontdekking en psychologische sensatie. Maar
juist om diezelfde reden zullen rijpere lezers het werk én menselijk én literair als een
hoogtepunt in het oeuvre van den schrijver beschouwen. Het zal hen hopelijk de al
te zeldzame verrassing laten smaken: een mens te ontmoeten, waar men slechts een
auteur hoopte te vinden.
L. Monden.
Stanislas DYGAT, Le lac de Constance. La Sixaine, Parijs, 1946, 272
blz.
Stanislas Dygat is een jong Pools schrijver die gewaardeerde critische bijdragen
schreef in dagbladen van Warschau. Als zoon van genaturaliseerde Franse ouders
bracht hij den oorlog door in een concentratiekamp aan het meer van Constance. Uit
zijn ervaringen aldaar opgedaan in een cosmopolitisch midden is zijn eerste groot
boek ontstaan, in het Frans vertaald door Antoine Dygat. Het is een eigenaardig werk
dat in zeker opzicht gunstig afsteekt op het gewone concentratiekamp-verhaal. Er is
geen kwestie van mishandelingen en martelingen, en evenmin van morele ontreddering
en ondergang. Dygat is mens en intellectueel gebleven en vindt zijn tijdverdrijf in
die lange gevangenschap in eindeloze discussies, voornamelijk over Polen, Frankrijk
en de liefde. Hij schetst op zeer treffende wijze zijn overigens zeer gereserveerde
verhoudingen met twee vrouwen die in het kamp vertoeven. In een vlaag van
nietzscheïsme ontvlucht hij het kamp en belandt met twee andere gedetineerden op
het Zwitsers grondgebied. Maar nog denzelfden nacht keert hij naar het kamp terug.
Daar zal hij een reeks door de gevangenen georganiseerde lezingen inleiden met een
uiteenzetting over Polen, maar hij houdt een excentrieke en onsamenhangende
redevoering over de gekruisigde natie die Polen is. Hiermee eindigt het boek. Men
zoeke er geen grote dramatiek, noch diepe psychologie in, maar er zit vaart in, en
men leeft met dezen ietwat onthutsenden schrijver, het reële leven van het kamp mee.
S.R.
Sally SALMINEN, Long printemps. Traduit par Céline van der Pelen.
Adapté par Aimé Decoster. - La Sixaine, Brüssel, 1947, 397 blz.
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Het meisje Mariana, het jongste kind van een talrijke boerenfamilie, keert zich,
bediende in een dorpswinkel, van het harde boerenwerk af. Doch haar huwelijk met
Sten Söderberg brengt haar op een hoeve weer: niet dan na zware crisen en dank zij
veel trouwe liefde, zal zij er eindelijk gelukkig zijn.
De twee delen van dezen lijvigen roman - Mariana in den winkel, Mariana op de
hoeve - beantwoorden aan elkander. Het meisje zelf, met evenveel reliëf als sympathie
getekend, gaat, tegelijk begrijpelijk en geheimzinnig, voor onze ogen voorbij; haar
huis- en dorpsgenoten, het Finse land en de Finse gebruiken: alles wordt opgeroepen
en leeft, even eenvoudig als treffend, even werkelijk gezien als poëtisch verdroomd.
Sally Salminen heeft al de hoedanigheden van een grote schrijfster, behalve
enigermate de diepte; want de drang naar sociale verbetering voor de vrouw, de
duidelijke strekking van het werk verleent aan het verhaal den verwachten diepgang
niet, terwijl de protestantse religiositeit, helemaal niet storend, het niet vermag van
binnen uit alles te belichten.
Toch bevelen wij dit boek, bij gevormde lezers, graag aan: het zal niemand
ontgoochelen, velen verheugen en verheffen.
Em. Janssen.
Jef CRICK, Les vies multiples de Rubens. Traduit par J. Schoups, adapté
par A. Bailly. - La Sixaine, 2. pl., z.j., 274 blz.
Het goed gedocumenteerde, geromanceerde levensverhaal van P.P. Rubens, door Jef
Crick, verschijnt nu ook in Franse vertaling. Het is opvallend, dat nog zo weinig
'biografische romans' in
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het Frans aan grote kunstenaars werden gewijd. Wij hopen dat althans deze vertaling,
als een gelukkig initiatief, succes moge hebben en er toe moge bijdragen de kennis
van onze cultuur in breder kringen te verspreiden. De vertaling is verzorgd en
levendig, al moet de soms wat gewildsappige taal van Crick ook hier onvermijdelijk
haar spoor nalaten; daar het Frans echter geen woorden met dialecttint gebruikt,
schijnt het werk bij zijn omzetting in soepel Frans eerder te winnen.
A. Deblaere.
Professor Stephanus Axters O.P., Mystiek brevier. De Nederlandsche
mystieke poëzie. Deel III. - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,
1946, 301 blz., gen. Fr. 140, geb. Fr. 170.
Na het eerste prozadeel verschijnt thans het derde deel van het Mystiek Brevier, aan
de mystieke poëzie gewijd. Het biedt ons een zeer rijke bloemlezing, waarin de
samensteiler ook de gedichten opneemt, die niet bepaald mystiek kunnen heten, maar
wier religieuze of ascetische inhoud dezelfde atmosfeer hielp scheppen, waarvan het
werk der eigenlijke mystieke dichters de hoogste verschijningsvorm uit-maakt. 'Zooals
tweede- en derderangsdichters om de vijftig jaar een groot dichter mogelijk maken,
bepalen de Middeleeuwsche auteurs die bij het gewoon christelijk leven blijven in
aanzienlijke mate mede de atmosfeer waarin onze Godzoekers God ervaren hebben
en ondergaan deze atmosfeer op hun beurt.' Daarom kunnen alle hier opgenomen
teksten dan ook voor 'mystiek geïnspireerd' gelden, en blijven innig verbonden met
de hechtste mystieke literatuur. Wij kunnen moeilijk de vraag stellen, waarom
bepaalde gedichten niet werden opgenomen en andere wel, daar nog een bundel
poëzie in het verschiet is, en de samensteiler ons het waarom of het hoe van zijn
keuze niet verantwoordt. Wèl kan men de opgang volgen, van intens religieus beleven
tot en met de hoogste mystiek.
Hoewel de lectuur van deze poëzie tot het zuiverste en rijkste behoort, wat onze
West-Europese cultuur kan schenken, kan zij bezwaarlijk genoten worden door
iedereen, zonder een degelijke inleiding; en om deze poëzie in te leiden, ware minstens
het talent van een Van Duinkerken nodig. De schrijver geeft in de plaats een
uiteenzetting over het begrip 'mystiek', een woord dat ongelukkigerwijs voor twee
verschillende phenomenen wordt gebruikt die met elkander slechts een zekere analogie
vertonen en waarvan het eerste hoogstens als een voorbereiding op het andere kan
gelden. Deze uitleg is voorzeker hoogst wenselijk voor onze lezers, die meestal geen
inzicht in deze vraag hebben, vooral nu het woord mystiek vaak enkel een vaag
poëtisch, schijnbaar passief, natuur- of wereldervaren aanduidt, en dus tot heel wat
verwarring kan aanleiding geven. Deze uiteenzetting houdt echter geen verband met
de aard of het gehalte van de gekozen gedichten; want het gaat in deze keuze niet
om de tegenstelling tussen poëtische en religieuze 'mystieke ervaring', die b.v. wel
tussen een gedicht van Van de Woestijne en één van Hadewych kan bestaan, maar
om de vraag, of gedichten die normale religieuze ervaringen behandelen, ook in een
bloemlezing uit de mystiek op hun plaats zijn, en de boven aangehaalde woorden
van de samensteiler zijn daartoe een voldoende rechtvaardiging.
De bloemlezing blijft op zichzelf een rijke schat; wij wensen dat ons volk zijn te
weinig gekende mystieke literatuur beter er door lere kennen, in afwachting dat een
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bevattelijke en goede verklaring hen daarbij helpe, het literaire zowel als het
geestelijke gehalte er van te waarderen.
A. Deblaere.
Juliaan HAEST, Vlaamse moederlyriek. Verlucht door Roger Caluwaerts.
- Tweede en vermeerderde druk, Die Skald, Brussel, 1946, 219 blz., Fr.
90.
Een bloemlezing aanleggen is geen gemakkelijk werk. Het volstaat niet een aantal
verzen rond een bepaald thema samen te brengen. Men moet tussen deze verzen een
gemotiveerde keuze doen, en na die schifting ze zo weten te groeperen, dat de
hoofdmomenten van het thema, zijn eigen belevingsvorm in de behandelde periode
of streek, en de verscheidenheid van poëtisch accent in zijn vertolking sober en
volledig veraanschouwelijkt worden. Bij zonder groot wordt de moeilijkheid voor
een thema als dat van 'de moeder'. Niet alleen is de omvang ervan zeer onbepaald,
schommelend tussen de beperkte grenzen van het lichamelijke moeder-zijn, en de
onafzienbare uitgestrektheid van het geestelijk 'moederlijke', maar bovendien brengt
het sterk persoonlijke ontroeringsmoment dat met de beleving van dit thema
verbunden is, een grotere weelde van verscheidenheid en een moeilijker te beheersen
veelvuldigheid in het behandelen ervan.
Een bloemlezing in de eigenlijke zin van het woord is deze bundel dan ook niet
geworden. Daarvoor ware een meer verantwoorde keuze, een adequater commentaar
en meer reliïf in de groepering
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nodig geweest. Bovendien heeft het zich beperken tot de 'Vlaamse' lyriek - ondanks
het Vlaams-maken van Vondel - de samensteiler gedwongen tot opname van
betwistbare en zelfs evident waardeloze stukken, om een bepaald quantum te bereiken.
De enkele mooie verzen echter, waarvan een paar minder bekend zijn, doen ons
ondanks alles deze bundel als een welkom geschenk aanvaarden.
L.M.
G. GEZELLE, Dit is de nieuwe Vlaamsche duikalmanak ofte
plukalmanak voor 't jaar ons beeren 1947. - Lannoo, Tielt, 1946, 366
blz., Fr. 35.
Voor de tweede maal wordt Gezelle's Duikalmanak uitgegeven, - en wie 1946
gebruikte, zal er zoveel in geleerd hebben dat hij 1947 niet meer wil missen. Veel
wetenswaardigheden vindt hij terug; maar ook zoveel nieuwe bijzonderheden,
spreuken vooral, treft hij aan, dat, dag na dag, herkennen en ontdekken zich zullen
verstrengelen tot één genot.
E.J.
Joy WALDA, Les voix du monde. - Casterman, Doornik-Parijs, 1945,
322 blz.
Een nieuwe roman van Joy Walda, ditmaal gegroeid uit een gegeven van
oud-Keltischen oorsprong. Geheimzinnig en verheven verhaal. Machtig is vooral
het oud-Keltische epos aan het einde van het werk. Voor rijpere geesten gezonde
lectuur.
J.V.
John BUCHAN, De negen en dertig treden. - Boekuil en Karveel,
Antwerpen, z.j., 167 blz., gen. Fr. 70, geb. Fr. 85.
Een knappe politieroman, die boven het gewone uitgaat. Aan sensatie ontbreekt het
niet: Een politieke spionagezaak, een onverklaarbare moord, een wilde jacht op den
man die toevallig het geheim der bende ontdekt heeft, tenslotte de grote slag. Meer
nog valt te appreciëren de originaliteit, de fijne psychologische observatie en de
afwisseling die van dit boek een meesterwerk in het genre maken.
J.V.
Charles PERRAULT, Contes de Fées. - Uitgeverij 'Sanderus', Oudenaarde,
1946, 80 blz., Fr. 36.
Alwie nog bewonderen kan zal in deze uitgave van de sprookjes van Perrault een
heerlijk geschenk zien. Hij echter, die de toestanden in het Middelbaar Onderwijs
kent, en weet hoe erg het gesteld is met de kennis van het Frans bij de Vlaamse jeugd,
zal het verschijnen van dezen eersteling der reeks 'Je lis le français' begroeten als
een eerste stap naar het vullen van een lang bestaande leemte. Onze jongens en
meisjes missen inderdaad een reeks Franse boeken, die ze met hun beperkte kennis
van de tweede taal aankunnen en die hen meteen binnenleiden in deze voor hen
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vreemde en toch zo rijke en verscheiden cultuur. De Contes de Fées, met hun
oordeelkundig aangebrachte annotaties, vullen deze leemte zeer geschikt aan.
Waar de verzameling dezer beroemde sprookjes echter bestemd schijnt voor
leerlingen van 14-15 jaar, menen we dat een lichte psychologische fout werd begaan,
daar deze leeftijd niet erg geestdriftig is voor sprookjes. De aangekon-digde werken
echter beloven met Gerbault, Daudet, Sand en Verne o.a. dit euvel uit te schakelen,
daar niets zal beletten het gebruik aan te passen aan de plaatselijke kennis van het
Frans en de psychologische geaardheid van een klas.
Want de fris geïllustreerde uitgave en de gunstige prijs maken het boekje uiterst
geschikt om als Frans tekstboek dienst te doen in de klas, en openbare, private, en
school-bibliotheken te verrijken.
A. Boone.

Kunst
Prof. Dr Jozef MULS, De boer in de kunst. - 'Keurreeks van het
Davidsfonds', nr 35, Davidsfohds, Leuven, 1946, 243 blz. en 112
buitentekstplaten, gen. Fr. 60, geb. Fr. 78.
Terwijl wij vrij talrijke werken bezitten over de behandeling van bepaalde religieuse
thema's in de plastiek, is deze studie over een zo episch en aantrekkelijk profaan
onderwerp als De boer in de kunst, een werkelijke verrijking. Muls vat het onderwerp
zeer ruim op. Benevens de specifieke repraesentatie van de veldarbeid, behandelt hij
ook de veeteelt, en blijft stilstaan bij de voorstelling van het paard, het rund, de
Schapen, en zelfs het neerhof in de West-Europese schilderkunst, waarbij natuurlijk
de dierenschilders aan de beurt komen. Dit laat weinig meer toe, dan een opsomming
en korte beschrijving van de schilderijen, aan deze onderwerpen gewijd. Geleidelijk
aan echter, wordt het onderwerp zowel als de behandeling boeiender, naarmate Prof.
Muls het heeft over het Dorp, de Boerenintérieurs en de Boerenfeesten, het
Godsdienstig leven bij de boer, en ons daarbij gegevens uit kolonisatie en
woningbouw.
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folklore en godsdienstige volksgebruiken te binnen roept. Een lyrische tint zelfs
krijgen de hoofdstukken over de Boer engestalten en de Boer als schepper.
Onder de talrijke besproken kunstwerken, die deze thema's illustreren, krijgen de
Vlaamse miniaturisten, onze XVIe en XVIIe eeuw, en ook de modernen, de voorname
plaats die hun toekomt. Muls' taalvaardigheid en literair talent verhinderden, dat de
behandeling van soms lange reeksen werken, zou ontaarden in een nomenclatuur of
dorre opsomming. Het laatste hoofdstuk over de rol van de boer in de beschaving en
kunst, bij het koloniseren en het bepalen van het karakteristiek uitzicht van onze
aardbodem, biedt ons een interessante synthese. Honderd en twaalf buitentekstplaten
illustreren het boek.
A. Deblaere.
Jacques LAVALLAYE, Introduction aux études d'archéologie et de
l'histoire de l'art. - 'Lovanium', Casterman, Doornik, 1946, 210 blz., Fr.
60.
De geschiedeniswetenschap beschikt over een uitgelezen reeks handboeken, die haar
methodeleer uiteenzetten, doch wie zich met de methodes van de kunsthistorie wou
vertrouwd maken, kon in ons land bezwaarlijk een goede handleiding vinden. Naast
de algemeen opgevatte Methode der Kunstgeschichte van H. Tietze, zal men wel
degelijke inleidingen aantreffen voor bepaalde gebieden, als de werken van W.
Deonna en B. Pace voor de archaeologie van de Oudheid, van J.-A. Brutails voor
deze van de Franse Middeleeuwen, R. Hedicke's Handbuch meer speciaal op de
Duitse kunst gericht, J. Bendinelli's Dottrina of F. Wittgens' Mentore voor Italië, en
F.C.A. Bremer's Inleiding voor Noord-Nederland. Een goed hand-boek, aangepast
voor kunsthistorische studie in ons land, ontbrak tot nog toe, vooral in het Frans, en
bij het verschijnen van dit werk zal men zeker ook van Vlaamse zijde de behoefte
gevoelen aan een dergelijke publicatie, waarin dan met het hele gebied van de
Nederlanden zou rekening gehouden worden.
Hoewel Prof. Lavallaye reeds verbeteringen en aanvullingen hoopt aan te brengen
in een volgende uitgave, is dit werk, zoals het is, een onmisbaar handboek, niet alleen
voor Studenten in de Kunstgeschiedenis, maar voor alle belangstellenden, die wensen
kennis te maken met de Kunsthistorie, zonder in de zo schadelijke vergissingen van
het amateurisme te vervallen. De nood aan een dergelijk werk deed zich zo sterk
gevoelen, dat Prof. Lavallaye op het algemeen aandringen heeft toegegeven, deze
publicatie reeds nu te bezorgen, al had hij liever gewacht, totdat wij voldoende
ingelicht zijn over alles wat in de Angelsaksische landen gedurende de oorlog werd
gepresteerd, en over de lotgevallen van menig kunstwerk in ons eigen werelddeel,
waar zoveel werd vernield, getransporteerd, of ontdekt, doch waarvan men eerst in
de komende jaren een volledige catalogatie kan verwachten.
Zowel het 'Algemene Deel' van dit werk, met de ontleding der begrippen, het
overzicht der hulpwetenschappen, de verschillende technieken, en de historiografie,
als het 'Bijzondere Deel', aan de monumentenzorg en -studie gewijd, en waarin vooral
de behandeling van de museografie en de bestaande bibliografie waardevol zijn, zal
onschatbare diensten bewijzen.
A. Deblaere.
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Bernard CHAMPIGNEULLE, L'âge classique de la musique française.
- Coll. 'La musique française dans la civilisation', Aubier, Éditions
Montaigne, Parijs, 1946, 352 blz.
De traditionele helderheid van den Latijnsen geest is nooit zo absoluut tot uiting
gekomen dan in de Grand Siècle. De eis van totaal begrijpelijke gedachten en
formuleringen, al werd datgene wat andere volkeren en tijden het onuit-sprekelijke
in den mens hebben genoemd daardoor wel eens gewoonweg terzijde geschoven,
heeft zich toen in alle kunsten en niet het minst in de muziek doorgezet. Aldus moest
de ingewikkelde polyphonie van het tijdperk der madrigalisten wijken voor een
nieuwen stijl, die de soevereini-teit van de melodie, de ene lijnvaste stem die de
gehele muzikale structuur beheerst, ja verplettert, voor langen tijd vestigt. Weliswaar
zijn de Italianen de Fransen hierin voor geweest. De eerste vernieuwing op Fransen
bodem komt dan ook van Italiaanse muzikanten door Mazarin in dienst van het Franse
hof gesteld. Het zijn de 'violons du Roy'. Maar die brachten nog niet datgene wat
juist beantwoordt aan de Franse behoefte. Hun melodieën omstrengelden ze met
allerlei notenfestoenen, waarbij het tweede element der volledige klaarheid, een
scherp omlijnd rhythme, verloren ging. En toen kwam de man, merkwaardiger wijze
ook een Italiaan, die de specifiek Franse muziek haar aanzijn gaf. De intrigante Lully
wist te bewerken dat hij verlof kreeg om een tweede, kleinere, groep 'violons du Roy'
op te richten en naar zijn zin te vormen. Zij leerden den geschreven tekst eerbiedigen
en stuurden aan op allereenvoudigste klaarheid in lijn en rhythme. Ook in zijn
composities, die
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achteraf niet bepaald geniaal zijn gebleken, streefde Lully naar eenzelfde doel. Hij
was er fier om, wanneer gezegd werd dat al de keukenmeiden van het koninkrijk een
zijner aria's zongen.
En hiermee was de eigen aard van de Franse muziek gevestigd. Nu mogen de
geniale kunstenaars komen, een Rameau, een Couperin; zij vinden het patroon klaar
waarin ze hun inspiraties zullen neerschrijven.
De Franse muziek in het klassieke tijdperk is vooral operamuziek. Zo wil het de
tijdsgeest. Het hof, en de burgerij die nadoet, vinden hun verpozing in de ceremoniële
theaterpraktijk van die dagen; daar alleen kon de muziek zich bestaansrecht veroveren,
doch haar positie is er weldra zeer stevig. Alle andere vormen, van de instrumentale
muziek tot de religieuze, moeten gelijkaardige karakteristieken aannemen. De stijl
van Lully heeft de alleenheerschappij.
Dit zal zo duren totdat met Gluck een nieuwe richting wordt aangekondigd die,
wortelend in de traditionele principes der Franse school, den weg naar het romantisme
zal aanbanen.
Dit alles wordt in het hier besproken boek met alle wenselijke grondigheid
uiteengezet.
G. De Wolf.
Adolphe BOSCHOT, La jeunesse d'un romantique. Hector Berlioz
18031831 d'après de nombreux documents inédits. - Veertiende druk,
Plon, Parijs, 1946, 316 blz.
Schrijver heeft van de studie van Berlioz zijn lievelingsbezigheid gemaakt. Van zijn
hand verschenen meerdere geschriften over dezen grootste der Franse romantici. Het
uitvoerigste is de biographie in drie delen, die nog steeds het grondleggende werk
voor de kennis van dezen componist blijft. Van het eerste deel, dat de tijd van 1803
tot 1831 behandelt, verschijnt thans de zesde bij gewerkte uitgave. Schrijver heeft
zijn werk herzien om het 'meer en meer in overeen-stemming met de waarheid' te
brengen. De waarheid omtrent Berlioz te achterhalen is niet altijd eenvoudig; de
eigen geschriften van den kunstenaar zijn niet steeds betrouwbaar, want het is
herhaaldelijk gebleken dat hij behept was met een flinke dosis mythomanie. Intussen
kan men zich aan geen veiliger gids toevertrouwen om leven en werk van dezen
romanticus bij uitstek te volgen dan aan A. Boschot, die algemeen voor de meest
gezaghebbende Berlioz-kenner doorgaat.
Dit eerste deel verhaalt het stormachtige leven van Berlioz vanaf zijn kinderjaren
en het ontluiken van zijn passie voor de muziek tot aan de theatrale en natuurlijk
mislukte zelfmoordpoging. In die tijdruimte vallen veel geschriften over muziek Berlioz beschikte over een zwierige, dikwijls bij tende pen - en ook reeds enkele
grote werken, vooral de Fantastische Symphonie.
G. De Wolf.
I. MARTINOV, Chostakovitch. Vertaling van Rostislav Hofmann. - Coll.
'Pour la musique', Éditions du Chêne, Parijs, 1946, 205 blz.
De naam Chostakovitch is op weg om berucht te worden. Zijn werken op
concertprogramma's trekken het grote publiek, want hij is een actualiteit. Voor de
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tweede maal werd zijn stijl onlangs gecensureerd als indruisende tegen de
communistische ideologie. Wat dit met muziek te maken heeft trachte men maar niet
te begrijpen.
Chostakovitch voelde zich van jongs af aangetrokken tot de muziek. Zijn eerste
compositie pogingen dateren uit zijn kinderjaren. Hij deed zijn muziekstudiën aan
het conservatorium te Leningrad en daar manifesteerde zich weldra zijn uitzonderlijk
talent. Met zijn eerste symphonie was hij op één slag beroemd. Doch tot dan toe
kende hij slechts de muziek van zijn Russische tijdgenoten. Het contact met het
Westen opende het uitzicht op een andere klankenwereld. Het werd een bedwelming
waardoor de jonge componist tijdelijk zijn houvast verloor; er ontstond een hele
reeks werken die een zoeken betekenen naar de hernieuwde affirmatie van zijn
verrijkte persoonlijkheid. Doch die muziek mocht niet behagen aan de meesters van
het land, en de stoute knaap wordt doctoraal op de vingers getikt. Totdat men zich
gewaardigde zijn Vijfde Symphonie, die als ondertitel draagt 'Bevestiging der
persoonlijkheid' als een rouwmoedige schuldbekentenis te aanvaarden, en er volgde
grootmoedige vergiffenis. Of die welwillende gezindheid zal stand houden, blijft
een open vraag.
Al dat gehaspel met ideologleën en propagandistische bekommernissen, waarmee
de schrijver van deze studie volledig akkoord gaat, maakt dat onze bewondering voor
het kunnen van den thans veertigjarigen meester niet uitgaat zonder bekommernis
om de blijvende gaafheid van zijn artistieke persoonlijkheid.
G. De Wolf.
I. NESTIEV, Prokofiev. Vertaling van Rostislav Hofmann. - Coll. 'Pour
la musique', Éditions du Chêne, Parijs, 1946, 204 blz.
Dit boek geeft het levensverhaal, een breedvoerige ontleding der voornaamste werken
en een degelijke studie over den
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stijl van Prokofiev. In de schaarse literatuur over dezen componist zou dit werk uiterst
welkom zijn indien zijn ontegensprekelijke hoedanigheden niet werden overschaduwd
door een storende politieke partijdigheid. Prokofiev, geboren in 1891, kreeg zijn
opleiding in Rusland, grotendeels nog onder het tsaristisch regime. Na de omwenteling
toog hij naar het Westen (1918), doorreisde Amerika en verbleef in Duitsland en
Frankrijk. Einde 1932 keerde hij naar Rusland terug. De productie in den vreemde
wordt door schrijver als volgt beoordeeld: 'Al trachtte Prokofiev niet toe te geven
aan den invloed van het burgerdom, toch onderging hij de verderfelijke werking van
het Parijse milieu' (blz. 156). Nu hij zich weer in Rusland bevindt, is zijn crisis tot
een einde gekomen en begint een nieuwe tijd 'in Soviet Rusland, in een veel normaler
en vooral veel vruchtbaarder klimaat' (blz. 158).
G. De Wolf.
Marcel SÉNÉCHAUD, Le Répertoire lyrique. - Librairie Payot,
Lausanne, 1945. 35o blz., B. Fr. 135.
Een zeer te waarderen hulp voor muziekliefhebbers die operamuziek langs de radio
willen beluisteren of het bijwonen van een voorstelling voorbereiden.
Voor elk van de honderd vijf en veertig behandelde opera's en operetten wordt
eenzelfde schema gevolgd: na een korte notifie over den componist volgt, in enkele
regels, de samenvatting van het werk en de opgave der rollen met aanduiding van
de stemsoort. Daarna, een vrij uitvoerige ontleding, volgens bedrijven, van den
literairen inhoud. Hierbij wordt het eerste optreden van elk acteur opgegeven, zodat
het onderscheiden der personages door hun stem bij het beluisteren zeer wordt
vergemakkelijkt. Ook de beroemdste of populairste aria's krijgen een aparte
vermelding. De keuze der werken geschiedde volgens het huidige West-Europese
speelrepertorium. Niet het aantal opvoeringen was hierbij alleen doorslaggevend;
naast de succes-werken zijn er meerdere andere, vooral moderne, die bijval bij het
grote publiek verdienen en dien misschien ook wel eens zullen krijgen.
G. De Wolf.

Geschiedenis
Helen ISWOLSKY, De ziel van Rusland. Vertaald uit het Engelsch. Sheed en Ward, Brussel, 1946, 235 blz., gen. Fr. 90, geb. Fr. 100.
Als gids ter ontdekking van Ruslands geestelijke lotsbestemming, dient dit boek
warm aanbevolen. Schrijfster is de dochter van Alexander Iswolsky, minister van
Buitenlandse Zaken van 1906-1910 en Russisch gezant te Parijs gedurende den
eersten wereldoorlog. Lange jaren verbleef zij te Parijs, waar zij als journaliste en
schrijfster naam maakte. In 1941 vestigde ze zich in de Verenigde Staten.
Overtuigd dat ook het huidige Rusland slechts kan begrepen worden in functie
van de duizendjarige christelijk-humanistische traditie, die zijn 'ziel' boetseerde,
tracht schrijfster de onveranderlijke trekken van die ontwikkelingsgang aan te geven.
Wij kunnen ze als volgt samenvatten: de diep-christelijke inslag van de Russische
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cultuur. De geboorte van de Russische natie valt samen met het doopsel van Prins
Wladimir; heiligen zoals Alexander Newski, Sergius van Radonezh en Dmitri Donskoi
worden zelfs door de Sovjets de echte bouwers van Rusland genoemd. Vanaf de
troebele dagen van de Mongoleninvallen tot de belegeringen van Leningrad en
Stalingrad, 'werd het doodsgevaar van Kerk en Staat gekeerd door de sterke geestelijke
krachten, die steeds opnieuw gestalte gaven aan de Russische éénheid'. Het volk
putte die geestelijke vitaliteit in haar heiligdommen, bij monniken en kluizenaars,
waar 'de witte vlam van de Orthodoxie' brandend bleef. Daar ook leerden Tolstoï,
Dostoïewski, Gogol en Solowjef de verheerlijking van de armoede en de kenotische
geest. De drang naar broederlijkheid, die de boerengemeenschap bezielde, het edelste
humanisme van de negentiendeeuwse Intelligentie, de verzuchtingen naar
universaliteit vloeiden eigenlijk uit dezelfde zuiver-christelijke bronnen. Die religieuze
ziel, zo besluit schrijfster, is nog steeds levend in Rusland; de Sovjets hebben er
tenslotte wel rekening mee moeten houden.
Helen Iswolsky is er prachtig in geslaagd Ruslands waarachtige geschiedenis te
schetsen; zij biedt ons geen wetenschappelijke verhandeling over het onderwerp; al is schrijfster blijkbaar op de hoogte van de meeste recente publicaties - zij openbaart
ons de 'ziel van Rusland'. Het komt ons voor, dat de katholieke invloeden op de
cultuur van Rusland al te sterk worden beklemtoond. Waar de toestanden van de
laatste decennia worden beschreven, is een zekere emigranten-mentaliteit merkbaar.
In zijn geheel echter, zal dit boek in ruime mate bijdragen tot een juistere en
onbevooroor-deelde kennis van het 'echte, eeuwige Rusland'.
Ch. Indeken.
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[Nummer 7]
Wet en geweten
door F. De Raedemaeker S.J.
I. De verplichting van de wet
Het is een algemeen aanvaarde Stelling in de katholieke moraalphilosophie en
-theologie, dat de wetten door den staat uitgevaardigd, of burgerlijke wetten, in
geweten verplichten1.. Het ligt overigens geheel in de lijn van de katholieke
wereldbeschouwing deze wetten niet op te vatten als een loutere juridische techniek,
als een stel spelregels van het gemeenschapsleven, waaraan men zich naar believen
kan onttrekken. Het staatsgezag vindt immers zijn laatste oorzaak en rechtvaardiging
in God zelf die den mens geschapen heeft als een sociaal wezen, en al wat het sociaal
leven mogelijk maakt wordt bij gevolg door God gewild: het staatsgezag in de eerste
plaats, en de wetten waardoor dit gezag zich laat gelden. Zo worden deze ingeschakeld
in de metaphysische en godsdienstige wereldvisie van het Christendom.
Hieruit volgt dat de rechtvaardige burgerlijke wet in principe in geweten verplicht.
Dit wil zeggen, dat zij ons vóór een morele noodzakelijkheid stelt volgens deze wet
te handelen, wegens haar verband met de natuurwet en bij gevolg met den wil van
God. Tegen deze wet in handelen is niet alleen onverstandig of onvóórzichtig, maar
is een zonde, en waar het gaat over belangrijke aangelegenheden, een ware doodzonde,
waardoor wij onze eeuwige bestemming op het spel zetten. De gewoonte daarentegen
aan de burgerlijke wetten te gehoorzamen ontwikkelt in ons een ware christelijke
deugd, die, als alle deugden, verdienstelijk is in de ogen van God, den oppersten
wetgever en de bron van de sociale orde.
Opdat we ons door de wet vóór God in geweten verplicht zouden voelen is het
overigens niet noodzakelijk dat de wetgever zelf bewust zij van de zedelijke waarde
van zijn verordeningen, van hun verband met de natuurwet en met den goddelijken
wil. Van het ogenblik dat hij het gezag op rechtvaardige wijze bekleedt, oefent hij
dit uit in den naam van God, ook indien hij persoonlijk Gods rechten niet zou

1.

Cfr Suarez, Tractatus de legibus, III, 21, die verwijst naar S. THOMAS, Summa theologica,
I-II, 96, 4, en vele andere theologen. - LEHMKUHL, Theologia moralis, I, nr 144, 210, 322.
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erkennen of zelf loochenen zou. Evenals ongelovige ouders toch het gezag over hun
gezin in den naam van God uitoefenen, eveneens hebben in feite de bevelen van den
ongelovigen wetgever een zedelijk karakter dat zijn onderdanen in geweten verplicht.
'Geef aan Caesar wat aan Caesar toekomt', zei Christus, en de H. Paulus
interpreteerde dit goddelijk bevel en legde tevens den grondslag van de christelijke
sociale ethiek, waar hij aan de Romeinen schreef: 'Alle mensen moeten onderdanig
zijn aan het gezag, dat boven hen Staat. Er is inderdaad geen gezag dan door God
en het gezag dat bestaat, is door God geordend. Daarom staat eenieder die het gezag
weerstaat tegenover de orde door God bepaald. Deze opstandigen trekken zelf het
vonnis over zich af... Daarom is er verplichting tot gehoorzaamheid; niet enkel
vanwege de straf, maar ook om het geweten'1..
Deze paulinische leer heeft de katholieke traditie in zich opgenomen; de theologie
heeft haar met rationele argumenten gestaafd, argumenten die alle neerkomen op de
uitspraak van sint Thomas: 'Indien ze rechtvaardig zijn hebben de wetten een
verplichtende kracht voor het geweten, en dit omwille van de natuurwet waarvan ze
zijn afgeleid'2..
Wie ziet niet in dat deze opvatting, en zij alleen, een hechten grondslag legt voor
een waar menselijk gemeenschapsleven? Mensen zijn vrije, zedelijke wezens, en zij
kunnen maar waarachtig in gemeenschap leven wanneer zij hun vrijheid en hun
morele verantwoordelijkheid ingeschakeld weten in het gemeenschappelijk verband,
wanneer zij zich zedelijk verplicht voelen door de wetten van de gemeenschap. In
het ethisch karakter van de wet ligt de ware menselijke band die de gemeenschap tot
een sociale eenheid samensnoert; aan dit karakter ontleent zij haar duurzaamheid,
haar waardigheid, haar menselijkheid. Wanneer in een volk of een staat de opvatting
verslapt of verloren gaat, dat de wet in geweten verplicht, dan komt de weg vrij voor
een ongebreideld individualisme. Elkeen zoekt dan de wet te ontduiken. De wetgever
ziet zich verplicht meer en meer strafbepalingen te voorzien, het politie- en
controle-apparaat uit te breiden. In de plaats van een geordende samenleving met
gewetensvolle plichtsvervulling als grondslag, ontstaat er een losse groep van
enkelingen die nog alleen door uiterlijken dwang voor een totaal anarchisch
uiteenvallen wordt behoed. Alleen in de christelijke, natuurrechtelijke opvatting van
de gehoorzaamheid aan den staat vindt de gemeenschap haar blijvende, levende
eenheid en de zedelijke, menselijke verbondenheid.
Moeten we aan het staatsgezag in geweten gehoorzamen, dan hebben

1.
2.

Ad Romanos, XIII, 1-5.
Summa theologica, I-II, 96, 4.
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we meteen de verplichting om de gezagsdragers in den staat met eerbied te bejegenen.
Niet omwille van hun persoon, maar omdat ze de tolken zijn van God die hun de
leiding van de gemeenschap heeft toevertrouwd. Het kan gebeuren dat de
persoonlijkheid van den wetgever ons maar een matigen eerbied of sympathie
inspireert, dat we hem zelfs onwaardig moeten beschouwen om zijn hoge ambt te
bekleden; maar dit rechtvaardigt geen kritiek die in die persoon het gezag zelf zou
treffen. Humor is voorzeker niet verboden, noch een rechtvaardige en wettelijke
poging om onwaardige gezagsdragers door betere te vervangen, maar op dit punt zal
het christelijke geweten zekere grenzen niet overschrijden, en zolang iemand, hij
weze vriend of vijand, rechtmatig het gezag uitoefent, dit gezag erkennen als een
uiting van den goddelijken wil op het gebied van het sociale en politieke leven, en
vermijden door een aanhoudende, afbrekende en vooral onrechtvaardige kritiek den
eerbied voor het gezag zelf te ondermijnen.

II. Natuurwet, positieve wet, poenale wet
Uit het beginsel dat de wetten door het staatsgezag voorgeschreven in geweten
verplichten, volgt niet dat ze dit alle doen op dezelfde wijze. We moeten eerst en
vooral onder de burgerlijke wetten onderscheiden deze welke alleen a.h.w.
toelichtingen zijn van de natuurwet, en de andere welke hetgeen de natuurwet op
een onbepaalde wijze voorschrijft door een positieve wilsdaad van den wetgever
vaststellen. Immers, zoals St Thomas zegt, kan een burgerlijke verordening op een
dubbele wijze uit de natuurwet voortvloeien: ofwel als een onmiddellijke
gevolgtrekking (per conclusionem), ofwel als een positieve bepaling (per modum
determinationis)1..
De wetten van het strafwetboek die ons verbieden iemand te kwetsen of te doden,
te stelen, of een aanslag te plegen op de openbare zedelijkheid, behoren ongetwijfeld
tot de eerste soort: zij zijn onmiddellijke afleidingen van de natuurwet. Het is duidelijk
dat deze wetten ons in geweten verplichten, en dat ze ons ook zouden verplichten,
zelfs indien de wet geen straffen had voorzien in geval van overtreding.
Maar vele wetten kunnen niet onmiddellijk uit de natuurwet worden afgeleid. Zij
verplichten in geweten omdat de natuurwet zelf ons oplegt te gehoorzamen aan den
wetgever waar deze zijn rechtmatig gezag uitoefent bij het bepalen van wat er voor
het leven in gemeenschapsverband nuttig of noodzakelijk is. Zulke wetten zijn zuiver
positieve burgerlijke wetten.

1.

Summa théologica, I-II, 95, 2.
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Zij verplichten ons in geweten. Maar waartoe verplichten ze ons? In zulke positieve
wetten immers is hetgeen geboden of verboden wordt niet af te leiden van de
natuurwet, dus op zichzelf niet verplichtend of verboden in geweten. Anderzijds
bezitten deze wetten, zoals alle wetten, een dubbel bestanddeel: het gebod of verbod
en de strafbepaling. B.v. het is verboden links van den openbaren weg te rijden; doet
men het, dan loopt men een geldboete op. De zuiver positieve wet zegt dus: rijd
rechts, of u zult boete betalen. Hier rijst de vraag: waartoe ben ik in geweten verplicht?
De wetgever wil klaarblijkelijk door de wet bekomen dat iedereen zou rechts rijden
en, om dit doel te bereiken, heeft hij de overtreding met een straf voorzien. Dus kan
het zijn dat hij ons niet in geweten wil verplichten rechts te rijden, maar alleen de
boete te betalen indien wij de verordening overtreden. In dit geval hebben we te doen
met een zuiver poenale wet of strafwet, in zedelijken zin begrepen. Veronderstel dan
dat ik in een overigens stille straat links rijd, dan heeft dit geen morele betekenis,
maar word ik betrapt, dan heb ik de verplichting de geldboete te betalen. Met andere
woorden, zuiver poenale wetten zijn disjunctief: men is verplicht in geweten - want
er bestaat geen ware wet die niet in geweten verplicht - maar ofwel om te doen of te
laten wat ze voorschrijft of verbiedt, ofwel om de straf te ondergaan die ze voorziet.
Maar er doen zich ingewikkeldere en belangrijkere gevallen voor waarin een
christelijk gevormd geweten aarzelen kan. B.v. het natuurrecht zegt ons dat alwie
kan er moet toe bijdragen om de onkosten te bestrijden die de organisatie van het
gemeenschapsleven noodzakelijkerwijze met zich meebrengt. M.a.w., we zijn
verplicht aan den staat belastingen te betalen. Maar hoeveel? Hierover zegt de
natuurwet slechts zeer in het algemeen: zoveel als billijk is, in verhouding tot de
voordelen die het gemeenschapsleven u verzekert en uw concrete financiële
mogelijkheden. De fiscale wet, door een positieve verordening bepaalt voor elkeen
het quotum van de belasting. De belastingswetten kunnen dus zuiver poenale wetten
zijn, niet inzover zij inhouden dat we billijke belastingen moeten betalen, maar
inzover zij voor elk geval een bepaald quotum vaststellen. Ze kunnen in dien zin
poenále wetten zijn, indien de wetgever zulks bedoelt, of indien de algemene opinie
ze als dusdanig beschouwt, zonder dat de wetgever protesteert. In dit geval zijn we
niet in geweten verplicht juist het bedrag te betalen dat volgens de belastingswet
wordt opgevorderd, maar wij hebben wel in geweten de verplichting een bedrag te
betalen dat we als onze billijke bijdrage tot de staatsonkosten beschouwen; en indien,
zoals te verwachten, dit bedrag kleiner is dan hetgeen door de fiscale wet wordt
opgevorderd,
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dan zijn we verder verplicht de boete te betalen die ons kan worden opgelegd.
Volgens een modern moralist worden in de huidige staten over het algemeen als
zuiver poenaalwetten beschouwd: de politie-verordeningen, de uit- en invoerrechten,
en, zegt hij, in sommige landen, de fiscale wetten. De militiewetten daarentegen
moeten in het algemeen aanzien worden als wetten die ons in geweten verplichten
ook voor hetgeen ze ons voorschrijven1..
Om te weten wanneer een wet als een zuiver poenale wet moet beschouwd worden
geven de moralisten over het algemeen de volgende criteria aan: Ten eerste, de wil
van den wetgever die al of niet een zedelijke verplichting wil opleggen. Maar deze
wil wordt doorgaans, tenminste in de moderne staten niet duidelijk uitgesproken.
Nochtans indien de straffen in verhouding de zwaarte van de overtrading verre
overtreffen, zoals b.v. in de wetten over het stropen en het smokkelen, dan kan men
hier wellicht uit afleiden dat de wetgever het doel van de wet door de toepassing van
de zware straffen wil bereiken zonder de naleving van de wetsbepaling zelf als een
gewetensplicht op te leggen. Een tweede criterium is het oordeel van zedelijk
hoogstaande mensen die beter dan anderen aanvoelen wanneer een wetsbepaling een
zedelijk karakter heeft. En tenslotte is er de algemene opinie (aestimatio communis)2..
Maar dit laatste criterium is niet altijd betrouwbaar, en is onderhevig aan
schommelingen en stromingen die we zelf enigszins kunnen beïnvloeden. De
algemene opinie of aestimatio communis kan gebaseerd zijn op een verkeerd inzicht
in de zaken, en dit is met betrekking tot de verplichting van de burgerlijke wetten
klaarblijkelijk het geval. Het is duidelijk dat door de ontkerstening van brede lagen
onzer bevolking het zedelijk besef zelf diep werd aangetast en dat de verplichting in
geweten bij velen haar betekenis heeft verloren. Voeg daarbij dat het staatsgezag
zelden of nooit beroep doet op het geweten van zijn onderdanen, dat het zelfs handelt
en spreekt alsof het zelf met de zedelijke verplichting geen rekening houdt. Uit dit
alles volgt dat de algemene opinie meer en meer geneigd is de wet te beschouwen
als een louter socialen dwang waaraan men met alle eerlijke en oneerlijke middelen
mag trachten te ontsnappen.
Deze opinie wordt verder in haar valse opvatting bevestigd door de moderne
positivistische staatstheorieën volgens dewelke de staat niets anders betekent dan
een regeringstechniek, de wet niets anders dan een spelregel van het sociale leven
en het sociale leven zelf niets anders dan een toevallig, verder niet te verklaren feit.
Zo verliest

1.
2.

H. JONE, Moraaltheologie, vert. H. van Groessen, 1940, blz. 51.
A. MOLIEN, art. Lois, in Dictionnaire de théologie catholique, IX, col. 907.
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het staatsgezag elken metaphysischen en godsdienstigen achtergrond en de wet haar
karakter van zedelijke verplichting.
Uit dezen toestand van de algemene opinie volgt dat we de ontduiking van de
wetten, de omkoperij van staatsbedienden en ambtenaren, het begeven van
goedbetaalde ambten aan onbevoegden, m.a.w. de sociale immoraliteit meer en meer
hoogtij zien vieren. We kunnen a.h.w. experimenteel vaststellen dat, waar de
christelijke opvatting van de gehoorzaamheid aan den staat verloren gaat, het
gemeenschapsleven ontwricht wordt, en dat stilaan, maar zeker, list en geweld de
plaats innemen van het recht.
Hoe meer anderzijds de openbare opinie in dit amoralisme verzinkt, hoe moeilijker
het wordt voor een gewetensvol mens zijn plichten te vervullen tegenover den staat.
Waar een grote helft van de medeburgers gewetenloos fopt en de lasten die
gezamenlijk moeten gedragen worden listig van zich afschudt, daar slaat niet alleen
de eerlijke man een enigszins naïeve figuur, maar wordt het voor hem een waar
probleem hoe hij de wet nog in geweten onderhouden kàn. Eerlijk leven in een
gewetenloze samenleving is uiterst moeilijk, zoniet onmogelijk.
Maar zijn het misschien niet de eerlijke mensen zelf die zich in die moeilijke
situatie hebben gebracht? Immers ook zij vormen de algemene opinie, en we mogen
ons, als christenen, afvragen, of we in al de mate van het mogelijke die opinie in de
goede baan hebben geleid. In elk geval is het in de huidige omstandigheden de plicht
van elken christelijken man en christelijke vrouw, in het gezin en in het openbaar
leven, de rechten van het geweten te herstellen en meteen den eerbied voor en de
gehoorzaamheid aan het staatsgezag. Zodoende zullen zij een atmosfeer scheppen
waarin het vanzelfsprekend zal zijn dat iedereen in geweten het zijne bijdraagt tot
het algemeen welzijn volgens de normen van de wet. Meteen zullen veel moeilijke,
haast onoplosbare problemen betreffende onze persoonlijke verhouding tot de wet
uit de baan zijn geruimd.
Het herstel van het geweten in de sociale betrekkingen is een der voornaamste
plichten van de christenen van onzen tijd. Het gaat hier noch min noch meer dan om
de redding van onze beschaving die dood gaat aan gewetenloosheid. Van deze
gewetenloosheid is het verlies van het besef, dat de staat drager is van een door God
geheiligd gezag, een van de meest fundamentele bestanddelen. Christus heeft ons
gezegd: 'Gij zijt het zout der aarde... als het zout nu smakeloos wordt, waarmee zal
men het dan zouten?'1.. Dit woord wordt door de geschiedenis maar al te zeer
bewaarheid. De christelijke levensopvatting is de diepste en laatste voorwaarde van
een mens-

1.

Mattheus, v, 13.
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waardig bestaan op aarde, van een ware geordende samenleving. Waar zij begeeft
is er geen verdere steun meer te vinden: daar verzinkt het sociale leven in de anarchie
van het individualisme en het ongebreideld egoïsme.
Getuigen als we zijn van een geweldige verslapping van de sociale zedelijkheid
moeten we door het voorbeeld, woord en schrift opnieuw den eerbied voor en de
gehoorzaamheid aan het gezag van de wet doen herleven als de eerste voorwaarde
voor een beter en menselijker samenleven. 'Men geeft zich nu rekenschap, zei Z.H.
Pius XII in zijn radiorede van 24.12.1942, van de dringende noodzakelijkheid terug
te keren tot een geestelijke en morele wereldbeschouwing, doorgloeid met de warmte
van een ware menselijkheid, verlicht door de stralende schoonheid van het christelijk
geloof, opvatting die in de wettelijke organisatie een weerglans ontdekt van de door
God gewilde orde, een lichtende vrucht van den menselijken geest, die zelf een beeld
is van den geest van God'1..

III. De onrechtvaardige wet
We Spraken tot dusver over onze verplichtingen tegenover elke rechtvaardige wet.
Een wet is echter niet rechtvaardig door het feit alleen dat zij door den wetgever
werd bepaald en afgevaardigd. De wetgever zelf is gebonden aan morele normen
buiten welke zijn wetten onrechtvaardig zijn en bij gevolg ons niet alleen niet in
geweten binden, maar ons zelfs tot verzet kunnen verplichten.
Het is helaas niet denkbeeldig dat de wetgevers van een staat zich, tenminste op
een of ander bepaald gebied, boven elke absolute norm verheven wanen, dat een
partij die de macht in handen heeft gekregen deze macht misbruikt om tegen het
algemeen welzijn in, door onderdrukking van elke vrije mening, door het verkrachten
van het menselijk geweten, m.a.w. door onrechtvaardige wetten, haar wil aan de
onderdanen tracht op te dringen.
Een wet is essentieel een ordening van de rede ten bate van het algemeen welzijn.
Waar het staatsgezag door de wetgeving niet het algemeen welzijn, maar het voordeel
van een groep, een partij of een bepaald persoon nastreeft, daar verliest de verordening
van den staat haar wettelijk karakter en verdwijnt bij gevolg de verplichting tot
gehoorzaamheid.
De wet kan nog onrechtvaardig zijn wanneer zij, in plaats van de natuurwet nader
te omschrijven en te bepalen, iets beveelt wat zonde is of iets verhindert waartoe we
door de natuurwet of door den posi-

1.

Acta Apostolicae Sedis, 1943, blz. 9-24. (Franse vert, in La documentation catholique, t.
XLIII, 1946, col. 913.)
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tieven wil van God verplicht zijn, m.a.w. wanneer zij iets oplegt dat met ons geweten
in strijd is.
De burgerlijke wet is onrechtvaardig, ten derde, wanneer zij de onvervreemdbare
rechten van den persoon of de hogere rechten die Christus aan zijn kerk schonk met
de voeten treedt. In dit geval immers overschrijdt de wetgever zijn bevoegdheid die
binnen de perken ligt van het tijdelijk welzijn van de samenleving als dusdanig.
Het staatsgezag is dus niet de opperste wet. Het is zelf onderworpen aan de
bepalingen van de natuurwet, beperkt binnen de grenzen van zijn bevoegdheid en
onmachtig tegen de onvervreemdbare rechten van de menselijke persoonlijkheid
De gehoorzaamheid aan de wet blijft echter geboden zolang het niet voor elk
rechtgeaard mens duidelijk blijkt dat zij onrechtvaardig is. Al te licht zijn we geneigd
de geldigheid van een wet in twijfel te trekken wanneer ze aan ons eigenbelang, aan
onzen onafhankelijkheidszin enige, overigens noodzakelijke beperking oplegt. 'Zolang
er een ernstige twijfel bestaat over het onrechtvaardig en wederrechtelijk karakter
van een wet, wordt de wetgever verondersteld op het gebied van zijn rechtmatige
bevoegdheid te hebben gehandeld. Men moet die wet eerbiedigen. Men moet aan
die wet gehoorzamen. Op dit beginsel steunt de orde en de vrede van de politieke
gemeenschap. De wet zal voor wederrechtelijk en onrechtvaardig gehouden worden
alleen wanneer het onrecht van haar bepalingen met zekerheid zal gebleken zijn en
als dusdanig erkend na een volstrekt eerlijk onderzoek dat elke illusie uitsluit en een
objectief oordeel toelaat1'.
Is het echter gebleken dat om een der boven opgegeven redenen een wet
onrechtvaardig is, dan kan zij niet in geweten verplichten. Het is geen wet, maar
dwang.
Het kan echter gebeuren dat we ons nochtans aan een onrechtvaardige wet, mits
ze ons niets zondigs oplegt, moeten onderwerpen, niet omwille van die wet zelf,
maar wegens het nog groter kwaad dat voor ons of voor anderen het niet gehoorzamen
aan die wet zou voor gevolg hebben.
Maar indien de voorzichtigheid ons deze handelwijze niet oplegt of aanraadt, is
het steeds toegelaten aan de onrechtvaardige wet passief weerstand te bieden, d.w.z.
niet te doen wat zij gebiedt of te doen wat zij verbiedt. Wanneer het passief verzet
door een grote groep mensen tegelijkertijd wordt uitgeoefend, kan dit soms volstaan
om een onrechtvaardige wet onuitvoerbaar te maken. In dit geval kan dit verzet een
gewetensplicht worden, ook indien men zich individueel aan een straf zou blootstellen.

1

YVES DE LA BRIÈRE, Comment concilier autorité et liberté? 1929, blz. 38. voor de
uiteenzetting die volgt hebben we veel aan dit uitstekend werkje te danken.
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Het passief verzet is echter steeds verplichtend tegen een wet die ons iets zou opleggen
waartegen ons geweten zich met recht verzet, iets wat zondig zou zijn, of in strijd
met de natuurwet of met de hogere rechten van onze morele persoonlijkheid. Deze
gevallen, alhoewel uitzonderlijk zijn niet denkbeeldig.
Een voorbeeld dat door de eeuwen heen de bewondering heeft afgedwongen van
al wie de onschendbaarheid van het geweten door den staatsdwang erkent, is dit van
Antigone. Iedereen herinnert zich hoe volgens Sophokles, de koning van Thebe,
Kreoon, het verbod had uitgevaardigd het lijk van haar broeder te begraven, hetgeen
in de oudheid gelijk stond met een heiligschennis. Antigonè weet zich niet gebonden
door deze wet, en 's nachts strooit zij stof op het verlaten lijk van Polyneikos. Betrapt
en voor Kreoon gebracht bevestigt zij voor den tyran in onvergetelijke woorden de
primauteit van het geweten en van het natuurrecht: 'Deze (menselijke) wetten werden
niet door Zeus uitgevaardigd, noch door de Gerechtigheid die zetelt bij de onderaardse
goden... en ik meende niet dat de wetten van een sterveling kracht genoeg bezitten
om de niet-geschreven wetten, het werk der onsterfelijke goden, te overtreffen. Want
die wetten zijn niet van vandaag, noch van gisteren; maar zij zijn steeds levend en
niemand weet hun oorsprong. Moest ik deze dan overtreden uit vrees voor de
bedreiging van een mens, en de wraak van de goden over mij roepen?'1.
Geldt het hier de heerlijke schepping van een heidens treurspeldichter, in de
geschiedenis van de Kerk zien we hoe, van af het begin, dezelfde rechten van het
geweten luide verkondigd worden. Petrus, voor het Sanhedrin gedaagd, dat hem de
vrijheid toezegt indien hij wil ophouden met Christus te verkondigen, antwoordt:
'Oordeelt zelf of het billijk is jegens God eerder naar u te luisteren dan naar God.
Wij kunnen niet zwijgen over hetgeen wij zagen en hoorden'2.. En hoevele martelaren
zijn niet den dood ingegaan liever dan hun geloof af te zweren en aan antieke of
moderne afgoden te offeren? Het Christendom is de school waarin de Westerse mens
den eerbied heeft geleerd voor het rechtvaardig gezag van den staat, en tevens den
heldhaftigen weerstand tegen de tyrannie van wetgevers die de perken van hun gezag
moedwillig te buiten gingen ten koste van de persoonlijke rechten en vrijheden van
den mens.
In uiterste gevallen kan het zelfs toegelaten zijn aan een onrechtvaardige wet
actieven weerstand te bieden door met geweld den dwang van zich af te schudden.
Het kan immers gebeuren, dat een mens

1.
2.

SOPHOKLES, Antigone, 2e bedrijf.
Handelingen der Apostelen, IV, 19-20.
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of een gemeenschap, aangetast in hetgeen zij als het heiligst en duurbaarst bezitten,
zich feitelijk in staat van zelfverdediging bevinden.
Deze actieve weerstand kan verschillende vormen aannemen, hetzij men met
geweld de toepassing van een bepaalde onrechtvaardige wet verhinderd, hetzij men
de tyrannie van den wetgever zelf wil onschadelijk maken en het recht op de puinen
van een onrechtvaardig regime herstellen.
De actieve weerstand, vooral in zijn meer algemenen vorm, den opstand, is slechts
onder zeer bepaalde en strenge voorwaarden moreel verantwoord. De onrechtvaardige
wetgever moet de essentieelste rechten op de meest dringende, onmiddellijke wijze
aanranden; alle andere, vreedzame middelen tot het herstel van het recht moeten
eerst aangewend worden, en tenslotte moet er een zeer ernstige kans bestaan dat de
opzet zal slagen: anders zou men het volk in een nog tragischer ongeluk dompelen.
Niet alleen volledigheidshalve gaven we hier de algemene trekken weer van de
traditionele katholieke leer over den weerstand tegen de onrechtvaardige wet. Laat
ons denken aan de niet weinige landen van Europa waar bepaalde partijen de macht
door het geweld of door den steun van vreemden veroverd hebben en wetten opdringen
die het algemeen welzijn verhinderen, den innerlijken vrede verstoren en de heiligste
rechten van den persoon en van het gezin met de voeten treden. voor het geweten
van millioenen mensen stelt zich daar op dit ogenblik het probleem van den passieven
of zelfs van den actieven weerstand, en ontelbaar zijn diegenen die hun weerstand
aan den onrechtvaardigen wetgever met hun vrijheid en zelfs met hun leven hebben
betaald.
Wat ginds gebeurt, kan vroeg of laat ook hier gebeuren. Immers wanneer een staat
en een volk de wetgeving niet meer beschouwen als een heilige en in geweten
verplichtende uitdrukking van de door God gewilde sociale orde, dan is logischerwijze
voor de machthebbers de feitelijke Staatsmacht onbegrensd. Alleen het zedelijk
geweten verleent aan de wet haar menselijke waarde, en alleen ditzelfde geweten
stelt aan het staatsgezag zijn natuurlijke grenzen. Valt dat geweten weg, dan kan de
wetgever zich logisch een onbeperkte macht toeschrijven.
In de huidige samenleving zien we dan ook, samen met een verslapping van het
geweten, een voortdurende uitbreiding van het staatsgezag. De staatstussenkomst
dringt dieper en dieper door in het sociale, het economische en het persoonlijke leven
van den mens. En alhoewel deze bemoeiingen van den staat voor een groot deel te
wijten zijn aan een natuurlijke evolutie van het steeds meer ingewikkelde
gemeenschapsleven, toch dreigt het gevaar, dat de staat stilaan het
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gebied van zijn natuurlijke bevoegdheid gaat overschrijden en dat de rechten van de
menselijke persoonlijkheid van lieverlede in het gedrang gaan komen. Het is moeilijk
de juiste grenzen te trekken die de noodzakelijke en rechtmatige staatstussenkomst
scheiden van een onrechtmatige, bemoeizieke en onverantwoorde inmenging van
het staatsgezag in het persoonlijk leven, van een machtsmisbruik waartegen wij ons
mogen en moeten verzetten.
Vele moderne sociologen slaan niet zonder onrust deze ontwikkeling gade, en
meer en meer bevoegde stemmen waarschuwen ons voor het gevaar dat onze
natuurlijke vrijheid bedreigt. Elk van ons wordt, in de mate van zijn invloed op het
sociale leven door Z.H. den Paus opgeroepen voor de verdediging van onze essentiële,
menselijke rechten. We moeten, zegt hij in de reeds aangehaalde radioboodschap,
'den eerbied en de practische uitoefening van de fundamentele rechten van de
menselijke persoonlijkheid bevorderen, te weten: het recht om het lichamelijk,
intellectueel en zedelijk leven te onderhouden en te ontwikkelen, in het bijzonder
het recht op een godsdienstige vorming en opvoeding; het recht op den privaten en
openbaren eredienst van God, de godsdienstige liefdadigheid inbegrepen; het recht,
in beginsel, op het huwelijk en op het bereiken van zijn doeleinde; het recht op de
echtelijke en gezins-gemeenschap; het recht op den arbeid als onontbeerlijk middel
tot het onderhoud van het gezinsleven; het recht op een vrijen levenskeus, dus 00k
op den keus van den priesterlijken of kloosterlijken staat, het recht op het gebruik
van de stoffelijke goederen, met inachtname van zijn eigen plichten en van zijn
sociale beperkingen.'
Tegen deze rechten kan geen enkel staatsgezag rechtmatig optreden. We hebben
het recht en den plicht ons te vrijwaren tegen elke staatsinmenging, en elke wet die
ze zou aanranden als een onrechtvaardige wet te beschouwen, die ons geenszins in
geweten verplicht.
besluit. - Alle christenen hebben in de huidige ontredderde samenleving een reddende
rol te spelen. Wij zijn in het bezit van de eeuwige beginselen die het
gemeenschapsleven schragen, en onder deze beginselen is het morele, in geweten
verplichtend karakter van de wet een der meest actuele. Met dit beginsel in ere te
herstellen zullen we twee resultaten bereiken, allebei even noodzakelijk voor een
geordende, waarlijk menselijke gemeenschap. We zullen ten eerste aan de wetten en
aan het staatsgezag hun diepe, zedelijke betekenis hebben weergeschonken, en, ten
tweede, we zullen aan den wetgever het bewustzijn hebben terugbezorgd van de
noodzakelijke grenzen van zijn gezag, en den eerbied voor de onvervreemdbare
rechten van de menselijke persoonlijkheid.
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De Indische imbroglio
door dr J. Masson S.J.
Een der ontzaglijkste politieke problemen van het ogenblik is ongetwijfeld het
Indische vraagstuk: 400 millioen mensen, drie grote godsdiensten, twee werelddelen
zijn er in betrokken. Wij willen daarom de meest essentiële zijden van den toestand
in dit onmetelijk gebied wat nader belichten. De huidige gebeurtenissen zijn de
resultante van een lange historische ontwikkeling, invasies, kulturele wisselwerkingen
en rassenvermenging; aan heel dat verleden moeten wij even onze aandacht schenken,
willen wij iets begrijpen van wat er nu gebeurt.

Terugblik
Het lot van een volk wordt gedeeltelijk vooraf bepaald door den bodem waarop het
leeft. Dit axioma geldt voor Indië meer dan voor enig ander land.
In het Zuiden door den Oceaan omspoeld, aan de Noordzijde beschermd door den
Himalaya-muur, vormt Indië een gesloten geografische eenheid, een gunstigen bodem
voor gemdividueerde beschavingsvormen: er bestaat werkelijk 'een Indië'! Maar toch
is die eenheid niet geheel gesloten, want door een bres in het Noord-Westen dringen
sinds eeuwen invasies het land binnen. De krachtige en stoutmoedige nomaden van
Centraal-Azië schrokken terug voor de hemelhoge bergen met eeuwige sneeuw.
Maar de stroom zocht een uitweg, en door den Rhyber-pas en Penjab wisten zij door
te dringen tot Delhi en de rijke Gangesvlakte, waar millioenen mensen te
brandschatten waren, in die eindeloze uitgestrektheid van veie aarde, waar het goed
was te leven. Zij rukten er binnen, vestigden zich als heersers in de Streek, verdreven
of onderdrukten hun voorgangers.
Drieduizend jaar geschiedenis werden hier in tien regels samengevat, een
geschiedenis van invallen, nu eens overrompelend als een springtij, dan weer rustig
aanstromend, om later in nieuwe invasies onder te gaan: tien eeuwen vóór Christus
kwamen de Ariërs, een tiental eeuwen na Christus de Mohammedaanse Turkomannen,
in de zestiende eeuw de Mongolen.
Driehonderd jaar geleden maakten de Engelsen een uitzondering: voor hen was
de zee een weg; een haven was voor hen een toegang;
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en van Calcutta en Bombay uit drongen zij het land binnen. Indië biedt dus, onder
ethnisch en politiek oogpunt, hetzelfde uitzicht als de rotsen langs de Maas, waarin
de opeenvolgende stratificaties de geschiedenis der aarde schreven. Over den bodem
van dravidische 'zwarten' heen legden zich, als zoveel lagen, de blanke Ariërs, de
Turken, de gele Mongolen, en bovenaan, nietige spikkeltjes in die ontzaglijke massa
Volkeren, rozige Engelsen, heidenen, eters van rundsvlees.
Een bouddhistisch spreekwoord luidt: 'Elke zege baart haat, en de overwonnene
is altijd ongelukkig'. Wel hebben de onderworpen Volkeren, met die ietwat
fatalistische berusting die de Aziaten meer eigen is dan ons, en die in Indië uitgroeide
tot de leer die alle geweld veroordeelt (Ahimsa), den nek gebogen onder het juk van
den overwinnaar, en lijden zij in stilte - gewapende opstand komt zelden voor - toch
blijft in het hart vijandschap geankerd. Rassen staan altijd en onweerstaanbaar
wantrouwig tegenover elkaar. Sinds den inval der Ariërs deelt de huidskleur (varna)
Indië in twee werelden: de blanke veroveraars en de zwarte onderworpenen. Bij dit
oude rassenantagonisme voegt de hiërarchische schikking der beroepen, waarbij de
autochtonen naar de laagste bezigheden werden verwezen, een nieuwe oppositie: die
van het beroep. De 2500 Indische kasten, aan den top waarvan in vele streken de
brahmaan nog als een soort godheid troont, zijn het sociale resultaat van die eerste
scheiding op grond van de colour-bar.
Een andere bron van verscheurdheid is eerder van politieken aard. De invallers
eisen in de geschiedenis van Indië natuurlijk het leeuwenaandeel op. Keizerlijke,
koninklijke, prinselijke en adellijke families hebben er gewoekerd en in dat eindeloze
land domeinen afgebakend waarvan de omvang varieert tussen een koninkrijk zo
groot als Frankrijk en het grondgebied van een dorp. voor dien toestand kwamen de
Engelsen te staan. En trouw aan hun beginsel: 'het minst gunstige verdrag is te
verkiezen boven den voordeligsten oorlog', vielen zij alleen de uitgesproken vijanden
aan en wierpen hen van den troon; met de andere Hindoese of Mohammedaanse
vorsten werden de meest uiteenlopende overeenkomsten gesloten. Daaruit volgt dat
thans in Indië twee soorten gebieden bestaan: de elf Engelse Kroonkolonies, en de
staten die, onder hun eigen inheemse vorsten, alleen door een verdrag met de Kroon
verbunden zijn. De voorstanders van een totaal onafhankelijke en democratische
All-India Federation zijn het niet altijd eens met die 562 vorsten, die weliswaar sterk
in macht verschillen, maar allemaal even autokratisch en absolutistisch zijn van aard.
Vandaar nieuwe verdeeldheid.
Een derde moeilijkheid vloeit voort uit den socialen toestand: Engeland heeft Indië
zonder twijfel met reuzenschreden voortgestuwd
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op den weg der modernisering, vooral inzake groothandel en grootindustrie; maar
meteen is het werkliedenvraagstuk nijpend geworden. Enkele cijfers: zonder de 350
millioen kleine boeren mee te rekenen, die door armoede en gebondenheid tot echte
Proletariërs zijn geworden, teilen wij: in de Indische katoennijverheid 389 spinnerijen
met ongeveer 10 millioen spindeis. De mijnen brengen 25 millioen ton steenkool
voort per jaar; de staalproductie is gestegen tot een millioen ton; aan hennep, waarvan
Indië de voornaamste producent is, worden volgens de jongste statistieken 1.767.000
ton per jaar verwerkt. In 1939 voerde Indië naar Engeland alleen voor 43.000.000
pond waren uit.
Een groot deel van deze industriële uitrusting en van de handelsbedrijvigheid is
in handen van Indische kapitalisten, met name de Parsi's van Bombay. Die kapitalisten
zijn vanzelfsprekend conservatief gezind. Wat moeten zij denken over de sympathie
voor Sowjet-Rusland die Jahawarlal Nehru, de leider der onafhankelijkheidspartij,
openlijk uitspreekt?
Laatste oorzaak van haat en tweedracht: het godsdienstverschil. De Hindoes, die
de meerderheid uitmaken - ongeveer twee derden der bevolking - vergeven aan de
andere godsdiensten niet dat zij verdeeldheid hebben gebracht in de ziel van Indië.
vooral tegen de Mohammedanen staan zij gekant, want onder de religieuze
minderheden vormen deze de sterkste fractie: ongeveer 20 millioen gelovigen, 23%
der bevolking. Deze laten zich dan ook niet onbetuigd, en een der motiveringen op
een recent Moslim-congres geformuleerd, luidt als volgt: Aangezien het Indisch
kastensysteem de rechtstreekse negatie is van nationalisme, gelijkheid, democratie,
en van alle edele ideeën waarvoor de Islam strijdt...!! Tegenover de Christenen die,
katholieken en Protestanten bijeen genomen, misschien tien millioen man sterk zijn,
is de gezindheid der Hindoes dezelfde, zoals blijkt uit de moeilijkheden die de huidige
Eerste Minister van Travancore schept voor de gelovigen in dien staat.

1940-1945
Bij het uitbarsten van den tweeden wereldoorlog berustte het evenwicht in Indië dus
op spanning en was bijgevolg uiterst onzeker; elk ogenblik kon het breken. Spanning
tussen Indiërs en Engelsen; onder de Indiërs tussen de heersers der inlandse Rijken
en de democratische beweging in British India; tussen de kapitalisten der grote
bedrijven - de Parsi's - en de Proletariërs van veld of fabriek; tussen de Hindoes en
de niet-Hindoes, d.w.z. vooral de Mohammedanen, maar ook de Sikh's en de
Christenen.
De spanning tussen Engelsen en Indiërs schijnt echter niet te zullen
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leiden tot een breuk, zolang Hindoes en Moslems niet aan hetzelfde anti-Britse zeel
gaan trekken.
De politieke beroering is ook nog lang niet overal doorgedrongen; Nehru zelf
bekende dat de grote massa der 85% ongeletterden slechts heel korten tijd geleden
tot pan-indisch bewustzijn en onafhankelijkheidswil is ontwaakt. Of 20% der inwoners
op dit ogenblik deelnemen aan den strijd is niet zeker; slechts 10% hebben stemrecht
en nog veel minder zijn verkiesbaar. Maar daar komt het eigenlijk niet op aan:
revoluties worden altijd door een minderheid bewerkt.
Boven de partijen en boven de leiders der woelige fracties staat Gandhi. Buiten
en soms ook binnen de Indische elite werd zijn houding omstreden, maar voor de
massa is hij onbetwist en onbetwistbaar; hij is meer dan een mens, hij is een heilige,
een mahâtma; door zijn visies, zijn oproepen, zijn vasten, evenaart hij de wijzen uit
het verleden.
Onder hem scharen zich de politiekers met hun aanhang.
Het Indian National Congress noemt zich pan-indisch, en staat boven alle religieuze
schakeringen, maar in feite - niettegenstaande een kleine minderheid Mohammedanen
- is zij uit Hindoeïsten samengesteld. De leiders zijn: Jahawarlal Nehru, Sardar
Vallabhai Patel, Sarat Chandra Bose en de Muzelman Abul Kalam Azad. In 1945
zouden twee millioen leden hun bijdrage gestort hebben. Deze partij wil onmiddellijke
onafhankelijkheid in volkomen eenheid.
De Moslem League telt ongeveer een millioen leden. Zoals de Islam zelf is zij
tegelijk religieus en politiek gericht en strijdt voor de Mohammedaanse belangen.
Sinds 1940 Staat als eerste eis op haar programma: de stichting van Pakistan, een
onafhankelijke Mohammedaanse staat, in een federaal Indië. Dit Pakistan zou de
provincies omvatten waar de meerderheid Mohammedaans is: Punjab, Afghanistan,
Sind en Beloedjistan in het Westen, met daarbij in het Oosten de onafhankelijke Staat
Kasjmir, Bengalen en Assan. Leider van de beweging is M. Ali Jinnah, een intelligent
en opportunistisch politicus.
Tegenover de Moslem League staat de Hindu Mahasabha, eveneens een religieuze
beweging, maar met veel minder aanhang; zij houdt het bij het partnership met
Engeland binnen de Britse Commonwealth.
Tenslotte bestaan er ook kleine liberale, communistische en agrarische groepen.
De vorsten der 'Native States' hebben een 'Prinsenkamer' gesticht, die een
afwachtende houding aanneemt, zoniet omtrent de noodzakelijkheid, dan toch omtrent
de middelen om de Swaraj te bereiken.
Dat Indië in den oorlog werd meegesleept zonder dat men op democratische wijze
zijn advies had gevraagd, was niet van aard om het streven naar autonomie te
kalmeren. Engeland zag het gevaar in,
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zocht handig de moeilijkheden te omzeilen, maar dat viel niet mee, want onmiddellijk
barstte het conflict los. Bij de oorlogsverklaring, die was geschied zonder Indië te
raadplegen, verklaarde het Congres dat de eerlijkheid alleen al vergde dat, in zaken
van zo groot belang, het oordeel van de betrokken personen werd gevraagd, en gaf
het bevel aan de ministers uit de partij, ten teken van protest hun ontslag in te dienen
bij de provinciale besturen, waar zij in zeven gevallen op elf de meerderheid vormden.
Engeland antwoordde met het uitroepen van den noodtoestand en vorming van
minderheids- of extraparlementaire ministeries.
Maar, begrijpend en tegelijk kordaat, bood Engeland Indië in de Oogstmaand 1940
het Dominion-statuut aan, de herziening van de grondwet, een verruiming van het
centrale ministerie (Viceroy's Executive Council) door opname van Indische
voormannen op de belangrijkste posten.
Het aanbod werd verworpen; maar koppig voerden de Engelsen hun politiek van
toenemende inlandse medewerking door: in Juni 1941, opname van vijf Indiërs in
het centrale ministerie; daarna oprichting van de 'National Defence Council', inlands
organisme aansluitend bij het Departement van Oorlog en het Opperkommando, die
nog uitsluitend aan Europeanen voorbehouden bleven.
Op dit ogenblik wordt het centraal bestuur van Indië dus waargenomen door het
Kabinet voorgezeten door den Onderkoning. Deze is, langs den staatssecretaris voor
Indië te Londen om, verantwoordelijk voor het Britse Parlement. Het Kabinet omvat:
de Onderkoning, de Commander-in-Chief, drie Engelse en acht Indische leden. De
Onderkoning moet zich bij de meerderheid aansluiten; meent hij te moeten weerstand
bieden, dan volstaat het dat twee leden zijn mening delen om de zaak te brengen
voor den Staatssecretaris en het Parlement te Londen.
Hoe zorgvuldig deze realisatie ook moge afgewogen zijn, in de ogen der Indiërs
vertoont zij dezelfde gebreken als de Constitutie van 1935: de voornaamste posten
en het laatste woord blijven aan de Europeanen.
Vruchteloos publiceerde de propaganda statistieken: op 2500 rechters in Indië zijn
er 230 Britten, op 5500 leden van het Bestuur 630... Daar ging het niet om, maar om
het essentiële: Swaraj, dat is het doel.
Op II Maart 1942 kondigde Churchill in de Commons aan dat Sir Stafford Cripps
naar Indië zou afreizen. Dat was drie maand na Pearl Harbour en Japan kwam dreigend
opzetten. De voorstellen die Stafford Cripps meebracht om de verschrikte Indiërs
aan de zijde der Engelsen te bewaren en gerast te stellen omtrent de toekomst, kunnen
wij als volgt samenvatten:
- De Regering van Zijne Majesteit stelt voor, als weg naar Swaraj,
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het Dominion-statuut te verlenen aan Indië. Het land blijft dus gehecht aan de Kroon,
maar is volledig onafhankelijk in binnen- en buitenlandse politiek (Statuut van Canada
en Australië).
- Onmiddellijk na het ophouden der vijandelijkheden zal een Constituerende
Vergadering verkozen worden, met de opdracht een nieuwe Grondwet samen te
stellen. Ook de 'Native States' zullen op deze vergadering vertegenwoordigd zijn.
- De Regering van Zijne Majesteit verbindt zich deze Grondwet te aanvaarden op
voorwaarde dat:
elke provincie of Staat vrij blijft de Grondwet te weigeren indien hij aan het
bestaande regime de voorkeur geeft;
de religieuze en raciale minderheden beschermd worden;
een verdrag tot stand komt met Engeland omtrent de overdracht van de macht.
Deze voorstellen schenen redelijk, hielden rekening met alle rechten en situaties,
en lieten dus een beste uitslag verhopen. Daarenboven waren zij zeer knap berekend:
vooreerst werd de vervaldag verschoven tot na den oorlog, en vervolgens omdat zij
in Indië, bij de verdeeldheid die er heerst, allerlei mogelijkheden openstelde voor
particularistische strekkingen, en door het feit zelf de streving naar eenmaking en
onafhankelijkheid, die vooral door het Congres wordt vertegenwoordigd, krachtdadig
remde. Divide et impera...
De hinderpalen op den weg waren echter talrijk. Men vertelt dat Sir Stafford
Cripps, als een echt Engelsman wie het wedden in het bloed zit, bij de afvaart zou
gezegd hebben: 'Kansen op welslagen? Drie tegen zeven!'
De Indiërs deelden zijn mening! Lang is er nagepraat over de redenen van het
Congres, en daarna van de Liga om de voorstellen der zending Cripps te verwerpen.
Was het alleen maar ongeduld: Niet morgen; nu? Niet iets; alles? Rekenden zij met
gevaren en verantwoordelijkheden die na den oorlog konden opduiken, of vertrouwden
zij Engeland gewoonweg niet? Misschien was er iets van dat alles. Eén ding is zeker:
het werd een mislukking op heel de lijn. Het oorlogskabinet onder den conservatief
Churchill zou er niet kunnen op bogen voor het Indische vraagstuk de definitieve
oplossing gevonden te hebben. Integendeel, onlusten en hongersnood waren de
volgende jaren niet van de lucht.

De nieuwste speler1.
1945. De travaillisten nemen het bewind over. Fier op hun triomf,

1.

Cfr een meer uitgebreid artikel van den schrijver in Études, September 1946.
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dachten zij op hun beurt het probleem eens ter hand te nemen. Het werd ook steeds
nijpender, zoals bleek uit de bloedige onlusten.
Tegen einde Maart stapte, op last van het Parlement en de travaillistische Regering,
de 'Cabinet Mission' in Indië aan wal. Zij was samengesteld uit drie leden, waaraan
de Onderkoning Lord Wavell van ambtswege werd toegevoegd. Die leden waren
Lord Pewthick Lawrence, Staatssecretaris voor Indië, Sir Stafford Cripps, de
rampzalige onderhandelaar van 1942, nu president van de Board of Trade, en M.
Alexander, First Lord of Admiralty. Deze zending maakte geen geheimen omtrent
haar bedoelingen: 'De besprekingen die nu een aanvang zullen nemen, bereiden de
vestiging voor van een systeem waarin Indië zelf zal kunnen bepalen op welke manier
het zijn volledige onafhankelijkheid kan realiseren... Dus: principieel staan vrijheid
en zelfbeschikkingsrecht in het vooruitzicht. Nu moeten wij samen de mogelijkheid
scheppen voor de Indiërs om over den vorm van hun instellingen te beslissen met
zo weinig mogelijk moeilijkheden, en de grootst mogelijke snelheid'.
Zo weinig mogelijk moeilijkheden? Dus waren er nog? Inderdaad, daar bleven
vooral de kwestie der religieuze minderheden, en de kwestie der inlandse Rijken.
Tegen 'Pakistan', den eis der Moslims, steken stormen op. Jinnah schreeuwt: 'Ons
bloed, als het moet'. Maar Gandhi zegt: 'Pakistan zou een zonde zijn!' De Radja's
van hun kant willen niet kapituleren, al herhaalt het Congres op alle tonen dat hun
tijd voorbij is.
Onder die omstandigheden begint op 1 April de Cabinet Mission de raadplegingen
die de discussies moeten voorbereiden! Een week later staan de partijen scherper
dan ooit tegen elkaar.
7 April. Jinnah verklaart in een rede tot de afgevaardigden der Moslem League:
'Nooit bestond er sociale of politieke eenheid tussen die twee grote naties
(Muzelmannen en Hindoes)... Indië wordt alleen door Engeland samengehouden...
Als conditio sine qua non voor een onderzoek van de zaak door de Liga, stellen wij
het principieel aanvaarden van Pakistan'.
8 April. De vergadering der afgevaardigden stemt een resolutie in vier punten:
- Pakistan is conditio sine qua non.
- Het moet de provincies omvatten die wij aangewezen hebben.
- Het moet een eigen Constituante vormen.
- De minderheden zullen er geëerbiedigd worden.
Den volgenden dag, 9 April, antwoordt het Congres in 10 punten:
- Onmiddellijke uitroeping der onafhankelijkheid.
- Vorming van een centrale overgangsregering, die alle macht ontvangt.

Streven. Jaargang 14

595
-

Eenheid en onverdeelbaarheid van Indië.
Verzet tegen het recht der afzonderlijke gebieden om over hun lot te beslissen.
Constitutie van federalen aard.
Uiterste autonomie der gefedereerde eenheden, met nochtans een centraal gezag.
Democratisch beginsel van bestuur door de meerderheid.
Vertegenwoordiging in de wetgevende lichamen on the principle of adult
franchise.
- Geen scheiding tussen Brits Indië en de inlandse Rijken.
- Samenstelling van een soevereine constituerende vergadering.
Onmiddellijk is het duidelijk dat 3,4 en 9 rechtstreeks tegen de eisen van de
Mohammedanen ingaan. Denzelfden dag nog leggen de afgevaardigden van de
Moslem League den eed af alles veil te hebben voor den triomf van Pakistan... terwijl
4.500.000 Sikh's, die zich bedreigd zien met inlijving bij Pakistan, ineens uit den
hoek komen en de vorming eisen van een vrij Sikhistan!
De onderhandelaars hebben het waarlijk niet onder de markt! Maar zij houden vol
en op Zondag 5 Mei om 10 u. in den voormiddag zijn de raadplegingen geëindigd.
De besprekingen kunnen een aanvang nemen, en precies een week later meldt een
communiqué het einde van deze vruchteloze inspanning: De Hindoes en de
Mohammedanen kunnen het niet eens worden.
Toen zij vernamen dat de conferentie te Simla mislukt was, staken de Indische
leiders hun teleurstelling niet onder stoelen of banken. Maar zij verklaarden ook
opnieuw dat dit niet het einde was (Gandhi), en dat Indië weldra vrij zou zijn (Nehru).
Onder welken concreten politieken vorm, zeggen zij niet. Want de Hindoes houden
aan het onverdeelde Indië, de Moslems eisen Pakistan...
Tegen einde Mei zijn de Engelsen klaar met een Statement en een plan dat den
toestand moet redden. In grote trekken:
Geconstateerd wordt vooreerst een bijna algemeen verlangen naar een verenigd
Indië, behalve onder de aanhangers van de Moslem League.
Bovendien, Pakistan, zoals het wordt voorgesteld, lost de kwestie der minderheden
niet op, integendeel. Want in het Westelijk deel zouden naast 22.650.000
Mohammedanen of 62%, 13.840.000 niet-Mohammedanen wonen of 38%. In het
Oostelijk deel zou de verhouding zijn 36.440.000 (51,7%) tegen 34.060.000 (48,3%)!
Tenslotte leven dan nog twintig van de negentig millioen Mohammedanen verspreid
in Hindoes Indië.
Zonder de niet-Mohammedaanse gebieden, dus zonder een aantal distrikten van
Punjab, bijna gans Assam en West-Bengalen, zou Pakistan niet kunnen leven: het
zou historisch en economisch natuur-
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lijke eenheden vernielen, en geen oplossing geven aan de kwestie der 4.500.000
Sikh's, die door de nieuwe grenslijn in twee delen zouden worden gesplitst.
Daarenboven betekent de stichting van Pakistan de ontreddering van geheel de
administratieve, economische en militaire organisatie van Indië, die, rekening houdend
met geografische en historische gronden, unitair is opgebouwd.
Men zal dus vasthouden aan één Indië, in de lijn van de voorstellen van het
Congres, d.w.z. met een minimum bevoegdheid bij de centrale Regering:
Verkeerswezen, Landsverdediging en Buitenlandse zaken. Een maximum macht, al
het overige indien zij dat verlangen, berust bij de Provinciale Besturen.
Om de minderheden te beschermen zal, wanneer gestemd wordt over een zaak die
de hogere belangen raakt van een minderheid, niet alleen de meerderheid nodig zijn
van het totaal aantal stemmen, maar ook van die der betrokken minderheid.
Maar hoe nu de Constituerende vergadering voor gans Indië samengesteld? zichier
de voorstellen der Engelsen:
- Een afgevaardigde voor een millioen inwoners.
- De zetels worden verdeeld naar het quorum door elke groep behaald. Dit wordt
berekend per provincie.
- De bestaande provinciale wetgevende vergaderingen kiezen de afgevaardigden.
Men kan natuurlijk tegen dit plan aanvoeren dat het slechts drie groepen erkent: de
'Algemeene', de Mohammedaanse, en de Sikh's, en dat het zo b.v., de christenen van
Indië verwaarloost die weliswaar zeer verspreid zijn, maar in aantal de Sikh's
overtreffen.
De berekeningen doen zich zo voor:
Hindoese
provincies (6)

167 'algemene' 20 Moslim

-

= 187

Pakistan: West- 9 'algemene'
(3 prov.)

22 Moslim

4 Sikh's

= 35

Pakistan: Oost- 34 'algemene'
(2 prov.)

36 Moslim

-

= 70

4 Sikh's

= 292

Geheel Brits
Indië

210 'algemene' 78 Moslim

De inlandse
Rijken

93

Totaal voor
Gans Indië

385

Deze vergadering zou eerst bijeenkomen om haar bureau te verkiezen, de rechten
der minderheden te bepalen, en tenslotte de provinciale en centrale Constituties op
te stellen. Met Engeland zou een verdrag gesloten worden omtrent de
machtsovername.
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Hangende kwesties, nieuwe beroeringen
De Engelse ontwerpen waren uiterst redelijk, maar tegelijk lieten zij een aantal vragen
open. Twee hiervan dringen zich onmiddellijk op.
De eerste betreft de uitvoerende macht: Wie behoudt de macht gedurende de
'constituerende' periode? Engelsen en Indiërs antwoorden: wij! en beweren allebei
dat het behoud - of de overname - der macht een noodzakelijke voorwaarde is voor
vrede in het land en vrijheid in de besprekingen.
De tweede moeilijkheid betreft een essentieel punt der wetgevende macht: Waar
ligt het principe: bij het Centrum of bij de Provincies? Hier staan weer twee meningen
tegenover elkaar: de Hindoes van het Congres zijn voor de Centrale Regering, de
Mohammedanen - met hun Pakistan - houden het voor de Provincies.
Reeds voor einde Mei komen de wrijvingen aan het licht. Den 12en vraagt een
memorandum van Jinnah de oprichting van twee afzonderlijke Constituerende
Vergaderingen, een Mohammedaanse, en een uit Hindoes samengesteld, vooraleer
over te gaan tot wetgeving en organisatie van een centraal bestuur. Denzelfden dag
verwerpt het Congres dezen eis, en pleit voor de omgekeerde volgorde. De
overgangsregering die de Engelsen voorstellen bestaat uitsluitend uit Indiërs maar
wordt voorgezeten door den Onderkoning. Ook dit nemen de Indiërs moeilijk aan.
Een besluit van het Working Committee van het Congres op 16 Mei eist dat deze
regering rechtstreeks verantwoordelijk zou zijn voor de Centrale Indische Wetgeving,
wat door de Engelsen geweigerd wordt (25 Mei).
Lange en moeizame onderhandelingen brengen tenslotte een paar stappen verder.
De Indiërs aanvaarden een voorlopig Kabinet, samengesteld uit ambtenaars, maar
zij wensen het geen lang leven; de Muzelmannen geven toe, maar conditioneel en
vol achterdocht, op het punt van een enige Constituerende Vergadering.
Nu kon men overgaan tot de verkiezingen. Zij hadden plaats in de tweede helft
van Juli; 207 zetels kwamen aan het Congres, 73 aan de Liga, 9 aan onafhankelijken;
een hondertal zetels, voorbehouden aan de Rijken, zijn nog niet bezet.
De effectieven zijn dus normaal, zoals men ze verwacht had. Maar de moeilijkheden
komen eens te meer in een hel licht te staan: het Hindoes en het Moslim blok worden
werkelijk vertegenwoordigd door het Congres en de Liga; deze behaalde 73 van de
78 Muzelmanse zetels en groepeert dus praktisch den gehele Indische Islam. Reeds
in het begin van Augustus hebben verklaringen van Nehru over de 'soevereine' macht
van de toekomstige Constituante voor gevolg, dat de Muzelmannen van te voren hun
medewerking weigeren, en in het
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midden van de maand barsten te Calcutta relletjes los, waarbij honderden doden
vallen.
Toch slaagt de Onderkoning erin vertegenwoordigers van de Moslem League in
het Interim Cabinet op te nemen. Maar M. Jinnah, de leider, houdt zich er buiten.
Met de Constituante wil het niet vlotten: de vertegenwoordigers van den Islam
beweren dat de Engelsen en de Hindoes de voorwaarden niet eerbiedigen, die zij
voor hun medewerking hebben gesteld, en trekken zich terug. Van dat ogenblik af
bestaat de Vergadering alleen maar uit Congressmen van Brits Indië, vermits de
Muzelmannen niet meer daar zijn, en de afgevaardigden der Inlandse Rijken nog
niet. Welk gezag heeft zulke Vergadering dan nog? Zij telt amper de helft van haar
leden, allen van dezelfde partij. Kan dat geheel Indië vertegenwoordigen?
De Engelsen schijnen niet zeer geneigd Indië over te leveren aan het experiment
van een Grondwet, die op zo'n manier zou gestemd worden. Alles schijnt dus in een
slop vastgelopen, hoewel de Constituante toch vanaf begin December haar
werkzaamheden heeft ingezet.

De katholieken en 'swaraj'
In deze verwarring beweegt het katholicisme, dat uiteraard universeel is en
vaderlandsliefde als een deugd beschouwt, zich principieel heel rustig voort. In feite
gaat het soms minder gemakkelijk.
Het spreekt vanzelf dat de Indische katholieken voor de niet-katholieken niet
onderdoen in 'burgertrouw' en onafhankelijkheidswil. Maar zij hebben tegen zich
dat hun godsdienst, al is hij Aziatisch van oorsprong en supra-nationaal, door blanken
werd ingevoerd; hoewel hun Kerken reeds honderden inlandse priesters en tientallen
inlandse dominees teilen, zijn deze toch nog een minderheid; en groot blijft de
bekoring om bekering tot het Christendom te vereenzelvigen met verraad aan de
gemeenschap.
Dit is zowat de algemene opinie onder de 90.000.000 Mohammedanen. Want wat
maakt er tenslotte de eenheid uit van hun groep, tenzij de gehechtheid aan den Islam?
Elke bekeerling is een verrader en een apostaat; indien Pakistan werkelijkheid werd,
een staat met Mohammedaanse wetten en gebruiken, dan zou de apostolische werking
er wel niet zo moeilijk worden als in Irak of Arabië, maar toch ontzettend lastig en
gevaarlijk.
De Hindoes zijn in geloofszaken uiterst verdraagzaam, en zij waarderen in het
Christendom de geestelijke schoonheid die de vergelijking met de Indische kan
doorstaan. Nochtans is het onzeker of ook van hun kant niet een min of meer openlijke
tegenstand te verwachten valt.
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Ongetwijfeld verklaren Nehru en een deel der Indische intellectuelen, die door
Westerse invloed tot materialisten zijn geworden, dat 'de zaken van deze wereld
dringend en belangrijk genoeg zijn om heel onze aandacht in beslag te nemen'. Maar
tegenover degenen die het met hen niet eens zijn leggen zij alleen maar een beleefde
onverschilligheid aan den dag. Zij zijn partijgangers van de vrijheid van geweten en
eredienst, en geen vinger zouden zij uitsteken om een vervolging te ontketenen.
Gandhi daarentegen, hoe ruina zijn opvattingen overigens ook mogen zijn, heeft
betoogd dat, naar zijn mening, het Hindoeïsme de natuurlijke godsdienst is van het
Indische volk, en dat het vrij ongewenst zou zijn het daarvan te willen verwijderen.
Die dat aandurfden moesten maar bereid zijn de gevolgen te dragen...
Deze bedreiging werd reeds in daden omgezet door den Eersten Minister van den
Staat Travancore, waar een zeer sterke minderheid Christenen leeft. Tegen de
niet-hindoese scholen, en vooral tegen de zeer bloeiende katholieke scholen wordt
een wetgevende actie gevoerd: Travancore moet een Hindoe-staat blijven, en daarom
zijn alle middelen goed om de kinderen, die de toekomst zijn, aan de missionarissen
te onttrekken. Het wordt een ware vervolging, met hier en daar openlijke gewelddaden.
Sommige landbouwers die het Doopsel hadden ontvangen, zagen hun hutten in
vlammen opgaan.
Natuurlijk is dit maar één Staat tussen honderden andere, en dan nog buiten Brits
Indië. Helaas, het geval staat niet meer alleen, en bovendien, dàt zoiets zich kan
voordoen, al was het maar op één plaats, wijst dit niet op een onzekerheid in den
toestand? Is het niet een bewijs dat de christenen in het defensief staan? Een
missionaris, die dit leest, zal ons misschien voor pessimist houden. Het is nochtans
nuttig eens na te denken over de verwarde situaties, ook wat de christenen betreft.
In het huidige voorlopig Bewind werd de protestantse dominee, John Matthai
alleen op Engels initiatief opgenomen, en niets wettigt ons te menen dat dit opnieuw
zal gebeuren in een werkelijk vrij Indië.
In de Constituante zetelen christenen en zelfs een priester. Nochtans wordt de
christen gemeenschap, die zeven à acht millioen mensen vertegenwoordigt, er als
zodanig niet geteld, terwijl de Muzelmannen en zelfs de vier en een half millioen
Sikh's er van rechtswege hun plaats hebben. Men kan die leemte, waarvoor de Engelse
'christenen' die de verdeling der zetels voorstelden, verantwoordelijk zijn, alleen
maar betreuren. De groepen die wettelijk vertegenwoordigd zijn hebben de waarborg
dat, voor een wet die hen treft, de meerderheid binnen hun groep vereist is. Op deze
waarborg kunnen de christenen niet rekenen.
Natuurlijk hebben Congres en Liga, toen zij vóór de verkiezingen van September
1946 tegen elkaar in het geweer stonden, om strijd geruststellende beloften gedaan
om de kleine minderheden te winnen,
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waarvan de steun hun althans een symbolische of materiële hulp bracht. Nu ze
scherper dan ooit tegenover elkaar staan, zoeken zij voortdurend nieuwen aanhang
te werven. Wellicht moet men die kiespropaganda niet al te hoog aanslaan! Zal die
houding blijven bestaan in een verenigd of tweeledig Indië?
Sommige Optimisten menen het te mogen geloven. Maar kunnen zij onze
onzekerheid negeren: welke zal de Indische wetgeving morgen zijn inzake
verkiezingen, pers en Scholen? Niemand weet het; of liever, wat men kan voorzien,
is een totaal gelaïciseerde wetgeving.
In geval van onrechtvaardige behandeling - sommigen houden dit voor
onwaarschijnlijk, maar het blijft mogelijk - zal de christen gemeenschap zich dan
kunnen verdedigen? Hoe zou zij wettelijk kunnen protesteren, daar zij geen wettelijk
erkend onafhankelijk bestaan geniet?
Men kan hopen dat Hindoe-Indië niet bereid is om onmiddellijk een echte
christenvervolging te ontketenen, hoewel onze godsdienst er zich moet aan verwachten
voorlopig aan toenemende achterdocht te zijn blootgesteld; maar, met den tijd kan
het nieuwe regime ongetwijfeld een weldaad worden, indien het althans de
minderheden weet te eerbiedigen.
Het zal aan de missionarissen de gelegenheid bieden om door hun volharding en
onbaatzuchtigheid te bewijzen, dat de priesters niet naar Indië zijn gekomen met en
voor de Engelsen, met en voor het Westen, maar met en voor Christus, die alles voor
allen is.
Deze les geven de missionnarissen en gelovigen, Goddank, reeds sedert lang, en
de zeldzame en zeer kortstondige uitzonderingen behoren tot de feilen die de
menselijke zwakheid niet kan vermijden. De kornende onafhankelijkheid zal een
onweerlegbaar bewijs leveren van deze hoge gezindheid. Want het valt niet te
betwijfelen, of de Swaraj zal bij de Indische katholieken een groeiende fierheid
wekken, een diepere verantwoordelijkheidszin, krachtiger en meer persoonlijke
inspanningen, sneller en grondiger veroveringen.
Naschrift. - Sedert dit artikel geschreven werd, kwamen ons nog enkele
belangrijke berichten toe, die nochtans de draagwijdte van ons exposé niet
wijzigen. Engeland krijgt er stilaan genoeg van om als politie-agent op te
treden in de onenigheden tussen Hindoes en Mohammedanen en zich
daarbij, als enige vorm van appreciatie, het verwijt van fascisme
aangewreven te zien. Het schijnt wel dat Engeland maar besloten heeft de
zaken hun gang te laten gaan. Reeds werd Lord Wavell, wiens optreden
men te 'hardhandig' vond, uit zijn ambt ontzet. De Engelsen kondigen
reeds aan dat ze Indië aan zijn lot zullen overlaten, ten laatste in Juni 1948.
- Een 'White Paper' van 20 Februari stelt de gevaren van de huidige
onzekere situatie in het licht. voor het ogenblik is het, naar het woord van
een vooraanstaande personaliteit van de Civil Service: 'All politics and no
administration'. De toekomst staat in een perspectief van troebelen, die
niet gemakkelijk door een nieuwe regering met nog te weinig officieren,
administrators en technici, zullen onderdrukt worden. Mochten de feiten
deze sombere, doch vrij waarschijnlijke vooruitzichten tegenspreken.
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De techniek van de novelle
door dr L.P. van den Bergh
Een roman wordt in de jongste eeuwen geschreven door een afgezonderd kunstenaar,
en gelezen door een afgezonderd lezer. Er is geen contact tussen de persoon van de
kunstenaar en de persoon van de lezer. Dit is niet de oorspronkelijke epische situatie.
In vroegere tijden, toen de boekdrukkunst nog niet bestond, en de schrijfkunst het
voorrecht was van een minderheid, werden de verhalen door een Verteller mondeling
voor een luisterend publiek voorgedragen. En terwijl hij sprak, volgde de Verteller
aandachtig de reacties van zijn luisteraars; wanneer hij niet het gewenste effekt
bekwam, wijzigde hij vaak de toon en het tempo van zijn verhaal; en meer dan eens
onderbrak hij dat verhaal, om in rechtstreekse toespraak zijn publiek verklarende,
wereldwijze of guitige beschouwingen ten beste te geven. Op hun beurt bleven ook
de luisteraars bestendig geboeid door zijn houding, de uitdrukking van zijn gelaat,
de beweging van zijn handen, de klank en de intensiteit van zijn stem, om hiermee
het beeld, dat zijn gesproken woorden in hun verbeelding hadden opgeroepen, tot
volledigheid bij te werken.
Van deze oorspronkelijke epische situatie, die naast de geschreven epiek, nog
steeds voortleeft overal waar mensen elkaar iets te vertellen hebben, is de grondsituatie
der novelle een variante. De novelle had oorspronkelijk niets te maken met de
letterkunde. Haar oorsprong is niet van literaire aard. Zij is ontstaan uit de conversatie.
Waar mensen elkaar in gezelschap ontmoeten, beginnen zij dadelijk te spreken. Zij
begroeten elkaar, vragen naar elkaars gezondheidstoestand, en informeren naar die
der verwanten. Blijven zij daarna nog bij elkaar, en hebben zij geen ernstige dingen
te bespreken, dan beginnen zij elkaar kleine nieuwtjes te vertellen: dingen die zij
hebben beleefd sinds zij mekaar voor de laatste maal gezien hebben, dingen die hun
vrienden hebben beleefd, en verder alles wat er in de stad, in het land, of in de wereld
is gebeurd, en waar de anderen, die het niet weten, kunnen belang in stellen.
Deze toevallige wederzijdse inlichting, bedoeld als aangenaam tijdverdrijf, heeft
zich, in de salons der beschaafde lieden, ontwikkeld tot een fraaie kunst. Men Steide
het op prijs, wanneer iemand zijn verhaaltje of zijn anekdote op. een mooie, stijlvolle
en boeiende
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manier vertelde. Kleine nietigheden, die op zichzelf niets te betekenen hadden, konden
opgesmukt worden met schilderachtige details. En er was mogelijkheid, om banale
gebeurtenissen zodanig te vertellen, dat zij dank aan de welsprekendheid en de
treffende, suggestieve voorstellingen van de verteller interessant werden. Het was
dan niet meer de vertelde gebeurtenis, maar de persoonlijkheid van de verteller, die
belangwekkend werd. Niet meer de dode stof, maar de levende mens die, uit kracht
van zijn vrij scheppend vermogen, de stof vormde, kwam op de eerste plaats.
Het ingrijpen van dit scheppend vermogen betekende het geboortemoment van
een nieuwe kunst. Deze gesproken kunst, waarvan de ouderdom onmogelijk te bepalen
is, heeft een bestendige invloed op de letterkunde gehad. Men kan er de neerslag van
vinden in alle genres: in de roman, die gewoonlijk een aanzienlijk aantal
conversatietonelen bevat; in het drama, dat uitsluitend op gesprekken is gebouwd;
in de lyriek, waar de dichter vaak in samenspraak is met al of niet ingebeelde levende
of levenloze wezens. Vrij laat echter heeft deze kunst in onze West-Europese
letterkunde ontstaan gegeven aan een zelfstandig genre, dat ondanks nauwe
verwantschap met sommige grote genres, voldoende karakteristieke eigenschappen
vertoont, om het op zichzelf te kunnen beschouwen. Dit is - met uitsluiting van enkele
oudere, niet bizonder belangrijke pogingen - gebeurd in de veertiende eeuw. De man,
die het verwezenlijkt heeft, is Boccaccio, en het werk waarin hij de klassieke novelle
heeft geschapen, is de Decameroon.
Wat is de Decameroon? Oppervlakkig gezien is het een novellenbundel. Aandachtig
beschouwd is het een conversatie. Boccaccio begint met een lange inleiding, waarin
hij vertelt, hoe in het jaar 1348 de pest was uitgebroken te Florence; hij beschrijft
die pest in lugubere kleuren, en weet zich hiervoor tussendoor hoofs te
verontschuldigen bij het schone geslacht. Daarop vertelt hij wat de mensen allemaal
deden, terwijl de pest in de stad woedde, om tenslotte stil te blijven bij een groepje
van zeven aanminnige jonge dames en drie galante jonge heren. Hij laat deze
jongelieden in groep de stad verlaten, en naar een kasteel trekken, dat in een liefelijke,
landelijke omgeving een mijl buiten de stad op een berg ligt, om er samen enkele
aangename dagen door te brengen, en al het lelijke en vieze, dat zij dagelijks in de
stad te zien krijgen, te vergeten. Hoe zullen zij de tijd doorbrengen? Zij zullen doen,
wat men doet als men in gezelschap is. Zij zullen praten. Maar gezien hun langdurig
samenzijn - zij zullen tien dagen samenblijven, - besluiten zij, terwille van de goede
orde, en om te verhinderen, dat er gapingen in het gesprek ontstaan, dat zij elk om
de beurt aan het woord zullen komen, en iets interessants
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vertellen, waar de anderen met belangstelling naar kunnen luisteren. Na het verhaal
zal er dan een korte gedachtenwisseling zijn over het vertelde, en daarop zal er
dadelijk voortgegaan worden met het volgende verhaal. Daar iedereen iedere dag
één verhaal moet vertellen, en er tien personages zijn, en tien dagen, krijgen we dus
een verzameling van honderd novellen. Het ganse boek nu is het trouwe verslag van
deze tiendaagse coriversatie, waar de honderd verhalen in hun oorspronkelijke vorm
ingeschakeld worden in de gedachtenwisselingen, en de liederen, die tussendoor
gezongen worden.
Gelijkaardige werken zijn de Heptameroon van Margareta van Navarra, de
Canterbury Tales van Chaucer, de Unterhaltungen Deutscher Ausgewanderten van
Goethe, het Sinngedicht van G. Keller, Die Hochzeit van P. Ernst.
Al deze werken stellen de lezer een groep mensen voor, die bij een bepaalde
gelegenheid op een bepaalde plaats verzameld zijn, en mekaar bij wijze van tijdverdrijf
geschiedenisjes vertellen. De schrijver treedt alleen naar voor in de inleiding, in de
gedachtenwisselingen na ieder verhaal, in de overgangen van het ene verhaal naar
het andere, en in het besluit. De verhalen zelf legt hij in de mond van de personages.
In deze werken staan de novellen nog niet op zichzelf. Zij vormen een integrerend
deel van een conversatie. Zij zitten vast in de conversatie. Zij zijn de conversatie.
De klassieke novelle is gegroeid uit de gesprekken der mensen. Zij is de geschreven
manifestatie van een tot volmaaktheid gegroeide gezelschapskunst. Zij is de langzaam
gerijpte vrucht van de natuurlijke behoefte der mensen om zich in een gezellige
gemeenschap op stijlvolle en aangename manier te onderhouden.
In het licht van deze gedachten kan het ons slechts natuurlijk lijken, dat het zeer
lang geduurd heeft, eer men ertoe gekomen is een wetenschappelijke theorie van de
novelle op te stellen. Inderdaad, enkele schaarse, toevaliige, en doorgaans weinig
gefundeerde uitlatingen van kunstenaars, die over hun eigen werk spreken, ter zijde
gelaten, moeten wij tot in volle negentiende eeuw wachten, eer men de novelle,
buiten het kader van de omlijstende conversatie, als een op-zichzelf-staand iets aan
het wetenschappelijk onderzoek tot object gesteld heeft.
In 1801 nog horen wij Fr. Schlegel de novelle bepalen als: een anekdote, een nog
onbekende geschiedenis, die de kunstenaar schrijft zoals hij ze in gezelschap zou
vertellen, een onbelangrijk gebeuren, zonder diepere samenhang of grond, een
'aangenaam niets', dat door de kunst van de verteller fraai opgesierd wordt, en juist
dank aan het bedrieglijk effekt van deze versiering, met glimlachende belangstelling
door de lezers wordt gesmaakt. De novelle is voor Schlegel
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nog steeds een pareltje, dat in de loop van de conversatie plots opblinkt, als een van
de aanwezigen iets moois vertelt, een vonkje, dat schitterend opschiet en weer even
vlug verdwijnt. En wanneer een kunstenaar zo iets neerschrijft, dan noemt Schlegel
dat een lieve gril, een dwaze, maar helemaal niet boze bevlieging van een ernstige
geest, die ook eens met de pen een 'historieken' wil vertellen, en voor een korte wijl
zichzelf en zijn goedwillige lezers met belangloos, ijdel geschitter bedriegen.
Hoewel het nog steeds onovertroffen meesterwerk van de novellenkunst, de
Decameroon van Boccaccio, op dat ogenblik reeds meer dan vierhonderd jaar oud
was, had men er nog niet aan gedacht de kleine blinkende pareltjes, die bestendig
uit de grote conversatie losvonkten, te grijpen, en buiten het raam van de conversatie,
aandachtig te beschouwen. Men had niet gemerkt, dat die kleine anekdootjes, die
ontroerende geschiedenisjes, en die pikante avontuurtjes, zoals Boccaccio er schreef,
en zoals er nu nog dagelijks verteld worden, overal waar de mensen weigeren zich
te vervelen, zich in de werken van enkele grote kunstenaars ontwikkeld hadden tot
moeilijk overtrefbare literaire meesterwerkjes.
Ludwig Tieck heeft deze nalatigheid goedgemaakt. Hij heeft bij zijn onderzoek
naar het wezen van de novelle, zijn aandacht niet meer laten afleiden naar het sociale
milieu, waaruit zij gegroeid is; hij heeft de geschreven novelle niet meer beschouwd
als een toevallige gril, die weliswaar graag geduld, maar toch niet ernstig opgenomen
werd; hij is integendeel vertrokken van de niet lastig te bewijzen Stelling, dat de
novelle een volwaardig kunstwerk kan zijn, en hij heeft de novelle naast de andere
erkende literaire genres geplaatst, om te zoeken naar wat hun gemeen is en wat hen
onderscheidt. Hij heeft dat niet als nuchter wetenschapsmens gedaan, maar als
kunstenaar en romanticus. En het is beslist merkwaardig, dat hij bij die eerste poging
met zijn fijngevoelige intuïtie de grondwaarheid heeft ontdekt, die op dit ogenblik
nog steeds aan de basis ligt van alles wat de wetenschap over de novelle weet te
zeggen. Wij vertalen het belangrijke citaat, waarin die grondwaarheid voorkomt, en
dat te vinden is in de elfde band van zijn verzamelde geschriften, uitgave 1829: 'De
novelle plaatst een groot of klein voorval in het klaarste licht, een voorval, dat, hoe
gemakkelijk het zich ook moge voordoen, toch wonderbaar, wellicht enig is. Deze
wending van de geschiedenis, dit punt, van waaruit zij zich volkomen onverwacht
omkeert, en toch natuurlijk, lettend op karakters en omstandigheden, de gevolgen
ontwikkelt, zal zich des te vaster in de verbeelding van de lezer drukken, naarmate
de zaak, zelfs in het wonderbare, onder andere omstandigheden toch weer alledaags
kon zijn'.
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Het begin en het einde van het citaat herinneren nog aan de conversatie-theorie. Er
wordt gesproken over de noodzaak het verhaal ongewoon, treffend, enig en toch
normaal-menselijk te maken, om te bekomen dat het de juiste, gewenste indruk zou
maken. Dit is nog een stelregel, overgenomen uit het ongeschreven wetboek van de
conversatie en het beschaafde gezelschapsleven. Het is niet daarop, dat wij de aandacht
willen trekken. Het is niet daaraan, dat het citaat zijn belang ontleent. Belangrijk is
het onderwerp van de tweede zin, waar als de kern en de essentie van de novelle
opgegeven wordt: deze wending van de geschiedenis, dit punt, van waaruit zij zich
volkomen onverwacht omkeert. Dat is nieuw. Dat staat volkomen vrij van de
conversatie. Dat heeft betrekking op de innerlijke bouw van de novelle zelf. De
waarneming van de aanwezigheid van dit 'opvallende keerpunt' is van technische
aard. Tieck heeft niet gesproken van de techniek van de novelle, zoals Aristoteles
ruim tweeduizend jaar vroeger reeds sprak van de techniek van de tragedie. Het
begrip techniek was zijn romantische geest vreemd. Maar zonder het te weten, heeft
hij met de gedachten, die hij aan bovengegeven citaat heeft gehecht, de grondslag
gelegd van, en de eerste bijdrage geleverd tot de techniek van de novelle.
Na Tieck is Paul Heyse gekomen. Hij heeft in 1871 samen met Kurz zijn Deutscher
Novellenschatz uitgegeven, en daarin een theorie geformuleerd, die onder de naam
valk-theorie een naar onze mening vrij onverdiende bekendheid heeft verworven.
ledere novelle, zegt hij, brengt iets nieuws, iets specifieks, iets, dat die novelle van
alle andere onderscheidt, en dat gewoonlijk in de titel weergegeven wordt. Dat iets
kan alles zijn: een mens, een dier, een object, een verhouding, een gevoelen. Hij
citeert hierbij herhaaldelijk als voorbeeld de negende novelle uit de vijfde dag van
de Decameroon, waar dat specifieke een valk is. En hierom is men gaan spreken van
valk-theorie. Het woord valk werd een gemakkelijke term, om bij wijze van symbool,
dat moeilijk bepaalbare, dat de novellen kenmerkt, aan te duiden. Men zei niet meer:
in iedere novelle moet iets specifieks aanwezig zijn, iets... iets... Neen, men zei: er
moet een valk zijn. De Verdienste van Heyse is geweest, dat hij aan een lastig ding
een handige naam heeft gegeven. Maar veel nieuws moet men in zijn theorie niet
zoeken. De waarneming, dat elke novelle iets specifieks bevat, dat haar van de andere
onderscheidt, is slechts een nieuwe formulering van het oude conversatievoorschrift,
dat niemand iets moet vertellen, dat de anderen reeds weten. Men moet iets nieuws
vertellen - het woord novelle, komend van het latijnse novella, betekent etymologisch:
nieuwtje. Welnu, dat nieuwe is juist het specifieke, dat de novellen onderling
onderscheidt. Het heeft echter geen betrekking op de tech-

Streven. Jaargang 14

606
niek van de novelle als geïsoleerd kunstwerk, maar wel op de techniek van de
conversatie, waarin de novelle een dienende rol speelt.
Tegenover de gedachten van Tieck zijn die van Heyse dus een stap achteruit. Een
nieuwe stap vooruit betekent echter datgene, wat Heyse verder in de loop van zijn
studie waarneemt, nl. dat de goede novelle sterk en klaar gesilhouetteerd is, op grond
van een sterke innerlijke eenheid. Hier treedt weer de techniek naar voor. ledere
novelle, zegt Heyse, omvat in één enkele kring van mensen en feiten een enkel
conflict, en - wij vervolledigen met Tieck - in dat conflict één enkele ommekeer. Het
is m.a.w. niet zozeer belangrijk, dat er overal een valk aanwezig is, maar wel, dat er
overal slechts één aanwezig is.
Na Paul Heyse is het vooral Paul Ernst geweest, die systematisch de studie van
de novelle heeft aangevat. In zijn werk Der Weg zur Form (een bundel essays ontstaan
kort voor en kort na 1900) heeft deze neo-classicus zich hoofdzakelijk beziggehouden
met de Italiaanse novelle. Zijn philosophische beschouwingen in verband met de
wereldbeschouwing, die in de novelle naar voren treedt, zijn naar onze mening niet
geheel ad rem, en van eerder geringe bruikbaarheid voor de literatuur-wetenschap.
Waar hij echter over de vorm van de novelle schrijft, en deze bepaalt als een naakt
'paradigma', waarvan de abstractheid en de concentratie de hoofdkenmerken zijn,
dan treft hij daarmee de nagel op de kop. Wij komen hier op terug.
***

Op dit ogenblik staat de literaire novelle geheel los van de conversatie. Zij wordt
door de kunstenaar als zelfstandig kunstwerk geschreven, en gepubliceerd in losse
bundels, waarvan de onderdelen niet door een omlijstende conversatie worden
bijeengehouden. Ter verduidelijking vergelijke men de bundels van Guy de
Maupassant, Turgeniev, Tsjechov, Chesterton, Edgar Allan Poe e.a. met de
conversatie-bundels, die wij hierboven citeerden.
Laten wij enkele moderne novellen bestuderen, zien welke eigenschappen zij
vertonen, en hoe deze eigenschappen moeten geïnterpreteerd worden.
In zijn verhaal La Ficelle vertelt de Maupassant de geschiedenis van een boer, die
op de markt een koord opraapt; door een vijand ervan beschuldigd wordt, dat hij
geen koord maar een verloren portefeuille opraapte; alles in het werk stelt om de
mensen van zijn onschuld te overtuigen; en, als hij hierin niet slaagt, ziek wordt en
sterft.
Wat is het, dat dit kleine fabeltje zulke indrukwekkende kracht
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geeft? Niet het ongewone of wonderbare van het gebeuren! Het is een alledaags
geschiedenisje, dat, oppervlakkig beschouwd, haast banaal voorkomt. Het is echter
niet banaal.
Leggen wij er een tweede verhaal naast: Deux Amis, eveneens van de Maupassant.
Het is oorlog. Twee vrienden besluiten te gaan vissen in een rivier die tussen de twee
fronten loopt. Zij worden er, argeloos pratend, door de Duitsers, die de rivier genaderd
waren, gevangen genomen, voor spionnen aangezien, en neergeschoten.
Op het eerste zicht is ook dit stukje niets anders dan het verslag over een incidentje,
dat in het grote, gruwzame kader van de oorlog, zeer onbenullig lijkt.
Een derde verhaal: La Parure van dezelfde schrijver. Een jonge ambtenaarsvrouw,
mooier en geestrijker dan de andere vrouwen van haar stand, droomt van weelde en
luxe en succes. Om naar een mondain bal te gaan, leent zij een diamanten halssnoer
van een vriendin, verliest het, koopt een nieuw om het te kunnen teruggeven, werkt
tien jaar lang om het te betalen, en wordt een lelijke, harde werkvrouw. Vergelijken
wij deze drie verhalen, dan vinden wij, dat zij gebouwd zijn om een centraal element,
en dat dit element in het leven der personages een plotse ommekeer teweegbrengt.
In het eerste verhaal is dit element een koord. Een spaarzame boer, die meent, dat
iets bruikbaars niet op de weg moet blijven liggen, raapt een koord op, en sterft van
mizerie, omdat men hem niet gelooft, als hij overal gaat vertellen, dat hij niets afweet
van een verloren portefeuille. In het tweede verhaal is het element de passie voor
hengelen, die twee mensen ertoe drijft, de stad te verlaten, en in de gevaarlijke zone
te gaan vissen. Zij schieten er het leven bij in. In het derde verhaal is het een halssnoer,
dat een schone jonge vrouw tot het tegenovergestelde brengt van al wat zij ooit voor
zich had gedroomd.
In alle drie de verhalen veroorzaakt het centrale element een beslissende ommekeer
in het leven der personages, in de eerste twee leidt het tot de dood, in het laatste tot
een volslagen levensdesillusie. De idee van het specifieke 'iets' vonden wij reeds bij
Paul Heyse, die van de beslissende ommekeer bij Ludwig Tieck.
Wat echter van groter belang is, en de verhalen in kwestie hun fascinerende kracht
geeft, is het feit, dat de speeifieke elementen, die de ommekeer veroorzaken, niets
toevalligs in zich dragen. De koord is niet de oorzaak van de dood van de boer. Maar
de boer zelf, die zodanig gemaakt is, dat hij niet anders kon dan de koord oprapen.
Niet het hengelen is de oorzaak van de dood der vissers, maar de hengelaars zelf,
die een zo vreedzaam en lustig en eenvoudig karakter hebben, dat zij zelfs in volle
oorlog en op het front willen gaan vissen; dat zij niet eens het gevaar van hun tocht
inzien, en onder het ge-
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kraak van de kanonnen stilletjes onverstoord op de boord van het water met mekaar
zitten te babbelen, tot zij tenslotte hoogst-verbaasd, als spionnen worden
neergeschoten. En in het derde verhaal: niet het kostbare juweel is oorzaak van de
teleurgang der jonge dame, maar de jonge dame zelf, die ontevreden was in haar
kleinburgerlijk milieu, die in een wereld vol behaaglijk comfort en zoet genot haar
schoonheid en intelligentie wou doen schitteren, en onweerstaanbaar naar het
mondaine bal gedreven werd, waarvoor zij een kleed moest kopen, dat nauwelijks
in haar bereik lag, en het juweel lenen, dat haar levensgang brutaal en volledig zou
omzwenken en haar dierbaarste droom reddeloos breken.
De mens zelf is hier de smeder van zijn eigen ondergang. De volledige mens, met
zijn volledig karakter en zijn volledig gemoed. Van deze mens is het specifieke detail
het symbool. Hier ligt de grond van het adembeklemmend effekt, dat deze meesterlijke
novellen op ons maken. Het volle leven van een mens wordt er op het critische
ogenblik van een beslissende lotswending samengebald in een concreet symbool.
En de ontzaglijke rijkdom van dit grote leven, bijeengeperst in de kleine omvang
van het nietige symbool, wekt in ons een nervositeit, die slechts kan vergeleken
worden met de geweldige spanning, ontwikkeld in een klassieke tragedie.
Het is wel te verstaan, dat in de novelle de beslissende ommekeer in het leven van
het hoofdpersonage niet altijd de ondergang van dit personage betekent. Lezen wij
de bekende valk-novelle van Boccaccio. Wij zien daar een edelman, die zich voor
zijn ongevoelige aangebedene ruïneert, en tenslotte haar liefde wint, wanneer hij het
enige, dat hij van zijn rijkdom heeft overgehouden, zijn geliefde jachtvalk, voor haar
doodt en aan tafel opdient. De valk is het detail, dat de ommekeer wekt, maar hij is
slechts het symbool van de grote liefde, die het ganse leven van de jonker vult. En
het feit, dat de ommekeer hier geen ondergang maar hoogste geluk betekent, wekt
een ander, maar geenszins zwakker effekt.
Het spektakel van de mens, die vaak zonder het te weten, ieder ogenblik van zijn
leven over zijn eigen lot beslist, die de kiemen van geluk en rampspoed in zich draagt,
en zelf met eigen daden en woorden, tot eigen opgang of ondergang, die kiemen aan
het groeien brengt; het spektakel van de eeuwige mens, die vecht met zijn lot, en al
vechtend zelf dat lot bezegelt; dit spektakel, dat alle kunstenaars van alle tijden heeft
geboeid en geïnspireerd tot onsterfelijke kunstwerken, krijgt in de novelle een gans
bizondere vorm.
Er is geen beter woord voor de vorm van de novelle, dan de term 'paradigma', die
we bij Paul Ernst aantroffen. Al wat zweemt naar uitgebreidheid, uitgesponnenheid,
uitvoerigheid, brede uitwerking
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of wijdlopigheid, is de novelle vreemd. De novelle is bondig. Zij schildert niet het
landschap, waar het gebeuren zich afspeelt, zij weidt niet uit over het sociale milieu,
waarvan het gebeuren een symptoom is, zij houdt zich niet bezig met eventuele
neven-motieven, zij laat al wat het gebeuren voorafgaat onverlet, en werpt alles weg
wat er niet rechtstreeks mee in verband staat. Zij is strak geconcentreerd op het kleine
symbolische gebeuren, waarin één ogenblik het ganse leven van een mens wordt
gevangen. Zij beeldt dat gebeuren uit met korte, snelle, suggestieve details. Ieder
detail is essentieel. Ieder detail is onmisbaar. Al het andere wordt weggelaten. Een
paradigma, een schema, waarin zich, kort en snel, een nietig maar ontstellend
levenszwaar voorvalletje ontwikkelt: een langzaam, niets vermoedend begin, een
plotse toespitsing, en een vlugge daling.
Lezen wij La Ficelle. De Maupassant heeft onder invloed van de mode van zijn
tijd het milieu willen beschrijven. Hij heeft het geprobeerd, maar hij is er niet in
geslaagd. Hij kon er niet in slagen. De dwang van de novelle zelf heeft het hem
verhinderd. De eerste vijf en veertig regels zijn zuiver beschrijvend. Zij schilderen
de veemarkt van Goderville. Er is geen bezwaar of moeilijkheid. De novelle is nog
niet aan de gang. Maar waar hij aan de zes en veertigste regel begint: 'Maître
Hauchecorne, de Bréauté, venait d'arriver à Goderville, et il se dirigeait vers la place,
quand il aperçut par terre un petit bout de ficelle', dan wordt het hem regel na regel
moeilijker om nog uit te weiden over andere dingen dan het bedreigde lot van Maître
Hauchecorne. Het voormotief van het verhaal, de twist van Hauchecorne en
Mélandain, die deze laatste ertoe brengt de eerste te gaan beschuldigen, wordt slechts
in twee regels aangegeven: 'ils avaient eu des affaires ensemble au sujet d'un licol,
autrefois, et ils étaient restés fâchés, étant rancuniers tous les deux'. Wat er gebeurd
is, wordt niet gezegd, er wordt alleen gesproken van 'des affaires'. En de juiste tijd
van het gebeurde heeft evenmin belang: 'autrefois'. Terwijl Hauchecorne zich onder
de menigte begeeft, maakt de schiijver snel gebruik van de gelegenheid, om nog een
blikje op de markt te werpen, maar wanneer hij in de gelagkamer komt, waar
Hauchecorne daarna gaat eten, heeft hij geen kans meer, om de herbergier te
beschrijven, hij noemt hem alleen, zeer kort, maar even raak: 'Maît' Jourdain,
aubergiste et maquignon, un malin qui avait des écus'. En waar hij wil weergeven
wat er in de gelagkamer omgaat, doet hij het in telegramstijl: 'Les plats passaient, se
vidaient comme les brocs de cidre jaune. Chacun racontait ses affaires, ses achats et
ses ventes. On prenait des nouvelles des récoltes. Le temps était bon pour les verts,
mais un peu mucre pour les blés'. En dan schiet onmiddellijk het verhaal weer op
gang met het verschijnen van de
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stadsomroeper. Zo gaat het voort. En alles wordt korter en korter naarmate het verhaal
zijn ontknoping nadert. Er wordt niets meer beschreven. Geen enkel woord over de
plaats, waar Hauchecorne ondervraagd wordt, geen enkel over de plaats, waar hij
woont. De mensen, die Hauchecorne daarna van zijn onschuld tracht te overtuigen,
worden niet meer getypeerd, zij krijgen zelfs geen naam meer, er wordt alleen nog
gesproken van: 'les gens', - 'un fermier', - 'un maquignon' enz.; met, als eenig adjectief
het voor het verhaal belangrijke: 'incrédule'. Nog later bestaat alleen het vage 'on',
terwijl ook, naar het einde toe, Hauchecorne niet meer bij naam genoemd wordt. Het
voornaamwoord 'il' volstaat. En waar aanvankelijk de pogingen van Hauchecorne,
om zijn onschuld te bewijzen, in bizonderheden weergegeven worden, zullen zij hoe
langer hoe meer samengevat worden in zinnen als: 'Alors, il recommença à conter
l'aventure, en allongeant chaque jour son récit, ajoutant chaque fois des raisons
nouvelles', enz. Het einde tenslotte is niets meer dan een résumé: 'Il dépérissait à vue
d'oeil. Les plaisants, maintenant, lui faisaient conter 'la Ficelle' pour s'amuser, comme
on fait conter sa bataille au soldat qui a fait campagne. Son esprit, atteint à fond,
s'affaiblissait. Vers la fin de décembre, il s'alita. Il mourut dans les premiers jours
de janvier'.
De Maupassant leek een siechte novelle te zullen schrijven, maar de novelle zelf
heeft hem haar wetten opgedrongen, en hem gedwongen alle ballast overboord te
gooien. Vijf en veertig regels voor de beschrijving van de markt, nog vijf voor het
diner in de gelagkamer, geen enkele meer voor de verhoorzaal en de woonplaats van
het hoofdpersonage. Individuele karakterisering in het begin, groeiende veralgemening
tot typen en soorten naar het einde toe. Opsomming van bizonderheden bij de aanvang,
samenvatting van het weinige hoogstnoodzakelijke in de kortst mogelijke zinnen bij
het einde.
Deze geleidelijke verenging van de novelle, geschreven door een man die leefde
in de tijd van het naturalisme, de uitvoerige beschrijvingen en de breedvloeiende
milieuschilderingen, deze geleidelijke versobering, deze evolutie van kleurige
marktschildering naar naakt résumé, dit eindigen van een als roman begonnen verhaal
in een abstract schema van mensen en plaatsen zonder naam of physionomie, bewijst
klaarder dan welke andere novelle ook, hoe tijdens het ontstaan van dit verhaal, in
de kunstenaar een. tegenstroom is aanwezig geweest, die gevochten heeft met zijn
eigen aangeboren liefde voor kleurige taferelen en met de naturalistische tendenzen
van zijn tijd. Deze tegenstroom, die niet dank zij de Maupassant, maar ondanks de
Maupassant, een meesterstukje heeft geschapen, is niets anders dan de innerlijke
wezens- en levenswet van de novelle zelf.
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Deze wet dringt zich aan de kunstenaar op, en oefent een dwingende invloed uit op
zijn inspiratie, zijn stijl en zijn technische bekommernissen. Deze wet beperkt de
novelle tot het bondige, suggestieve verhaal van het centrale gebeuren, herleidt dit
gebeuren en elk onderdeel ervan tot zijn essentieel minimum, maakt abstractie van
het individueel-bizondere, en versobert het geheel tot een zo abstract en algemeen
mogelijk schema.
Zo is de moderne novelle. De vraag luidt dan: hoe is dat gans speciale karakter te
verklaren, hoe is de novelle in de loop van haar ontwikkeling geworden tot wat zij
nu is, waar ligt de oorsprong van haar actuele eigenschappen?
Wij moeten daarvoor teruggrijpen naar haar aanvankelijke grondsituatie; teruggaan
naar de tijd, toen de novelle nog een integrerend deel vormde van de conversatie. En
dat is niet zeer lastig; wij kunnen ons zeer gemakkelijk in die grondsituatie inleven,
om de eenvoudige reden, dat deze nog altijd bestaat, niet in de geschreven novelle,
maar in het gesproken gezelschapsverhaal. Er wordt op dit ogenblik in de salons, in
de herbergen, op straat, en in de familie nog evenveel gepraat en verteld als vroeger.
Plaatsen wij de literaire novelle voor een ogenblik terug in dat kader, en verbeelden
wij ons, dat zij niet door een afgezonderd kunstenaar wordt geschreven, maar door
een sprekend mens in gezelschap voorgedragen.
Wat wordt van die man verwacht? Ten eerste, dat hij iets nieuws vertelt. Dat ligt
voor de hand. Maar zoals we zeiden, heeft dat weinig belang voor de literaire novelle,
omdat het zeer goed mogelijk is, een waardevolle novelle te schrijven over iets, dat
iedereen weet. Dit conversatie-voorschrift is vervallen voor de schrijvende kunstenaar.
Men verwacht echter van de sprekende verteller meer dan dat. De conversatie-codex
zegt hem niet alleen wat hij moet vertellen, hij legt hem ook op hoe hij moet vertellen.
En dat is zeer belangrijk voor de geschreven novelle. De verteller krijgt in de
conversatie niet veel tijd. Het is zeer onbeleefd de ganse tijd zelf aan het woord te
blijven. Iedereen wil spreken. De conversatie is een wederzijdse uitwisseling van
gedachten en verhalen. De ene vertelt, maar na hem komt er een tweede, en een
derde, en een vierde. Dit is een eerste verschil met de roman-situatie, waar de verteller
de ganse tijd gans alleen aan het woord blijft, en de anderen niets doen dan zwijgen
en luisteren. Er is een tweede verschil. In de roman-situatie beschouwen de luisteraars
de verteller als een hoger wezen. De verteller weet alles. Zij weten niets. En zij
schenken de verteller hun volledige, onderdanige aandacht. In de conversatie niet.
Al de deelnemers zijn gelijk. Zij weten allen iets. En zij vertellen het om de beurt.
Hun aandacht is minder onderdanig, en minder volledig. Terwijl de ene vertelt, zijn

Streven. Jaargang 14

612
de anderen reeds bezig met wat zij zelf na hem zullen vertellen, en de herinnering
aan wat anderen te voren gezegd hebben leeft in hen na. Er is een derde verschil. In
de roman-situatie is het milieu een rustige, afgezonderde plaats, waar niets het verhaal
van de verteller stoort. Iedereen zwijgt en alles is Stil. De verteller is het middenpunt.
Het natuurlijk milieu van de conversatie is het salon. In een salon vormen zich
groepjes. In ieder groepje wordt verteld. En er is muziek, en er is wijn, en er zijn
vrouwen. De aandacht wordt bestendig van de verteller afgeleid. De verteller wordt
bestendig gestoord.
Nemen wij dat alles bijeen, dan stellen wij vast, dat in de conversatie de verteller
zijn verhaal zeer kort moet maken, en dat hij er een uitermate gespannen intensiteit
moet ontwikkelen. Ieder ogenblik dreigen zijn luisteraars hem te ontvallen. Wil hij
verhinderen, dat zij verstrooid worden, dan moet hij zich beperken tot het
alleressentieelste, en al het bijkomstige weglaten. Hij moet zijn verhaal als uitkleden,
en het overblijvende zodanig samenpersen, dat er een haast ondraaglijk-sterke,
ontstellende spanning van uitgaat. Alleen dit tegennatuurlijk-verhevigde effekt is
sterk genoeg, om de natuurlijke verstrooiing der andere gasten te verhinderen.
Dit lijkt ons de juiste en voor-de-hand-liggende verklaring en interpretatie van de
moderne literaire novelle, die, hoewel volkomen uit de conversatie losgegroeid, van
deze conversatie nog steeds de vormwetten eerbiedigt.
In functie van deze gedachten omtrent de grondsituatie, wordt ook de plaats
duidelijk, die de literaire novelle tussen de andere genres inneemt. De novelle is naar
oorsprong en wezen episch, maar we hebben gezien, hoe de respectieve situaties van
roman en novelle aanzienlijk van elkaar afwijken, en hoe als gevolg van die afwijking
ook hun techniek grondig verschillend is geworden. De roman is een breed-uitgewerkt,
rustig-evoluerend, rijk-gedetailleerd verhaal, waarin naast de hoofdfabel ook
nevenfabels in levendige tonelen worden ontwikkeld, waarin het landschap kleurig
wordt geschilderd, en het sociale milieu breedvoerig uitgebeeld. De roman wekt geen
sterke spanningen. Hij voorkomt deze. Hij heeft ze niet nodig. De luisteraars hebben
veel tijd, zij zijn van goede wil, en zij worden door niets verstrooid. Te sterke
spanningen zouden hen vermoeien. De roman wekt niets dan een kalme belangstelling,
een geduldig, welwillend geboeid zijn. Dit is zuiver episch.
Gans verschillend vonden wij de novelle. Zij wekt een electrische spanning, die
slechts draaglijk is, omdat zij kort is. Zij rukt hiermee de luisteraars, die bestendig
van haar weggezogen worden, naar zich toe, en snokt hen één moment ademloos
samen tot één groot ontsteld wezen. Zij is als de tragedie, die gevangen in nauwe
tijds- en ruimte-
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grenzen, dezelfde geweldige levensconcentratie verwezenlijkt en dezelfde
beklemmende spanning moet ontwikkelen om te verhinderen, dat haar heterogeen
duizendkoppig schouwburgpubliek in verstrooide groepen uiteenvalt.
Hierom plaatsen wij de novelle op het grensgebied tussen epiek en dramatiek. Zij
is episch, maar zij vlucht naar de tragedie.
***

Deze methode: het terugplaatsen van de geschreven literaire kunstwerken in hun
oorspronkelijke grondsituatie, achten wij zeer nuttig. Plaatsen wij de geschreven
novelle naast het gesproken verhaal, naast de herberg-anekdote, naast de 'mop', naast
de humorbladzijde van de geïllustreerde weekbladen, naast de korte tekenverhaaltjes
van Mickey Mouse of de familie Snoeck, en vragen wij ons af waar dat alles vandaan
komt, hoe het gegroeid is tot wat het nu is, en aan welke menselijke behoefte het
voldoet. Vele technische kwesties worden er klaar en eenvoudig door opgelost. Het
is hetzelfde voor de andere genres. Er kan gewerkt worden op materiaal dat we zonder
moeite interpreteren omdat we er midden in leven, omdat het iets van onszelf is. En
het democratische gezelschap, waarin we hierbij de aristocraten van de kunst voor
een ogenblik moeten brengen, kan alleen bijdragen tot beter begrip van en meer
eerbied voor de hoge waarde van die aristocraten. Het grote is nooit groter, dan
geplaatst naast het kleine.
Om elk misverstand te vermijden, tenslotte nog dit: naast de novelle erkennen wij
het bestaan van talrijke andere klein-genres, die allen een min of meer episch karakter
hebben, wij bedoelen: het sprookje, de legende, de sage, de mythe, de ballade enz.
Uit de groep van deze klein-genres, waarvan A. Jolles er in zijn zeer merkwaardig
boek Einfache Formen talrijke scherp heeft afgelijnd, hebben wij er, zonder het goed
recht van de andere te miskennen, één enkel naar voor gebracht. Wij hebben er het
wezen van trachten te bepalen, en zouden er, om klaarheid te bekomen bij het overzien
van het werkveld, de term 'novelle' voor willen voorbehouden zien, terwijl wij
voorstellen de term 'kortverhaal', die als vertaling van het Engelse 'short story' de
jongste tijd ingang gevonden heeft, uitsluitend toe te passen op de overvloedig
voorkomende verhalen, die niet de kenmerken van de novelle, maar die van de roman
vertonen, en dus praktisch korte romannetjes zijn.
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James Jeans en de cosmogonie
door O. van de Vijver S.J.
Op 16 September 1946 overleed in Engeland op 69 jarigen leeftijd sir James Hopwood
Jeans1.. Door zijn populaire werken waarvan de meeste in het Nederlands werden
vertaald is Jeans bij ons geen onbekende. Door zijn levende stijl en zijn concrete
beelden neemt hij niet alleen onmiddellijk contact met zijn lezers maar hij slaagt erin
hen te doen delen in de geestdrift die hem zelf bij zijn verrassende ontdekkingen
heeft bezield. Wie aan de laatste bladzijde komt van een van Jeans' boeken heeft niet
zelden het weemoedig gevoel dat hij afscheid neemt van een intieme vriend die hem
met sympathie over de meest verscheidene problemen van het heelal heeft
onderhouden.
Jeans heeft zijn bekendheid hoofdzakelijk te danken aan zijn cosmogonische
ideeën. Het woord 'Cosmogonie' dat 'wereld-wording' betekent, kan tot verwarring
leiden. Inderdaad, een wetenschappelijke Cosmogonie stelt zich niet ten doel een
uitleg te geven voor het tot stand komen van de stof, maar alleen voor de
transformaties en het vormkrijgen van een gegeven oorspronkelijke chaos. Zij heeft
dus niets te maken met 'schepping' in de stricten zin van het woord. Om haar doel te
bereiken maakt zij zoveel mogelijk gebruik van bekende dementen en natuurwetten
en ze postuleert slechts onbekende krachten voor zover en in de mate alleen waarin
het onvermijdelijk blijkt en dan nog met de hoop ze zodra mogelijk door bekende
gegevens te kunnen vervangen.

Abstracte wiskunde
Zijn gewone methode volgend behandelt Jeans de hele kwestie

1.

Jeans werd geboren te Southport op II September 1877. Na schitterende studies aan het
Trinity College te Cambridge werd hij in 1901 Fellow aan dezelfde Universiteit. Van 1905
tot 1909 was hij professor in de toegepaste Wiskunde aan de Universiteit van Princeton en
werd daarna 'Stokes Lecturer' te Cambridge. Jeans was te zeer een ontdekkersnatuur om zich
te houden aan de lang gebaande wegen van het professoraat en daar dit ambt te veel van zijn
tijd in beslag nam, besloot hij zich voortaan hoofdzakelijk te wijden aan louter
wetenschappelijk onderzoek. Vanaf 1906 was hij lid van de 'Royal Society', in 1919 kreeg
hij de Royal Medal en werd tevens secretaris van de 'Royal Society', ambt dat hij waarnam
tot in 1929. In 1922 werd hij vereerd met de Gold Medal van de 'Royal Astronomical Society',
waarvan hij president was van 1925 tot 1927. In 1928 werd hij ridder en in 1939 kreeg hij
het Order of Merit.

Streven. Jaargang 14

615
eerst op grondige wijze langs zuiver mathematische weg. Zo kan hij zonder
vooroordeel het resultaat van deze abstracte wiskunde aan de concrete, physische
werkelijkheid toetsen.
Jeans' meesterwerk is ontegensprekelijk zijn Problems of Cosmogony and Stellar
Dynamics van 19191..
Welke zijn nu de resultaten van dit wiskundig onderzoek? Wel, de berekening
toont aan dat alle lichamen, welke ook hun inwendige structuur weze, bij kleine
omwentelingssnelheden, de vorm aannemen van een afgeplatte sfeer. Zo komt het
dat ook de aarde, met haar geringe hoeksnelheid, aan de polen afgeplat is. Neemt nu
de rotatiesnelheid toe, dan is de vorm van het lichaam niet alleen meer functie van
die snelheid, maar eveneens van zijn inwendige samenstelling. Van zeer groot belang
wordt dan de dichtheid in of nabij het middelpunt.
Een roterend lichaam kan volgens twee verschillende evolutieschema's ontwikkelen
naargelang het een onsamendrukbare massa vertegenwoordigt, zoals water, of een
samendrukbare zoals gas. In het eerste geval heeft het bewuste lichaam een
eenvormige dichtheid, en bezit dus geen centrale verdichting: in het tweede geval
neemt de dichtheid van buiten naar binnen toe, zodat de massa sterk geconcentreerd
is bij het middelpunt.
Het evolutieschema van elk dezer categorieën, gerangschikt volgens toenemende
omwentelingssnelheid, ziet eruit als volgt:

1.

Dit boek is een antwoord op een prijsvraag uitgeschreven in 1917 door de Commissie voor
de Adamsprijs. Het werd onbetwist bekroond.

Streven. Jaargang 14

616

Concrete werkelijkheid
Dit alles is het resultaat van louter wiskundige berekening. De toepassing op de
hemellichamen is niet zo eenvoudig als misschien op het eerste gezicht zou lijken.
Jeans wijst er met nadruk op dat alleen min of meer waarschijnlijke veronderstellingen
kunnen gemaakt worden, en hierin is hij het eens met Eddington die verklaarde: 'The
time for arriving at conclusions in cosmogony has not yet come'.
Een eerste reden om op zijn hoede te zijn is de volgende. Om op wiskundig gebied
niet onmiddellijk voor onoverkomelijke moeilijkheden te staan heeft Jeans een
belangrijke vereenvoudiging ingevoerd. Als basis voor zijn beide evolutieschema's
heeft hij twee uiterste gevallen genomen: een eenvormige niet samendrukbare massa
en een samendrukbare massa die zeer sterk in haar centrum gecondenseerd is.
Tussenvormen zijn mogelijk en de hemellichamen komen zich eerder tussen beide
uitersten rangschikken volgens hun graad van centrale verdichting. Het gevolg is
dat, wanneer de graad van verdichting verandert een hemellichaam een tijd lang het
eerste evolutieschema volgt en vanaf een bepaald ogenblik het tweede.
Een tweede reden tot voorzichtigheid volgt uit de waarnemingsgegevens. Inderdaad,
men kan de verschillende voorwerpen aan de hemel volgens hun grootte niet
rangschikken in een continue afdalende reeks. Ze moeten ondergebracht worden in
vier reeksen die totaal van elkaar gescheiden blijven. Het zijn de volgende:
1. Spiraalnevels: grootte-orde ongeveer een milliard sterren.
2. Sterren.
3. Planeten: grootte-orde ongeveer 1/1000 van de zon.
4. Satellieten: grootte-orde ongeveer 1/10.000 van de planeten.
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Om deze sprongsgewijze afdaling te verklaren doet Jeans beroep op wat hij noemt
'gravitational instability'. Newton vermoedde reeds dat in een eenvormige gasmassa
na verloop van tijd een zeker aantal condensaties moest ontstaan waarrond zich de
nevelstof helemaal zou concentreren. Jeans heeft dit probleem mathematisch
uitgewerkt en het vermoeden van Newton bevestigd. Een dergelijke instabiliteit kan
ofwel eenvoudig aan inwendige krachten te wijten zijn ofwel ook aan een
evenwichtsverstoring van buiten uit. Van beide zullen wij voorbeelden aantreffen.

Spiraalnevels
Hoe stelt Jeans zich het ontstaan van het heelal, zoals wij het kennen, voor?
Aanvankelijk was volgens hem het heelal gevuld met een uiterst ijle gasmassa.
Tengevolge van kleine ongelijkheden in dichtheid ontstaan spheroïdale verdichtingen
die traag om hun as wentelen. Door straling verliezen ze voortdurend energie met
als gevolg dat de hele massa inkrimpt, en de hoeksnelheid of, wat hetzelfde is, de
omwentelingssnelheid toeneemt. Wat te voorzien is, gebeurt: de spheroïdale vorm
zet zich in het evenaarsgebied uit en wordt stilaan lensvormig. Nu komt het kritieke
ogenblik. Blijft de hoeksnelheid constant dan blijft ook de gasmassa als lensvorm
bestaan.
Neemt de snelheid echter nog toe dan wordt het inwendig evenwicht verbroken
en de materie ontsnapt langs de scherpe zijde niet over heel de omtrek, maar
tengevolge van de getijdewerking van de rest van het heelal, aan twee diametraal
tegenover elkaar liggende punten. Een spiraalnevel is ontstaan. (Zie plaat 1, 2, 3.)
Ontelbare spiraalnevels bevinden zich aan de hemel. Men schat hun aantal op 30
millioen. Nauwkeurige observatie op de meest nabije heeft aangetoond dat zij een
vorm hebben van wat men in de wiskunde noemt, een 'logarithmische spiraal'.
Jeans is er niet in geslaagd de spiraalvorm van de beide spiraalarmen wiskundig
af te leiden. Merken wij nog even op dat de spiraalnevels ontwikkelen volgens het
tweede evolutieschema; het zijn aanvankelijk enorme gasmassa's met zeer sterke
centrale verdichting.

Sterren en dubbelsterren
Spiraalnevels zijn de geboorteplaats der sterren. Volgens Jeans moeten de sterren
het vlugst ontstaan aan de buitenste randen, wat men nu noemt, de 'sterren-mist'.
Inderdaad werden in de Andromeda-
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nevel, in 1925, enkele uitlopers van de spiraalarmen photographisch in afzonderlijke
sterren opgelost. Twee jaar geleden is Baade, met de 100 duims telescoop van het
Mt Wilson-observatorium er in geslaagd ook de kern op te lossen. Nieuwe problemen
kwamen hiermede opduiken die moesten gevoegd worden bij de talrijke andere die
nog op een definitieve oplossing wachten.
Evenals de spiralen kunnen ook de sterren inwendig hun stabiliteit verliezen
tengevolge van hun toenemende aswenteling. Aanvankelijk spheroïdaal, gaan ze
geleidelijk over naar ellipsoïden, worden sigaarvormig, vervolgens peervormig totdat
de vernauwing zich zodanig ingediept heeft dat een volledige breuk ontstaat en een
dubbelster gevormd wordt. Wiskundige berekeningen tonen aan dat op deze wijze
alleen dubbelsterren kunnen gevormd worden wier componenten dicht bij elkander
staan en wier massa's niet al te zeer verschillen. Er zijn echter talrijke binaire stelsels
bekend wier componenten zeer ver van elkander verwijderd zijn. Welnu indien
dubbelsterren op de boven aangehaalde wijze - het eerste evolutieschema - ontstaan
zijn en indien geen invloeden van buitenuit zich laten gelden, kunnen ze in geen
geval hun banen wijder maken. Om dergelijke stelsels te verklaren neemt Jeans zijn
toevlucht tot een 'vang-hypothese': sterren die elkaar op korten afstand ontmoeten
kunnen door de aantrekkingskracht die ze op elkaar uitoefenen wel eens gedwongen
worden samen te blijven, althans indien hun snelheid niet te groot is. Een grote
moeilijkheid blijft nochtans bestaan. De sterren staan zo ver uiteen dat de
ontmoetingsmogelijkheden uiterst gering zijn. Volgens Jeans kunnen binnen het
bereik van onze telescopen in één milliard jaar slechts tien duizend stelsels op deze
wijze gevormd worden, een aantal dat zeker beneden de werkelijkheid blijft.
Onze zon is een doodgewone ster. Ook zij is een condensatie-druppel in een
spiraalnevel, onze galaxis, die wij tegen de hemel afgetekend zien als de melkweg.
Nog altijd is de vraag niet definitief opgelost of de melkweg een spiraal is zoals de
overige ofwel een stelsel van spiraal-nevels. De moeilijkheid ligt hierin: enerzijds,
dat wij er ons binnenin bevinden, anderzijds, dat de afstandsbepaling van haar
verschillende onderdelen zeer wordt bemoeilijkt door de interstellaire lichtopslorping,
waarvan de waarde nog niet met voldoende nauwkeurigheid bekend is.

Het zonnestelsel
Wij dalen nu een trapje lager in de reeks der hemelobjecten en komen terecht in het
zonnestelsel. Zoals verder blijken zal, is zijn ontstaan niet te wijten aan een inwendige
evenwichtsverstoring van
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de zon. Geen van de beide evolutieschema's die we boven voorstelden leidt tot iets
wat ook maar van ver gelijkt op het zonnestelsel. Daarom heeft Jeans uitgekeken
naar de tweede mogelijkheid van 'gravitatieinstabiliteit', een verstoring van buitenuit.
Hij stelt het aldus voor. Bij de geboorte van de planeten is de zon een zeer ijle
reusachtige gasbol die zich uitstrekt tot aan de huidige baan van Neptunus, dus met
een straal van 4.500 millioen kilometer. Ze vervolgt rustig haar weg in het sterrestelsel,
tot op zeker ogenblik, het moet ongeveer twee milliard jaar geleden zijn, een andere
ster gevaarlijk dicht nadert. Het ergste wat kan gebeuren is een botsing, maar, ook
al gebeurt deze niet, toch kunnen diepgaande veranderingen plaats grijpen. Zolang
de ster niet binnen een bepaalde grens komt zullen door wederzijdse aantrekking in
de buitenste gaslagen alleen reusachtige getijden ontstaan. De bovengenoemde grens
wordt bepaald door de massa van de storende ster. Veronderstellen wij beide massa's
gelijk, dan ligt ze op 2½ maal de straal van het gestoorde lichaam. In casu waren de
massa's niet gelijk. Een zware ster is op een afstand van 3 zonnestralen - 13.500
millioen Km - voorbijgekomen. Dit was binnen de gevaarlijke zone. Steeds dichter
nadert de ster, steeds hoger worden de vloedbergen tot plots de top wordt losgerukt.
Op dat ogenblik is elk deeltje van de losgehaakte massa onderworpen aan twee
verschillende krachten: de aantrekkende kracht van de zon en die van het storend
lichaam. Om nu te weten welke baan het zal volgen in de ruimte moet men beroep
doen op de 'crux' van de dynamica der hemellichamen, het drie-lichamen-probleem,
een probleem dat totnogtoe in zijn algemene vorm zonder bepaalde oplossing is
gebleven. Dit kan men in ieder geval zeggen, dat de losgerukte massa zich moet
krommen en dat ze zich zal bewegen in het baanvlak van de storende ster. Tussen
beide hemellichamen hangt nog binnen de aantrekkingssfeer van de zon iets als een
reusachtige banaan.
Lang zal het echter niet duren: ze is inwendig niet stabiel en dus onverbiddelijk
veroordeeld om in stukken te breken. Aan beide uiteinden bevinden zich de kleinste
brokken en deze geven het ontstaan aan de kleine planeten, in de nabijheid van de
zon Mercurius, Venus, de Aarde, Mars en aan het andere einde Uranus, Neptunus
en Pluto. Het middengedeelte levert de twee grote planeten Jupiter en Saturnus. Dit
wordingsproces kan verder worden bepaald. Kleine gasmassa's bezitten onvoldoende
zwaartekracht om samen te ballen, zodat de kleine planeten onder vloeibare of zelfs
min of meer vaste vorm ontstaan zijn, terwijl de grote gasvormig waren.
De satellieten zijn op hun beurt op dezelfde wijze uit de planeten ontstaan. Welk
is dan in deze gevallen het storende lichaam geweest? Hierop antwoordt Jeans dat
oorspronkelijk de planeten zeer excentrische
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of langgerekte banen bezaten, zodat ze eens per omloop rond de zon deze op
betrekkelijk korte afstand naderden en omgekeerd de zon binnen hun eigen gevaarlijke
zone kwam en zo de hoogste vloedbergen wegkaapte die tot satellieten evolueerden.
Tengevolge van de wrijving met de middenstof die nog rond de zon verspreid hing
nam de excentriciteit geleidelijk af om te worden wat ze op dit ogenblik is. De toestand
waarin de planeten tot stand kwamen geeft ook een uitleg voor het al of niet aanwezig
zijn van wachters. De planeten die onder vloeibare of vaste vorm ontstaan zijn bezitten
geen manen. Het zijn Mercurius en Venus. De grote planeten samen met Mars en
Uranus die aanvankelijk gasvormig waren bezitten meerdere manen, Jupiter II,
Saturnus 10, Uranus 4 en Mars 2. De Aarde en Neptunus zijn grensgevallen: ze zijn
bij hun geboorte waarschijnlijk half-gasvormig half-vloeibaar geweest. Ze bezitten
beide één Maan.
Dit is een beknopte samenvatting van Jeans' getijden-theorie. De 2 nevels van
plaat 4 zijn door hem ter illustratie van zijn opvatting uitgekozen. Men kan zich wel
eens afvragen of dit werkelijk een verklaring is voor het ontstaan van ons zonnestelsel
en in hoever deze opvatting betrouwbaar is. De hele zaak ziet er nogal bedenkelijk
uit als men alleen maar het aantal cosmogonieën nagaat die in de laatste jaren zijn
voorgesteld. Om zich een min of meer juist denkbeeld te vormen omtrent de waarde
van Jeans' theorie is het nodig ze even te situeren te midden van de overige
cosmogonieën.

Monisme of dualisme?
De cosmogonieën van het zonnestelsel kan men in twee grote klassen onderbrengen:
de monistische en de dualistische naargelang ze beroep doen op de zon alleen of op
een tweede hemellichaam. Elk van beide richtingen heeft nu nog haar aanhangers.
De voornaamste vertegenwoordiger van de monistische opvatting was Laplace.
Volgens hem is het zonnestelsel ontstaan uit een bolvormige nevel die zich uitstrekte
tot buiten de grenzen van het huidige zonnestelsel. Deze nevel heeft een aswenteling
in dezelfde richting als nu de zon en daar hij voordurend afkoelt door uitstraling
krimpt hij in zodat zijn omwentelingssnelheid in evenredigheid toeneemt. In de
equatorstreek wint de centrifugaalkracht het tenslotte van de zwaartekracht: een ring
nevelstof Scheidt zich af die weldra zijn stabiliteit verliest, breekt en tot één massa
samentrekt. Evenveel ringen als er nu planeten zijn scheiden zich af en ondergaan
hetzelfde lot. Met de planeten herhaalt zich hetzelfde proces waaruit dan de satellieten
ontstaan; slechts één ring is blijven bestaan, die van Saturnus.
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Deze hypothese, ofschoon ze heel wat gelijkenis vertoont met Jeans' evolutieschema
voor samendrukbare massa's, kan het ontstaan van het zonnestelsel niet verklaren,
en dit om verschillende redenen. Een omwentelingssnelheid, die groot genoeg is om
nevelringen af te scheiden op de afstanden waar zich nu de planeten bevinden zou
de kern - de zon - een omwentelingsmoment toekennen dat vele malen groter is dan
dat van de planeten. Welnu de zon heeft een omwentelingsmoment dat vijftig maal
kleiner is dan dat van de planeten. Daarbij is de massa van de ringen veel te gering
om voldoende gravitatiecohaesie te bezitten, zodat ze zouden uiteenspringen door
hun eigen inwendige drukking. Tenslotte de meest voor de hand liggende veroordeling
is volgens Jeans de volgende: 'Indien de zon eens de vorm van een lens heeft
aangenomen die nodig is om materie af te scheiden door rotatie, is het moeilijk in te
zien hoe ze ooit van die vorm kan afgeraken en mooi rond worden zoals ze nu is.
Het is eveneens lastig te begrijpen waarom de planeten zich op zulke verschillende
afstanden van de zon bevinden'.
Andere theorieën zijn in de laatste jaren voorgesteld. Birkeland laat de planeten
ontstaan uit ringen die zelf gevormd zijn door kleine positieve en negatieve deeltjes
door de zon in haar equatoriale zone uitgestoten. Het magnetische veld van de zon
doet deze deeltjes een spiraalvormige baan beschrijven die zich echter niet tot in het
oneindige uitstrekt maar weldra in een limiet-cirkel overgaat. Op verschillende
afstanden hebben zich dergelijke limiet-cirkels gevormd. Daar ontstaan dan de
verschillende ringen die zich tot planeten samen trekken.
Berlage volgt voor het eerste stadium Laplace: een bolvormige nevel wordt onder
invloed van zijn omwentelingssnelheid lensvormig. Op de plaats waar de planeten
zullen ontstaan is dus de nodige materie aanwezig. Het komt er nu nog op aan deze
zo te ordenen dat ook in werkelijkheid planeten kunnen gevormd worden. Deze
ordenende werking wordt hier toegeschreven aan het electrostatische veld van de
zon, dat samen met het atoomgewicht en de electrische lading van de deeltjes die in
het spel zijn de plaats bepaalt waar ringen zullen tot stand komen die dan verder tot
planeten kunnen samentrekken.
Samenvattend kunnen wij zeggen dat geen van deze monistische theorieën alle
bijzonderheden van het zonnestelsel bevredigend verklaart.
Een andere, dualistische, mogelijkheid blijft over: de getijdentheorie met haar
Varianten. Jeans is niet de eerste geweest om in deze richting te zoeken.
Maar de theorieën van zijn voorgangers kenden betrekkelijk weinig bijval. Het
talent van een Jeans was nodig om een getijdentheorie op vaste grondslagen te
vestigen. Ook hij echter slaagt er niet in alle
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eigenaardigheden van het zonnestelsel uit te leggen. Zo zijn de grote baanhelling
van de Uranus-satellieten en de teruglopende manen van Jupiter, Saturnus en Neptunus
onmogelijk toe te schrijven aan een getijbreuk.
Wat meer is, ook met het omwentelingsmoment is er iets niet in den haak.
Berekeningen hebben uitgewezen dat dit bij het ontstaan van het zonnestelsel 35
maal groter moet geweest zijn dan het nu is, terwijl het onveranderd zou moeten
gebleven zijn. Harold Jeffreys van het S. John's College te Cambridge, die
aanvankelijk met Jeans een overtuigd voorstander was van de getijdentheorie, heeft
deze hypothese als onverdedigbaar opgegeven en zijn toevlucht genomen tot een
werkelijke botsing van de zon met een vreemde ster. Ook Gifford van Wellington
(Nieuw-Zeeland) neemt een botsing aan. Een zwak punt, doch niet een
onoverkomelijke moeilijkheid, waarvan Jeans zich wel bewust is en waar hij zelf op
wijst, is de uiterst geringe kans voor de sterren om elkander te ontmoeten. Drie
wespen verdeeld over een oppervlakte zo uitgestrekt als Europa, hebben evenveel
kans elkaar te ontmoeten als de sterren om elkaar zo dicht te naderen dat een
zonnestelsel kan ontstaan. Als ruwe schatting kunnen wij zeggen, aldus Jeans, dat
één ster op een millioen door planeten omringd is. De kans tot een werkelijke botsing
is nog veel geringer en dit is eveneens een sterk argument tegen Jeffreys en Gifford.
Lyttleton, van Cambridge, is van oordeel dat de zon vroeger deel uitmaakte van een
binair stelsel, toen een voorbijschietende ster het andere lid 'loshaakte' wat niet
gebeurde zonder heftige beroering. Een lange sliert nevelstof raakte los en gaf het
ontstaan aan het zonnestelsel.
Lyman Spitzer, van het Harvard-observatorium, heeft onlangs een nieuwe
opwerping gemaakt tegen getijden- en botsingstheorieën. Zowel wiskundig als
physisch heeft hij aangetoond dat geen planeten kunnen gevormd worden, door
rechtstreekse condensatie van zonnestof. De zon toch, zoals de overige sterren, bestaat
uit sterk overhitte gassen. Op de diepte, boven welke voldoende materiaal voorhanden
is om planeten te vormen, bedraagt de temperatuur ongeveer 10 millioen graden
celsius. Gelukkig heerst daar, vanwege de bovenliggende lagen, een drukking van
ongeveer een millioen atmospheren, want anders zouden die lagen met geweld
uitzetten en aan de gravitatiegreep van de kern ontsnappen. Wanneer nu, door
getijwerking of door botsing een sliert materie uit de zon wordt losgerukt, zou deze
in weinige ogenblikken als door explosie uiteenspatten. Spitzer toont zelfs aan dat
de zwaartekracht van een massa die het dubbel bedraagt van die van Jupiter niet in
staat zou zijn in de gegeven omstandigheden het gas bij elkaar te houden.
Dus ook de cosmogonie van Jeans heeft haar tijd gehad. Zal er
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iets van overblijven? Het antwoord hierop blijven wij schuldig. Poincaré, in zijn
Leçons sur les hypothèses cosmogoniques (1911) bekent in alle eenvoud: 'Plus on
étudie cette question sur l'origine des astres, moins on est pressé de conclure'.
Professor Milne spreekt zich eveneens uit in dezelfde zin: 'It is the usual fate of
cosmogonic theories not to survive'. Zoals het gewoonlijk gaat in de physica, houdt
men aan een theorie vast zolang er geen betere in de plaats komt. Daarom besluit
ook Russel in zijn werk: The Solar System and its Origine (1935): 'De meest
aanmoedigende richting voor deze onderneming is te zoeken in de richting van een
gewijzigde ontmoetingshypothese.'

De tijdschaal
Hiermede hebben wij het eenvoudigste deel van de cosmogonie behandeld. Het is
de interpretatie van de waargenomen vormen der hemelobjecten.
Een tweede probleem waarvoor de cosmogonist een oplossing dient te zoeken, is
bij benadering de waarde aan te geven van den tijd die nodig is voor de ontwikkeling
van dergelijke cosmische processen. Jeans heeft de uitslagen van zijn onderzoek in
deze richting gepubliceerd in zijn groot werk van 1928, Astronomy and Cosmogony
waarin hij tevens de voornaamste resultaten van zijn Problems of Cosmogony and
Stellar Dynamics recapituleert. Terwijl dit laatste werk zich uitsluitend tot
wiskundigen richt, is dat van 1928 heel wat breder opgevat, zodat het, voor het
grootste gedeelte, in het bereik valt van lezers die niet met de wiskunde vertrouwd
zijn.
Jeans laat het bestaan van het zonnestelsel teruggaan tot voor ongeveer twee
milliard jaar. Dit tijdsverloop is nodig om de planetenbanen toe te laten over te gaan
van hun oorspronkelijk zeer grote excentriciteit tot de huidige waarde, en eveneens
om van de gasvormige toestand door warmte-uitstraling af te koelen en vast te worden.

Het inwendige der sterren
Het kernprobleem vormen echter de sterren, hun inwendige structuur, hun stabiliteit
en hun stralingsvermogen. Directe observatie is totaal uitgesloten, enerzijds omdat
de sterren zo traag evolueren dat het onmogelijk is deze evolutie te constateren en
anderzijds omdat de spectraalanalyse alleen inlichtingen kan verschaffen omtrent de
buitenste lagen. Hier moet de natuurkunde bijspringen; en al dadelijk blijkt dat met
uiterste omzichtigheid moet gehandeld worden. De
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natuurkunde is wel betrouwbaar voor phenomenen die aan directe experimentatie in
de buitenwereld of in laboratoria kunnen onderworpen worden, doch met sterren kan
men niet experimenteren. Vandaar ook de onzekerheid in de gevonden resultaten.
Om deze zoveel mogelijk te reduceren vertrekt men dan ook waar het kan van uit de
onmiddellijk waarneembare feiten.
De natuurkunde leert dat in een spherische gasmassa volledige Symmetrie moet
heersen t.o.v. het centrum: drukking, dichtheid, zwaartekracht en temperatuur zijn
functie van den afstand naar het centrum. Uitgaande nu van de
oppervlakte-temperatuur kan men door toepassing van de gewone gas-wetten een
idee krijgen van de inwendige temperatuur der sterren. Nemen wij als voorbeeld de
zon. Haar oppervlakte temperatuur bedraagt ongeveer 5750o C. Hieruit zou normaal
voor het middelpunt volgen:
temperatuur: 455.000.000o C.
dichtheid: 34.02 gr/cm3
drukking: 43.000.000.000 atmospheren.
Jeans merkt op dat deze resultaten onjuist zijn. In het inwendige van de sterren moet
men rekening houden met de ionisatie van de atomen. Een atoom is geïoniseerd,
indien het een of meerdere electronen te veel of te weinig heeft. Het is b.v. eenmaal
positief geïoniseerd indien het één electron te weinig heeft: een negatieve
eenheidslading is verdwenen, het electrisch evenwicht is verbroken en het atoom,
dat nu ion wordt genoemd, heeft een positieve eenheidslading. Na invoeging van
deze factor valt de temperatuur terug op 31.000.000o C, doch het aanwezig zijn van
zware elementen voert dit getal op tot 40.000.000o C. Eddington die eveneens
uitgebreide studies heeft gedaan omtrent het inwendige van de sterren (The internal
Constitution of the Stars - 1926) bekomt als eindwaarde 21.0000.000o C, dus ongeveer
de helft van Jeans.

Energiebronnen
Nu zijn er twee vormen van warmte, de mechanische warmte of bewegingsenergie
der moleculen en de stralingswarmte of energie der ethergolvingen. Daar de
stralingswarmte evenredig is met de vierde macht van de temperatuur blijkt uit het
voorgaande onmiddellijk dat de sterren enorme hoeveelheden energie uitstralen. Per
vierkante centimeter straalt de zon voldoende energie uit 'om een motor van 8
paardekracht zonder onderbreking in werking te houden', terwijl de heetste sterren,
die een oppervlakte temperatuur bezitten tussen
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20-30.000o C, eveneens per vierkante centimeter genoeg energie leveren om een
express-locomotief op volle kracht te voeden. Het totale oppervlak van de zon levert
jaar in jaar uit 490.000 trillioen paardekracht.
Waarvandaan halen zon en sterren die energie? Sinds de tweede helft van de vorige
eeuw werden verschillende antwoorden voorgesteld die alle onvoldoende zijn
gebleken. Zo Steide R. Mayer een voortdurende meteorietenregen voor, doch op de
30 millioen jaar zou de zon haar massa verdubbeld zien. Hieruit zou eveneens volgen
dat de baan van de aarde ieder jaar zou verkorten en het jaar zelf zou telkens met een
seconde afnemen. Dit is niet het geval. Helmholtz Steide in 1854 voor dat de zon
door samentrekking of inkrimping voortdurend een deel van haar potentiële
zwaartekrachtsenergie zou omzetten in kinetische energie in de vorm van moleculaire
warmtebeweging. Doch de aldus verkregen energie zou onvoldoende zijn, evenals
de gewone verbranding. Uitwendige energie-bronnen zijn alle ontoereikend. Men
moet dus in een heel andere richting zoeken.
Hiervoor is het beter het probleem anders te stellen. Niet hoeveel energie verliest
de zon per vierkante centimeter oppervlak, maar: hoeveel energie brengt ze voort
per gram. Het gewicht van de zon is: 2.1033 gram de totale uitgestraalde energie
bedraagt per seconde 3,8-1033 erg. Dit geeft dus 1,9 erg per gram en per seconde.
De ontdekking van de radioactiviteit van het uranium door H. Becquerel in 1896
opende nieuwe mogelijkheden: een eerste inwendige energiebron kwam aan het licht.
In de volgende jaren werden de radioactieve elementen onder dit opzicht onderzocht
doch het resultaat bleek eerder negatief te zijn. Jeans vat het onderzoek aldus samen:
'brief, uranium is to slow, radium is to rapid and all the other radioactive
transformations have to little energy'.
In 1919 bracht Perrin de volgende interpretatie naar voren.
Het helium dat in de sterren aanwezig is zou kunnen gevormd zijn uit vier atomen
waterstof. Op het eerste gezicht lijkt dit niet uit te komen: het atoomgewicht van
helium is 4,00216, dat van waterstof 1,00778 en vier atomen waterstof wegen dus
4,03112. De berekening klopt niet 4,03112 − 4,00216=0,02896. Wanneer dus vier
atomen waterstof samen één atoom helium vormen zijn 0,02896 massa-eenheden
verdwenen. Waar zijn ze heen? De relativiteitstheorie van Einstein geeft hierop het
antwoord in haar principe van aequivalentie tussen massa en energie. Wij kunnen
dus antwoorden: de verdwenen massa is eenvoudig omgezet in energie. Indien een
ster, die oorspronkelijk geheel uit waterstof bestond, zich aldus in zwaardere
elementen omzet, zou per gram 6.5. 1018 erg vrij komen, een hoeveelheid energie
die ruim voldoende is om het verlies door uitstraling te compenseren.
Jammer genoeg spreken de feiten deze verklaring tegen. In de
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veronderstelling van Perrin zouden jonge sterren veel meer waterstof moeten bevatten
dan oudere en dit blijkt niet altijd het geval te wezen. Ook toont Jeans aan dat een
ster uit waterstof alleen dynamisch niet stabiel zou zijn.

Massa en energie
Reeds in 1904 Steide hij zelf als oplossing voor: in de sterren wordt materie vernietigd
door het op elkaar botsen van protonen en electronen. voor de quantitatieve
rechtvaardiging van deze hypothese beroept hij zich eveneens op de relativiteitstheorie
en het aangehaalde aequivalentieprincipe. Eén gram materie levert bij totale
vernietiging 900 trillioen erg of ruim 32 millioen paardekracht. Deze energiebron is
ruim voldoende om het verlies door straling te compenseren. Een onmiddellijke
consequentie is echter dat de sterren stralen ten koste van hun eigen substantie. Zo
verliest de zon per gram en per seconde 1,9 erg, dus per minuut 114 erg. Het gewicht
van de zon bedraagt 2.1033 gram dus een totale uitstraling van 228.1033 erg per minuut.
Om nu het equivalent hiervan te vinden hoeven wij nog slechts te delen door 9.1020
(C2) en wij bekomen als verlies aan gewicht per minuut 25.1013 gr. of 250 millioen
ton. In de veronderstelling dat de zon heel haar massa in straling zou verspillen
kunnen wij besluiten dat ze nog 15 billioen jaar te leven heeft en om gedurende
anderhalf milliard jaar te stralen zou ze slechts een tienduizendste deel van haar
massa verliezen.
Hieruit blijkt dat de kennis van de massa en het stralingsvermogen van de ster ons
een middel aan de hand kan doen om haar levensduur te bepalen. De vraag is echter
of alle atomen in een ster aan dit vernietigingsproces onderhevig zijn. Hierop
antwoordt Jeans ontkennend: 'Atomen die volledig ontbonden zijn in hun
constituerende electronen en protonen zijn tegen vernietiging beveiligd'. Doch indien
dit zo is hebben wij hier een totaal onzekere factor in de berekening van de levensduur
der sterren. Wie zal immers uitmaken 'hoe lang en in welke mate hun atomen op
deze wijze voor vernietiging behouden zijn?' Indien volledige ionisatie de atomen
voor vernietiging behoedt, dan kan, volgens Jeans, ook gedeeltelijke ionisatie de
annihilatie gedeeltelijk tegenhouden of vertragen.
Een tweede factor werkt eveneens in dezelfde richting. Vermits de straling functie
is van de massa, zullen de meest massieve sterren ook het hevigst stralen en dus ook
het vlugst hun massa verliezen. Hoe meer massa verloren gaat hoe minder ze bijgevolg
ook gaan stralen. Als een ster dus ouder wordt verdwijnen haar beste
energieproducenten het eerst, terwijl de atomen die het langst blijven bestaan
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tevens ook het minst stralingsernergie voortbrengen. De jongste sterren stralen dus
ook het meest energie uit per eenheid van massa en zijn dus ook de zwaarste. Daaruit
volgt niet noodzakelijk dat ze de hoogste of laagste inwendige temperatuur zouden
bezitten noch de hoogste of laagste centrale dichtheid.

Levensduur van de sterren
Afgezien nu van de onzekerheidsfactor tengevolge van de ionisatiegraad kunnen wij
de levensduur van de sterren als volgt bepalen. Wij weten dat een ster haar massa
verliest evenredig met de totale uitgestraalde energie. En daar deze zelf evenredig
is met de derde macht van haar massa kan men hieruit afleiden hoeveel tijd een ster
nodig heeft om van een bepaalde massa door uitstraling in te krimpen tot een andere
kleinere massa.
Om de totale ouderdom van een ster te kennen moeten wij weten welk haar gewicht
was bij haar geboorte. Een grote moeilijkheid is dit echter niet. Een numeriek
voorbeeld maakt dit duidelijk. Indien wij de tijd berekenen die verlopen is sinds de
zon vier maal zwaarder was dan nu vinden wij hiervoor: 7,1.1012 jaar. Als wij nu
berekenen hoeveel tijd ze nodig zou hebben gehad om van een oneindige massa te
slinken tot wat ze nu is bekomen wij: 7, 6. 1012 jaar, een uitslag die weinig verschilt
van de vorige. De werkelijkheid ligt dus zowat tussen beide in zodat we ons aan
ongeveer 7 billioen jaar kunnen houden. Sterren die minder massa bezitten dan de
zon op dit ogenblik zullen dus blijkbaar ouder zijn, terwijl sterren met groter massa
jonger zijn.

Evolutie van de sterren
Hoe moeten wij ons volgens Jeans de evolutie van een ster voorstellen? Uit de
waarnemingen blijkt dat het mogelijk is de sterren in drie grote klassen te
rangschikken: reuzensterren, sterren van de middenreeks en dwergsterren. Welnu
alle sterren beginnen hun bestaan als reuzen met een zeer geringe dichtheid en een
grote massa met als gevolg een hoog stralingsvermogen. De temperatuur daarentegen
is des te lager naarmate de massa groter is. Het massaverlies dat met de uitstraling
gepaard gaat veroorzaakt een inkrimping die op haar beurt de temperatuur doet
stijgen. Hieruit volgt een ionisatie in de atomen: ze beginnen dus electronen te
verliezen. Wij weten dat de electronen die rond de kern lopen verdeeld worden in
verschillende lagen die aangeduid worden door de letters K, L, M, N, O, P, Q in de
orde van toe-
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nemende afstand tot het middenpunt of de kern. Een ster nu, zegt Jeans, heeft een
zeer wankel evenwicht zodra een electronenlaag wordt aangetast. Het gevolg is dat,
zodra dit gebeurt, een katastrophale contractie ingrijpt: de hele laag wordt als door
explosie uit het atoom gestoten. Bij tussenpozen van schijnbare rusttoestand verdwijnt
op die wijze de ene laag na de andere. Reuzensterren zijn nog in het beginstadium;
hun atomen bezitten rond de kern nog verschillende electronenlagen. De sterren van
de middenreeks bezitten nog slechts één laag rond de kern, de K-ring. Wanneer al
de electronenlagen verdwenen zijn en de atomen tot hun kernen gereduceerd zijn,
begint het dwerg-stadium van de ster. Daar het gewicht van de atomen bijna uitsluitend
in de kern zit, verliezen totaal geïoniseerde atomen wel hun afmetingen maar niet
hun gewicht. Ze kunnen dus veel dichter op elkaar gepakt worden en zo wordt het
duidelijk dat het soortelijk gewicht van een massa die nog alleen uit atoomkernen
bestaat, uitzonderlijk groot moet zijn. Welnu, de dwergsterren waarvan er op dit
ogenblik 75 bekend zijn, onderscheiden zich alle door een zeer hoog soortelijk
gewicht. Een van de meest bekende, de Van Maanenster heeft een dichtheid die
600.000 maal die van water overtreft. Een lucifersdoosje Van Maanen-stof weegt
13.500 kg.
Hoe staat het met de zon? Haar beste tijd heeft ze zeker al lang achter de rug. Ze
behoort tot de middenreeks: haar atomen bezitten nog slechts de K-ring, niet meer
dan twee electronen. Ze is nu in een stadium van schijnbare rust en wacht op de
laatste katastrophe die haar bestaan als dwergster zal komen inluiden. Wanneer dit
zal gebeuren kan niemand voorspellen; zeker zal het niet zijn in een zeer nabije
toekomst.

Superradioactiviteit
Keren wij nu nog even terug tot de energiebron door Jeans voorgesteld. Wij hebben
gezien dat de vernietiging van protonen en electronen enkel kan geschieden in normaal
samengestelde atomen. Welke scheikundige dementen komen voor die transformatie
in aanmerking? Geen enkele van de 92 ons bekende elementen. Ze bestaan dus enkel
in de sterren. Om ze nader te bepalen redeneert Jeans op de volgende wijze. Opdat
een ster stabiel zou zijn d.i. opdat, tengevolge van de enorme inwendige temperatuur,
haar energie niet onder vorm van explosie ineens zou vrijkomen, moet er een
mechanisme bestaan dat toelaat ze geleidelijk te produceren. Geen invloed van buiten
uit mag enige verandering hiervan teweegbrengen en bijgevolg moeten de atomen
zich spontaan ontbinden. Dergelijke atomen bestaan: het zijn de radioactieve Stoffen,
doch omdat de ons bekende reeds zijn uitge-
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schakeld, moet de reactie geschieden in atomen wier atoomnummer in de omgeving
van 95 ligt. Jeans noemt ze super-radioactieve atomen.
Hiertegen kan men de volgende opwerping maken. Volgens de quanten-theorie
moet een straling veroorzaakt door de vernietiging van protonen en electronen een
golflengte hebben van 0,000014 Ao, terwijl het licht van de zon en de sterren een
golflengte heeft van meerdere duizenden Ao. Hierop antwoordt Jeans dat de straling
in het centrum van de sterren werkelijk een zo korte golflengte bezit. Terwijl ze
echter door de bovenliggende lagen van de ster-atmospheer heendringt, wordt ze
daar steeds meer en meer 'verstrooid' wat een verlaging van de frequentie tengevolge
heeft en dus overeenkomstig een verhoging van de golflengte.

Kernreacties
Toch blijft het een zwak punt dat Jeans moet beroep doen op totaal onbekende
elementen. Ofschoon dit op zichzelf geen ernstige moeilijkheid is, verkiest men toch
een theorie die een bevredigende uitleg geeft met behulp van elementen die reeds
lang als verworven bezit gelden. Een opvatting die op dit ogenblik de voorkeur van
de meest astrophysici geniet werd in 1939 door H. Bethe in de Physical Review
gepubliceerd. Hij toonde aan dat de stellaire energie kan worden verklaard door
kernreacties en wel in de vorm van een viervoudige cyclus1..
Hierin combineren zich vier waterstofkernen tot een heliumkern, waarbij een
enorme hoeveelheid stralingsernergie vrijkomt, samen met twee positronen die door
twee electronen zullen vernietigd worden. Koolstof en stikstof speien slechts de rol
van katalysatoren. Wij belanden dus tenslotte bij de boven besproken opvatting van
Perrin, doch onder een meer bepaalde vorm.
Professor Russell berekende volgens deze methode dat de huidige samenstelling
van de zon moet bestaan uit 51% waterstof en 42% helium.
De theorie van Bethe is wel stevig gegrondvest op de nog jonge kernphysica, ze
is in Staat een uitleg te geven voor de energie-ontwikkeling in sommige soorten
sterren, maar ze moet verder aangepast worden o.a. voor de reuzensterren. Zo geldt
de koolstofcyclus niet voor de rode sterren van het spectraal type N. De kernphysica
is pas

1.

C12+H1=N13+hv

N13=C13 + ε

C13+H1 = N14+hv
N14 + H1=O15

O15=N15+ε

N15+H1=C12+H4
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in haar beginstadium, maar de reeds bereikte resultaten laten vermoeden dat men
langs deze weg de werkelijkheid heel wat dichter zal kunnen benaderen.
Er blijft nu nog één vraag te beantwoorden. Hoelang bestaat het heelal? zich
baserend op dynamische principes besluit Jeans dat meer dan 60 milliard jaar nodig
zijn opdat de oorspronkelijke chaos in spiraalnevels zou kunnen condenseren. Heel
wat meer tijd verloopt vooraleer in de spiraalnevels, door de gravitatie-instabiliteit,
sterren ontstaan. Jeans schat dit tijdsverloop op tien billioen jaar en besluit dat 'het
ontstaan van de sterren bijzonder actief is geweest tussen acht en twee billioen jaar
geleden en dat hun vorming sedertdien bijna volledig heeft opgehouden'.

Relativistische cosmogonie
De tijd door Jeans gepostuleerd is enorm groot, te groot en waarschijnlijk in strijd
met de waarneming. 'Jeans, schrijft Prof. Lemaitre, demande cent mille milliards
d'années pour cette évolution (van de sterren in de nevels), et je ne suis pas sûr qu'il
ait prouvé que cela suffirait; nous ne pouvons lui accorder que le millième de ce
temps.' Een van de grootste moeilijkheden in de cosmogonie van het heelal vormen
de spiraalnevels. Toen men hun beweging onderzocht kwam men tot de vaststelling
dat veruit de meeste onder hen zich heel snel naar alle zijden verwijderen. Hun
snelheid is des te groter naarmate ze verder verwijderd zijn. Alleen de meest nabije
komen naar ons toe. Snelheden van meer dan 30.000 km/sec. werden gemeten. Indien
hun snelheid onveranderd is gebleven bevonden ze zich twee milliard jaar geleden
is een dichte massa bij elkaar gepakt. Een herziening van de vroegere, klassieke
opvatting, dringt zich onvermijdelijk op. Prof. Lemaitre heeft dan ook een cosmogonie
voorgesteld die radikaal verschilf van het schema van Jeans. Dit blijkt reeds van af
het vertrekpunt: een zeer ijle gasmassa voor Jeans, een sterk geconcentreerde toestand
van de materie volgens Prof. Lemaitre. Ook de degradatie van de energie wijst in
deze richting. Immers, deze komt ons voor als een verbrokkeling van de energie; zij
wordt voortdurend verdeeld over een immer toenemend aantal quanta. En dus, hoe
dieper men in het verleden doordringt hoe sterker de energie geconcentreerd is.
Vandaar de vooropzetting van Prof. Lemaitre: 'Une cosmogonie vraiment complète
devrait expliquer les atomes comme les soleils, et certainement les atomes ne peuvent
avoir comme origine l'extrêmement diffus'.
Aanvankelijk was de materie geconcentreerd in de vorm van een
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atoom met reusachtige afmetingen, hoewel astronomisch gesproken nog zeer klein.
Indien de materie toen de dichtheid had van water, zou de straal van het oeratoom
één lichtjaar bedragen (1038 cm). Dit atoom is zeer instabiel zodat het van het eerste
ogenblik af in stukken breekt die op hun beurt weer breken en zo verder tot de
resulterende deeltjes te klein zijn geworden om die desintegratie door te zetten.
Slechts enkele, zoals uranium, zetten dit proces nu nog verder door. Gezien de enorme
snelheid van het afbraakmateriaal neemt de straal van het oeratoom uiterst snel toe,
terwijl de materie-verdeling voorlopig zeer homogeen blijft, ofschoon de dichtheid
voortdurend afneemt.
De snelle expansie heeft als gevolg dat de relatieve snelheden van de brokstukken
of atomen afnemen zodat de botsingen minder heftig zijn: terwijl ze vroeger gepaard
gingen met inwendige transformaties en stralingsverschijnselen, blijven ze nu beperkt
tot zuiver elastische botsingen. Zo kan hier en daar een statistisch evenwicht intreden
en vormen zich wolken waarin de materie een dichtheid bezit van 10−27 grcm3.
Nu wordt de expansiesnelheid geremd door de aantrekkingskracht die uitgaat van
de plaatsen met grotere dichtheid. Toch bezitten die cosmische wolken betrekkelijk
grote snelheden van de grootte-orde van 650km/sec. Ze bewegen zich kriskras door
elkaar zodat nu en dan dichtere condensaties zullen ontstaan. Deze spelen de rol van
een centraal aantrekkingspunt dat de meest nabije wolken naar zich toe haalt. Zo
ontstaan ofwel elliptische nevels ofwel spiraalnevels naargelang het
omwentelingsmoment ter plaatse helemaal onbeduidend dan wel betrekkelijk
aanzienlijk was.
De cosmische wolken hebben, zoals wij gezien hebben, een dichtheid van 10−27 veel te gering opdat ze ook maar een tendens zouden vertonen tot contractie. Door
botsing van twee wolken kan de dichtheid nu voldoende toenemen opdat de
condensatie definitief zou beginnen. 'Il est clair, besluit Prof. Lemaitre, qu'une telle
condensation peut donner lieu par des mécanismes connus, à un système solaire, ou
une étoile simple ou multiple.'
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat in deze cosmogonie geen plaats is voor de
evolutieschemas door Jeans vooropgezet. 'Le type spiral ou elliptique de la nébuleuse
est une question de chance, il dépend de la valeur fortuite du moment angulaire dans
la région de condensation. Il ne peut plus y être question d'une évolution d'un type
en un autre. Il en est d'ailleurs de même pour les étoiles où le type de l'étoile est fixé
par la valeur accidentelle de sa masse, c'està-dire, de la somme des masses des deux
nuées dont la rencontre a produit l'étoile.'
Uit de waarneming weten wij dat de verhouding van de consti
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tuerende elementen dezelfde is in de zon en de sterren, op aarde en in de meteorieten.
Dit was te verwachten: de afbraakprodukten moeten voorkomen in welbepaalde
verhoudingen volgens de wetten van de radioactieve desintegratie. Ook geeft deze
theorie een zeer aannemelijke uitleg voor de cosmische straling. Deze heeft een zo
uitzonderlijke energie (meerdere milliarden electron-volts) en de straling zelf lijkt
zo zeer op de stralen die het gevolg zijn van radioactieve afbraak, dat het voor de
hand ligt hun een superradioactieve oorsprong toe te schrijven: ze zijn ontstaan bij
de desintegratie van het oeratoom.
Samenvattend kunnen wij zeggen dat het heelal in zijn ontwikkeling drie stadia
heeft doorlopen. Eerst een periode van zeer snelle expansie die ongeveer twee milliard
jaar geduurd heeft. Op het einde van deze periode vormen zich cosmische wolken
die het ontstaan geven aan nevels en sterren. De straal van de ruimte bedraagt dan
ongeveer één milliard lichtjaren. Dan treedt een periode in van evenwicht tussen de
aantrekkende- en de afstotende kracht in overeenstemming met de nieuwe
gravitatiewet van Einstein. Het gevolg is een vertraging van de expansie. Dit is de
tweede periode die ongeveer vijf milliard jaar geduurd heeft. Tenslotte neemt de
afstotende kracht de overhand, doch nu zijn het niet meer de atomen die zich in wilde
vaart van elkaar verwijderen maar wel de reeds gevormde sterrenstelsels. Deze derde
periode heeft ongeveer drie milliard jaar geleden een aanvang genomen. Zo is de
hele ontwikkelingsduur van het heelal teruggeleid tot amper 10 milliard jaar. Prof.
Lemaitre verklaart daarbij heel optimistisch: 'Notre Univers porte les marques de la
jeunesse et nous pouvons espérer reconstituer son histoire'.

Besluit
Dit is in grote trekken het beeld dat Jeans zich van het heelal heeft gevormd: het
resultaat van dertig jaar onderzoek. Sommige zijner opvattingen zijn nu reeds
'verouderd', andere die nu nog worden aanvaard zullen weldra misschien hetzelfde
lot delen. De cosmogonie zal nooit af zijn. Maar, zoals Jeans het zelf uitdrukt, 'the
cosmogonist has finished his task when he has described to the best of his ability the
inevitable sequence of changes which constitute the history of the material Universe'.
Die taak heeft hij volbracht met zoveel virtuositeit dat hij terecht mag gerekend
worden bij de grootste cosmogonisten van de Newtoniaanse school.
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Het woningvraagstuk in Belgie
door Dr jur. M. van den Daele
Het woningvraagstuk is weer aan de orde van den dag. Tijdens den oorlog en de
eerste maanden na de bevrijding lag de woningbouw bijna volkomen stil, terwijl heel
wat woningen vernield werden of zo erg beschadigd dat zij onbewoonbaar zijn.
Maatregelen werden genomen om de huurders tegen overdreven huurprijzen te
beschermen en, daarbij aanleunend, werd de opzegmogelijkheid van het huurcontract
voor den eigenaar fel bemoeilijkt. Alles te zamen had zulks voor gevolg dat er
woningnood ontstond.
Terwijl men aldus meer aandacht ging schenken aan het woningvraagstuk, stelde
men vast dat ook het probleem der krotwoningen nog niet is opgelost.
Er wordt over geklaagd dat inzake woningbouw of -wederopbouw de op elkaar
volgende Regeringen geen vast programma schijnen te bezitten. Onlangs nog werd
een Hoge Raad opgericht voor Volkshuisvesting en Volkswoningen die zijn advies
zou geven. In feite ontbreekt het aan inzicht in de ware betekenis en de uitgestrektheid
van het woningvraagstuk. Vanzelfsprekend aarzelt men een vaste richting te kiezen
in een gebied dat onvoldoende werd verkend.
Onze bedoeling is het dan in volgende bijdrage een poging te wagen om den aard
en den omvang van het woningvraagstuk nader te omschrijven en daarna, wanneer
het vraagstuk precies geformuleerd en toegelicht is, de ware en toereikende oplossing
er van aan te wijzen.
***

I. Hoe wordt het woningvraagstuk gesteld?
Terecht heeft men er op gewezen1. dat het woningvraagstuk kwantitatieve en
kwalitatieve aspecten vertoont, die zorgvuldig uit elkaar moeten gehouden worden.
Wanneer dit onderscheid niet wordt gemaakt, ontstaat gemakkelijk verwarring tussen
heel verschillende verschijn-

1.

Cfr F. GOSSERIES et R. MARIQUE, La question du logement en Belgique, p. 2, Société Nationale
de la Petite Propriété Terrienne, Brussel.
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selen als 'woningnood', waaronder gewoonlijk verstaan wordt een gebrek aan
woningen, en wat gemeenlijk genoemd wordt het 'vraagstuk der krotwoningen'.
Woningnood, nochtans, als een tekort aan woningen is een uiteraard voorbijgaand
verschijnsel, terwijl het vraagstuk der krotwoningen verband houdt met het bestendig
economisch en sociaal probleem de woningtoestanden op peil te houden met wat
volgens den bestaanden levensstandaard en de culturele ontwikkeling onmisbaar
wordt geacht voor de normale ontplooiing van een gezond familieleven.

A. Het woningvraagstuk kwantitatief beschouwd
Woningnood is een uitzonderlijke toestand die geschapen wordt, wanneer door een
buitengewone toeneming van de woningbehoefte of door het plots wegvallen van
een gedeelte der woongelegenheden, een zeker aantal gezinnen 'voorlopig' gehuisvest
zijn1..
Woningnood wordt scherp aangevoeld en lokt vanzelf reactie uit; een oplossing
komt er, desnoods ten koste van de kwaliteit van de woningen: men gaat minder
ruim wonen en minder degelijk bouwen.
Woningnood is dus uiteraard voorbijgaand, ofschoon telkens opnieuw nieuwe
oorzaken woningnood kunnen teweegbrengen. Zo zien wij dat in ons land gedurende
de XIXe eeuw en tot kort geleden, ingevolge den buitengewoon Snellen aangroei van
de bevolking, die zich dan nog in de Steden en nijverheidscentra samentrok2., gedurig
aan in deze Steden en nijverheidscentra woningnood heerste.
Eigenlijk zijn wij aan woningnood zowat gewoon geraakt. Wij kunnen ons moeilijk
inbeelden dat er eens genoeg, ja zelfs teveel woningen zouden zijn. Toch blijken wij
- zoals wij verder zullen zien - dienaangaande aan een keerpunt te zijn gekomen.
Op dit ogenblik bestaat er ontegensprekelijk woningnood. voor het huidig
woningtekort worden verschillende cijfers opgegeven, die schommelen tussen 100.000
en 350.000 woningen. Meestal wordt verzwegen hoe men tot die cijfers is gekomen.
De berekening van het huidig woningtekort is ook niet zo gemakkelijk.
Het aantal beschikbare woningen is ons vooreerst niet bekend. De laatste algemene
telling der woningen dagtekent van October 1930. Sedertdien wordt wel elk jaar het
aantal nieuwgebouwde, gesloopte en omgebouwde 'huizen' door de gemeenten voor
hun grondgebied

1.

2.

Daarom zijn er nog niet zoveel 'voorlopige' of 'noodwoningen'; jonggehuwden, die normaal
afzonderlijk zouden gaan wonen en noodgedwongen bij hun ouders, resp. schoonouders,
inwonen, zijn 'voorlopig' gehuisvest.
De bevolking van België verdubbelde van 1830 tot 1930; de bevolking van de
arrondissementen Antwerpen, Brussel, Gent, Charleroi en Luik b.v. verdubbelde van 1880
tot 1930.
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aan het Nationaal Instituut voor de Statistiek gesignaleerd. Maar dat geeft ons nog
geen juist inzicht in het aantal 'woningen'. Inderdaad, onder 'huis' wordt verstaan
zowel de eengezinswoning als het appartementsgebouw. vooral sedert 1930 werden
veel appartementsgebouwen opgetrokken; de verhouding huis-woningen, die wij
kennen voor 1930 is dus niet meer dezelfde gebleven; maar in welke mate zij
gewijzigd is, weten wij niet.
Aan den anderen kant is de woningbehoefte niet absoluut te berekenen; zij kan
enkel op experimentele wijze worden vastgesteld. In de veronderstelling, dat er bij
de telling van 1930 geen woningnood was en ook geen teveel aan woningen, kunnen
wij nagaan hoe de evolutie van de bevolking de woningbehoeften is komen wijzigen.
Laten wij echter onmiddellijk opmerken, dat om de evolutie van de kwantitatieve
woningbehoefte na te gaan, het niet volstaat de beweging van het bevolkingscijfer
te volgen over de verschillende jaren. De verdeling van de bevolking over de
verschillende ouderdomsgroepen is eveneens van belang. De gezinsvorming - gezin
en woning bepalen elkaar - verschilt immers vanzelf volgens de leeftijdsstructuur
van de bevolking.
In Nederland heeft men de toekomstige woningbehoefte berekend aan de hand
van het bij de volkstelling van 1930 vastgestelde aantal gezinshoofden in de
verschillende leeftijdsgroepen, die dan in de toekomst worden geprojecteerd1..
In ons land kunnen wij die methode bezwaarlijk toepassen, omdat wij het aantal
gezinshoofden slechts kennen volgens drie leeftijdsgroepen: minder dan 21 jaar, van
21 tot minder dan 60 jaar, meer dan 60 jaar, wat ontoereikend is.
Wij kunnen echter een ander vertrekpunt nemen, de vaststelling namelijk dat de
relatieve woningbehoefte verband houdt met den mediaanleeftijd2 van de bevolking:
stijgt de mediaanleeftijd, dan stijgt ook de woningbehoefte. Wanneer wij, voor 1930,
den mediaanleeftijd nagaan in de verschillende provincies en de verschillende groepen
van gemeenten met de daartegenoverstaande woningdichtheid (aantal woningen per
duizend inwoners), dan stellen wij vast dat wanneer de mediaanleeftijd stijgt met 1
maand, het aantal woningen per duizend inwoners stijgt met 0,93 woningen. Zo zien
wij bv. dat Limburg met mediaanleeftijd 24 jaar en 2 maand, 211 woningen telt per
1000 inwoners, terwijl Henegouwen met mediaanleeftijd 33 jaar en 3 maand, 301
woningen heeft voor 1000 inwoners.

1.

Zie Bouw, 'Woningbouw en woningbehoefte', door Prof. Ch. J.B.D. DERKSEN en A.L.G.M.
1946, nr 8, blz. 206.
De mediaanleeftijd is de leeftijd van den inwoner die in het midden staat van al de inwoners
naar leeftijd gerangschikt.
ROMBOUTS,

2
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Aldus wordt het ons mogelijk, wanneer wij, voor een gegeven tijdstip, het aantal
inwoners kennen en den mediaanleeftijd, de woningbehoefte te berekenen.
Het Nationaal Instituut voor de Statistiek heeft van 1930 af en tot 1980 de
toekomstige bevolking van het Rijk - het Vlaamse gedeelte van het land, het Waalse
gedeelte en het arrondissement Brussel - berekend. (Zie 'Demographie van België'
1937).
Ook de verschillende leeftijdsgroepen per vijf jaar worden opgegeven, zodat het
mogelijk wordt met voldoende benadering de mediaanleeftijd van de toekomstige
bevolking te berekenen, en vandaar ook de woningbehoefte.
Aldus kunnen volgende tabellen worden opgemaakt:
Jaren

Bevolking

1920

7.405.569

MediaanleeftijdWoningen
(in maanden)
344
1.909.156

1930

8.092.004

370

2.294.832

1939

8.396.276

402

2.636.431

1940

8.400.792

404

2.652.971

945

8.393.171

420

2.775.622

1950

8.354.256

433

2.863.839

1955

8.287.421

439

2.810.264

1960

8.185.357

438

2.843.593

1965

8.045.140

446

2.855.220

1970

7.868.115

452

2.836.455

1975

7.666.425

454

2.777.546

1980

7.453.936

455

2.708.015

Vlaams
gedeelte

1945

4.267.416

381

1.228.000

van het land

1980

4.575.543

404

1.433.000

Waals gedeelte 1945

2.884.835

457

1.066.000

van het land

1980

2.129.998

507

903.000

Arrondissement 1945

1.240.920

475

482.000

Brussel

748.395

575

372.000

Het Rijk

1980

Wanneer wij ook het jaar 1939 in de Iste tabel hebben laten voorkomen, dan is
zulks met de bedoeling een basis te vinden voor de berekening van het huidig
woningtekort. Zo wij aannemen dat in 1939, inzake dekking der kwantitatieve
woningbehoefte, de toestand dezelfde was als in 1930 (en zulks mag geredelijk
aanvaard worden, daar zich in die periode geen abnormale gebeurtenissen hebben
voorgedaan, noch aangaande de bevolking, noch aangaande het aantal woningen),
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dan kan de woningvoorraad voor 1939 gelijkgesteld worden met de berekende
woningbehoefte, het zij 2.636.431 woningen.
Tussen 1939 en 1945 nu, volgens de jaarlijkse gegevens nopens de
'woongebouwen', is het aantal woongebouwen met 89.149 afgenomen,

Streven. Jaargang 14

637
daarin begrepen 27.473 woongebouwen, die onbewoonbaar zijn, maar herstelbaar.
Als we op die woongebouwen het woningscoëfficient toepassen van 1930: 126,5536
woningen voor 100 woongebouwen, dan komen wij tot 112.821 woningen, die wij
op 31 December 1945 minder hadden dan in 1939. Daar anderzijds, volgens
voorgaande tabellen de woningbehoefte tussen 1939 en 1945 steeg met
(2.775.622−2.636.431) = 139.191 woningen, kan het totale tekort aan woningen op
31 December 1945 op 112.821+139.191=252.012 worden geschat. Wanneer de
onbewoonbare, maar herstelbare woongebouwen zullen hersteld zijn, zal het tekort
nog 252.012-(27.473× 1,265536)=217.244 woningen bedragen.
Vóór den oorlog groeide de woningvoorraad jaailijks aan met zowat 37.000
woningen. In acht genomen de nieuwe behoeften volgens de tabellen voor de kornende
jaren, zou de woningnood, indien de bouwnijverheid eenzelfde bedrijvigheid aan
den dag legt als vóór den oorlog, binnen de 8 jaar, d.i. in 1953, moeten gelenigd zijn.
Bij de berekening van het huidig woningtekort, hebben wij geen onderscheid
gemaakt tussen de verschillende gewesten van het land. Daar tot 1945 de
woningbehoefte volgens de tabellen nog overal Steeg, was hiertegen niet veel bezwaar.
Wat de toekomstige woningbehoefte echter betreff, is het opvallend dat de
woningbehoefte verschillend evolueert in de onderscheiden landsstreken. Zo zien
wij dat in het Vlaamse gedeelte van het land de woningbehoefte, tussen 1945 en
1980, nog stijgt met ruim 300.000 woningen, terwijl zij in het Waalse gedeelte van
het land en in het arrondissement Brussel afneemt onderscheidenlijk met 750.000
en 500.000 woningen. Op het eerste gezicht heeft het zelfs geen zin een algemene
tabel op te maken voor gans het land: inderdaad, compensatie tussen stijgende en
afnemende behoefte in de verschillende gewesten is niet mogelijk: woningen zijn
niet verplaatsbaar. Toch moet opgemerkt worden dat de voorgaande
bevolkingstabellen, waarop onze berekeningen van de woningbehoefte gesteund
zijn, geen rekening houden met de interne en externe migraties van de bevolking.
Het is nochtans vanzelfsprekend, dat het arrondissement Brussel b.v. verder mag
rekenen op een inwijkingsoverschot ten koste vooral van het Vlaamse gedeelte van
het land, hoewel het weinig waarschijnlijk is dat het Waalse gedeelte van het land
verder een belangrijk inwijkingsoverschot zou vertonen, terwijl er anderzijds veel
kans toe bestaat dat de natuurlijke aangroei van de bevolking van de Kempen nog
versterkt wordt door inwijking.
Eigenlijk is dus geen enkele tabel een volledig trouwe weergave van de
werkelijkheid. Toch vinden wij in die tabellen enkele aanduidingen:
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Io Van 1950 af is expansie van de woningbehoefte niet meer algemeen: alleen aan
den plaatselijken aangroei van de bevolking moet nog het hoofd geboden worden,
namelijk voor het Vlaamse gedeelte van het land.
Dienaangaande doet zich de toestand thans helemaal anders vóór dan na den oorlog
1914-18. Inderdaad, tussen 1920 en 1940, steeg de woningbehoefte met 743.815
woningen; tussen 1945 en 1965 stijgt zij slechts met 79.598 woningen.
De noodzakelijkheid om een grote uitbreiding te voorzien van onze Steden valt
dus weg. Ik meen zelfs dat vele uitbreidingen, die vroeger voorzien werden, nutteloos
zullen blijken; meer nog, dat de Steden eerder een neiging zullen vertonen om te
krimpen. Inderdaad, vóór den oorlog reeds zagen wij dat de appartementsbouw meer
en meer in trek kwam. Het kleine gezin, dat meer en meer regel wordt, leent zich
best daartoe. In Antwerpen b.v. worden de ééngezinswoningen, die vermeid werden,
opnieuw opgebouwd met twee of meer appartementen. Op dezelfde bouwoppervlakte
is er dus middel om twee- of meermaal zoveel woningen te voorzien. In de Steden
is er van nu af aan ten minste zoveel ombouw als nieuwbouw.
2o De gemiddelde leeftijd stijgt, met als gevolg de aangroei van de leeftijdsgroepen
boven 65 jaar (778.985 in 1930, 1.084.906 in 1970).

B. Het woningvraagstuk kwalitatief beschouwd
De kwaliteit der huisvesting wordt wel uitzonderlijk beïnvloed door den voorraad
aan woningen. Het spreekt vanzelf dat woningnood aanleiding geeft tot noodwoningen
en overbevolkte woningen. Toch wordt de kwaliteit der huisvesting normaal
gedetermineerd door factoren, die met het aantal der woningen geen rechtstreeks
verband houden. Het gaat met de huisvesting, zoals met de andere economische
behoeften. Wanneer de kledingstoffen door een of andere buitengewone
omstandigheid Schaars worden, zoals tijdens den laatsten oorlog, heeft die schaarste
wel invloed op de kwaliteit van de kledij; normaal echter is het niet de schaarste aan
kledingstoffen die de kwaliteit van de kledij bepaalt, maar wel de levensstandaard
in het algemeen en het belang dat aan de kledij wordt gehecht, evenals de stand der
techniek van de kledingnijverheid.
Laten wij even die drie elementen onderzoeken inzake huisvesting.
De algemene levensstandaard is sedert de opkomst van het machinisme voor het
geheel van de bevolking, ook voor de werkende klasse, fel gestegen. Dit had ook
zijn terugslag op de kwaliteit van de huisvesting. De huisvesting is er zeker ook op
vooruitgegaan. Toch moet hierbij opgemerkt worden dat er normaal een zeker
'décalage'
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bestaat tussen een vooruitgang van den algemenen levensstandaard en de kwaliteit
van de huisvesting, waar de vooruitgang uit den aard der zaak trager van stapel loopt;
de woonhuizen zijn berekend op één of meer generaties (men neemt over het algemeen
aan voor onze streken dat een huis 70 jaar staat). Veranderingen aanbrengen aan een
gebouw om het aan te passen aan de nieuwe eisen van den tijd, is niet zo gemakkelijk
en vooral kostelijk. Er is ook een zekere aanpassing nodig bij de bewoners, die slechts
geleidelijk kan geschieden.
De verschillende evolutie van algemenen levensstandaard en
huisvestingsvoorwaarden heeft als gevolg dat het gedeelte van het inkomen, aan de
huisvesting besteed, in de zogenaamde 'oudere' landen betrekkelijk laag is in
vergelijking met de 'nieuwere' landen. Nauwkeurige en helemaal betrouwbare cijfers
daaromtrent bezitten wij niet; veelal worden volgende cijfers opgegeven:
België: 10 p.c.
Frankrijk: 2 p.c.
Engeland: 20 p.c.
Nederland: 19 p.c.
Scandinavische landen: 21 p.c.
Zwitserland: 25 p.c.
U.S.A.: 26 p.c.
Het lage percentage van het inkomen dat aan de huisvesting wordt besteed in
verschillende landen, is ook te wijten aan de maatregelen die na den anderen oorlog
gedurende lange jaren van overheidswege werden genomen in zake huurprijzen, die
kunstmatig laag gehouden werden.
In verband met de krotwoningen moet er op gewezen worden dat indien de meeste
krotbewoners over abnormaal geringe inkomsten beschikken, anderen, met normale
inkomsten, het belang van een gezonde huisvesting niet inzien en liever een zeer
lage huur betalen, of, wanneer zij eigenaar zijn, tegen de kosten van
verbeteringswerken of de huur van een betere woning opzien.
Over het algemeen moet worden gezegd, dat de meeste mensen het belang van de
huisvesting voor de lichamelijke gezondheid, de culturele ontwikkeling, de morele
gaafheid en vooral voor de ontplooiing van een gelukkig gezinsleven, niet voldoende
beseffen.
Dat de huisvesting achter staat bij den vooruitgang die op andere gebieden werd
bereikt, is ook nog te wijten aan het feit dat de bouwnijverheid niet in dezelfde mate
kon worden gemechaniseerd als de andere takken van de industrie en de landbouw.
Het bouwen van een woning vergt nog bijna evenveel werkuren als vóór 100 jaar.
De werkuren nu zijn duurder dan vroeger; de woningen
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dus ook; vanzelf moet een betrekkelijk groter gedeelte van het inkomen gaan naar
de huisvesting. Daarin zal niet zo heel spoedig verbetering komen: de praefabricatie
inzake woningbouw is nog een groot vraagteken; voor definitieve woningen schijnt
ze beperkt te zullen blijven tot onderdelen, ramen en deuren, sanitaire installaties,
enz. die kunnen genormaliseerd worden; de baksteen blijkt niet zo gemakkelijk te
kunnen vervangen worden door een andere bouwstof, die dezelfde kwaliteiten bezit.
Welk is de huidige toestand van ons woningkapitaal? Wij bezitten zowat 2.300.000
woningen, verdeeld over 2 millioen woongebouwen. De statistieken verstrekken ons
geen inlichtingen nopens den toestand van die gebouwen; alleen hebben wij enkele
inlichtingen over het aantal plaatsen en dan nog slechts voor de woningen in de
gemeenten met 10.000 inwoners en meer. De toestand daaromtrent is veel verbeterd
in de laatste tijden; toch werden er in 1930 in de grote agglomeraties Brussel, Gent,
Antwerpen en Luik nog 22.139 woningen opgetekend met 1 plaats voor twee of meer
bewoners.
Wij kunnen ons moeilijk een idee vormen van den ouderdom der woningen,
ofschoon wij kunnen nagaan in welke mate het aantal woongebouwen telken jare
steeg, omdat wij tot 1930 niet weten hoeveel woningen er werden gesloopt of grondige
veranderingen hebben ondergaan. 30 p.c. van de woningen zijn betrekkelijk jong en
dateren van na den oorlog 1914-18.
Inzake ouderdom der woningen bestaat er groot plaatselijk verschil: op het
platteland is het percentage der oude gebouwen veel hoger dan in de stad; een groot
verschil ook van Streek tot Streek. In de Ardennen werd na 1900 nog slechts weinig
gebouwd; de aangroei der woongebouwen van 1900 tot 1940 beliep slechts 20 p.c.
voor de Provincie Luxemburg tegen 90 p.c. voor de Provincie Antwerpen.
Zijn er nog veel krotwoningen?
'Krotwoning' is een zeer relatief begrip. Het is nogal kwestie van appreciatie; zeer
uiteenlopende getallen worden opgegeven: 30 à 100.000. De krotwoningen in de
steden zijn meestal resten van de oude stad, zoals deze er in de volkswijken tot
1860-70 moet hebben uitgezien: die krotwoningen staan meestal samen, in steegjes
of 'koeren', die goed gekend zijn. Op het platteland zijn de krotwoningen niet zo
gemakkelijk te herkennen; zij liggen veel meer verspreid en meestal afgelegen: de
overgang, krotwoning - gezonde woning, is er ook niet zo scherp. Wel kent iedereen
de lernen hut uit de Kempen, die stilaan verdwijnt, ofschoon zij nog meer voorkomt
dan men wel denkt1.;

1.

Bij een onlangs gehouden enkwest in de Streek van Hasselt werden er in een dertigtal
gemeenten nog 1.500 lemen woningen opgeteld; in de gemeente Wijer b.v. zijn er meer
lemen woningen dan huizen in baksteen.
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maar daarnaast ligt de ganse variatie van zeer oude hofsteden en zogenaamde
'kortwoonsten'. De Nationale Maatschappij voor den Kleinen Landeigendom die op
het platteland opereert, heeft het loffelijk initiatief genomen een technische formule
op te maken waarbij het mogelijk wordt op forfaitaire wijze een bepaling te geven
van een 'krotwoning', een 'ongezonde' en een 'overbevolkte woning'. Wellicht zal
eerlang volgens die formule een eerste algemene telling gehouden worden van de
krotwoningen en de ongezonde of overbevolkte woningen op het platteland. Bedoelde
telling, die om de 10 jaar zal gehouden worden, zal het mogelijk maken na te gaan
welke de juiste toestand is, en daar de antwoorden op de telkaart, die voor elke woning
opgemaakt wordt, in feite een korte beschrijving geeft van de woning, zal die telling
tevens een instrument aan de hand doen om den strijd tegen de krotwoningen en
andere ongezonde woningen op systematische wijze te voeren.

II. Woningpolitiek
Maatregelen kunnen getroffen worden van overheidswege, hetzij om den woningnood
te verhelpen, hetzij om de standing der woningen te verhogen, meer bepaald om de
krotwoningen op te ruimen, de ongezonde woningen te verbeteren en de overbevolking
der woningen te voorkomen.

A. - Woningnood
Wij hebben boven gezien dat woningnood een uiteraard voorbijgaande toestand is,
waarbij vanwege de belanghebbenden zelf (gezinnen voorlopig gehuisvest)
onmiddellijk en heftig gereageerd wordt. De taak van de Openbare Besturen kan er
zich dan ook bij bepalen de belanghebbenden in de gelegenheid te stellen zichzelf
te behelpen om een nieuwe woning op te bouwen en het privaat initiatief, dat namelijk
kapitaal zoekt te plaatsen in woningbouw, te controleren, te leiden en aan te moedigen.
Maatregelen in dien zin zijn b.v. het ter beschikking stellen van goedkoop kapitaal
aan geringe lieden die een eigen huis of een klein landeigendom willen bouwen:
bouwpremies werden vroeger toegekend. Het administratief onderzoek, dat de
toekenning van de premies noodzakelijk voorafgaat heeft voor gevolg dat de uitkering
ervan te laat komt en haar effect van aanmoediging mist. Daarom geven wij de
voorkeur aan een verruiming van de kredieten, die door Openbare Instellingen
verstrekt worden, door staatswaarborg voor een gedeelte van de lening, zoals thans
reeds voor de mijnwerkers is voorzien; de
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weldoende actie van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas en van de Nationale
Maatschappij voor den Kleinen Landeigendom kan aldus worden uitgebreid.
Maatregelen worden tegenwoordig ook getroffen om de beschikbare
bouwmaterialen en arbeidskrachten voor te behouden voor den woningbouw: het
bouwen wordt onderworpen aan een vergunning; bij het toekennen dier vergunningen
wordt een prioriteit in acht genomen ten voordele van bepaalde categorieën van
aanvragers, b.v. geteisterden.
Deze soort van rantsoenering van den nieuwbouw is theoretisch te verantwoorden:
sociaal kan men er ook voor uitkomen dat ook de mindere man in de gelegenheid
moet zijn om te bouwen in een tijd waar de grote vraag voor gevolg heeft dat de
materialen en de werkkrachten zeer duur worden.
In feite echter zal zulks voor gevolg hebben dat de woningnood langer zal aanslepen
omdat er minder kapitaal, vooral dan privaat kapitaal, zich aan den woningbouw gaat
interesseren. Dit is vooral waar wanneer zekere maatregelen van aard zijn om het
privaat kapitaal af te schrikken: de wetten nl. op de huis- en landpacht waarbij een
huurstop wordt voorzien, huurstop met huurprijzen die veel lager liggen dan de
overige officiële prijzen.
Huurstop is niet alleen een handicap bij nieuwbouw van woningen, waarvoor geen
voldoende privaatkapitaal meer gevonden wordt (dit is vooral waar in de steden,
waar de eigen woning zeldzamer is; minder op het platteland waar de eigenaar meestal
de nieuwe woning zelf gaat betrekken), maar werkt ook rechtstreeks den woningnood
in de hand. Inderdaad, normaal is er in de bezetting der woningen een voortdurende
wederaanpassing; grotere gezinnen zoeken een ruimere woning op, kleinere gezinnen
verkiezen een appartement. Door de huurstop nu, blijft iedereen zoveel mogelijk
waar hij is, uit schrik in een andere woning een 'zwarte' huur te moeten betalen.
Wanneer het privaatkapitaal wordt opgehouden, is men er tenslotte toe genoodzaakt
- zoals na den oorlog 1914-18 - den Staat zelf te laten bouwen. Tussen 1919 en 1930
heeft aldus de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen 50.000 woningen
en appartementen opgetrokken, bijna evenveel als het privaat initiatief.
Tussen 1930 en 1939 heeft de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen
nog 10.000 woningen gebouwd, het privaat initiatief daarentegen 200.000.
Staatsbouw van woningen was in het verleden over het algemeen noodlottig. Grote
complexen werden gebouwd, voor gezinnen met identiek denzelfden levensstandaard.
Zo ontstonden de zogenaamde 'cité's' en de 'huurkazernes'. Verwerpelijk is het de
gezinnen te seriëren: de werkman heeft iets te leren van den burger, en omge-
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keerd; beiden hebben er zij alles bij te winnen elkaar van dichtbij te leren kennen.
Anderzijds volgde na staatsbouw veelal staatsbeheer of politiek beheer: plaatselijke
maatschappijen voor goedkope woningen, in handen van socialistische leiders,
verzetten zich principieel tegen het te koop stellen van de hun toevertrouwde
woningen. Aldus wordt een ernstig beletsel gesteld aan de deproletarisatie van een
groot aantal werkmansgezinnen; deze deproletarisatie moet toch beginnen met het
verwerven van een klein eigendom, en dan bij voorkeur van een eigen woning.
Alles wijst er op dat na dezen tweeden oorlog dezelfde politiek zal worden gevolgd,
nl. door huurstop en nu ook nog door een systeem van vergunningen, te beletten dat
het privaat kapitaal zich met woningbouw gaat inlaten, om dan, ingevolge den
aanhoudenden woningnood, de Staat zelf te laten bouwen.
Toch menen wij, dat gezien de algemene expansie van de woningbehoefte, zoals
wij boven zagen, uitgedeind is, voor nieuwbouw van woningen, hetzij door den Staat,
hetzij door de particulieren, geen grote perspectieven meer openstaan.
Wel zal de huisvesting van de alleenstaande ouderlingen of ouderparen op leeftijd
een speciaal probleem worden. Van nu af aan reeds worden onderwijsinrichtingen
omgevormd tot tehuizen voor ouderen van dagen.
Men denkt er aan speciale woningen te bouwen voor de ouderen van dagen.
Inderdaad, hoe langer hoe meer ouderlingen zonder kinderen of door hun kinderen
verlaten, moeten het stellen met hun ouderdomspensioen; wanneer zij geen eigen
huis bezitten, gaan zij last ondervinden met het betalen van een normale huur; niet
zelden, bij ziekte of andere moeilijkheden, zijn zij aangewezen op de Commissie
van Openbaren understand. Eigenlijk is er dan ook niets tegen dat kleinere complexen
zouden worden gebouwd speciaal bestemd voor ouderen van dagen, waar dezen,
benevens aangepaste huisvesting, ook op sociale hulp zouden kunnen rekenen. Het
ware te wensen dat de katholieke Caritas genoeg vooruitziende zou zijn en benevens
de eigenlijke tehuizen voor ouderlingen, die reeds bestaan en grotendeels in katholieke
handen zijn, speciale woningcomplexen zou inrichten met sociale diensten voor
ouderparen op jaren. Het succes is verzekerd en kan niet anders dan aangroeien van
jaar tot jaar.

B. - Krotwoningen en ongezonde of overbevolkte woningen
De huurstop was mede oorzaak in Frankrijk dat de huisvestingsvoorwaarden er zo
erbarmelijk zijn. Inderdaad, de huurstop bleef daar
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na den anderen oorlog in voege, ook wanneer de woningnood reeds lang van de baan
was. Intussen was men er aan gewoon geraakt zeer lage huren te betalen, zodat het
rendement van de bestaande woningen zeer laag bleef, wat vanzelfsprekend de
verbetering der woningen en nieuwbouw van woningen in den weg stond.
Tenslotte, is een te ver gedreven en een te lang volgehouden huurstop het type
van een demagogischen maatregel: om den minderen man momenteel te bevoordeligen
ziet men zijn blijvende belangen over het hoofd.
Soms hoort men de mening uiten dat het privaat initiatief zich vanzelf al minder
en minder met het bouwen van woningen, vooral dan van volkswoningen, gaat inlaten.
Inderdaad, zegt men, bouwen is duur en van overheidswege worden hoe langer hoe
meer verplichtingen opgelegd inzake hygiëne, aesthetiek, en zo meer, zodat ten
langen laatste nieuwbouw van woningen niet meer renderend is en de woningbouw
aldus, althans de volkswoningbouw, volledig door den Staat zal moeten waargenomen
worden. Zulke bewering is in strijd met de ondervinding en is ook theoretisch
onverantwoord.
Wij hebben kunnen vaststellen in de periode onmiddellijk vóór den oorlog, dat
door het privaat initiatief zeer veel werd gebouwd en genoeg om in al de
noodwendigheden te voorzien. Verder is het, a priori, een begoocheling te menen
dat wat niet meer renderend is voor het privaat initiatief voor den Staat niet
bezwaarlijk zou zijn. Tenslotte, is de Staat maar zo rijk als zijn onderhorigen, daar
toch alle staatsuitgaven en -initiatieven door allen moeten gedragen en geschraagd
worden. Wel kan de Staat een gedeelte van het nationaal inkomen voor speciale
doeleinden aanwenden ten koste van de bevrediging van andere behoeften, en aldus
b.v. de arbeiderswoning speciaal verzorgen. Maar aan dit alles zijn grenzen: ook de
staatsmiddelen zijn niet onuitputtelijk. Het is juist daarom dat wij in principe gekant
zijn tegen staatsbouw van woningen, omdat de krachtsinspanningen en uitgaven, die
de Staat zich daarvoor getroost - en die toch even goed of beter door het privaat
initiatief zouden kunnen gepresteerd worden - veelal onttrokken worden aan een
ander domein, waar de Staat zou moeten tussenbeide komen en waar hij zulks
totnogtoe veel te weinig deed; ik bedoel de bestrijding der krotwoningen.
Van de 60.000 woningen die door de Nationale Maatschappij voor Goedkope
Woningen werden opgetrokken, zijn er officieel slechts 7.000 die als vervanging van
krotwoningen zijn bedoeld.
Laten wij nog aannemen dat er inderdaad 7.000 krotwoningen werden gesloopt
en dat de 7.000 huisgezinnen, die in die woningen leefden, een goedkope woning
zijn gaan betrekken: 7.000 krotwoningen dus op 20 jaar tijd. Intussen werden er
zowat 15.000 noodwoningen
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gebouwd door de 'Fonds du Roi Albert' die nog steeds overeind staan.
De bemoeiingen van den Staat in het verleden inzake woningbouw blijken dus
'magni passus sed extra viam' te zijn. Wij menen dat niettegenstaande de grote
krachtsinspanningen en de geldopofferingen die de Staat zich na den eersten oorlog
getroost heeft inzake woningbouw, het probleem der krotwoningen - het echte
probleem - nagenoeg onaangeroerd bleef.
Het vraagstuk der krotwoningen is weliswaar geen gemakkelijk probleem. Het
volstaat inderdaad niet veel nieuwe woningen te bouwen, zelfs niet de krotwoningen
te slopen en te vervangen door nieuwe woningen, zo er niet op gelet wordt dat de
krotbewoners feitelijk die nieuwe woningen gaan betrekken en zich aanpassen aan
hun verbeterde huisvestingsvoorwaarden.
In verband met de krotwoningen spreekt men dikwijls van a-socialen. Inderdaad,
sommige krotwoningen worden bewoond door gezinnen waarvan de ouders min of
meer erfelijk belast zijn. Naar aanleiding daarvan werd soms de wens geuit dat de
kinderen in zulke gezinnen aan het ouderlijk gezag zouden onttrokken worden, ook
al zijn de voorwaarden van de wet van 1912 op het vervallen-verklaren van het
ouderlijk gezag niet vervuld. Wij menen dat in die zaken zeer voorzichtig moet
opgetreden worden en dat hier maatregelen dienen getroffen om het gezin in zijn
geheel op te beuren. In Nederland heeft men het beproefd de a-socialen te groeperen
in een gebouwencomplex, speciaal met dat doel gebouwd. Allengs echter kreeg men
den indruk voor een soort gevangenis te staan. Naar onze opvatting moet juist in
tegenovergestelde richting gewerkt worden; de krotbewoners moeten verspreid
worden, zodat zij het contact met elkaar verliezen en den weldoenden invloed
ondergaan van hun nieuw milieu. Dit is natuurlijk niet van aard de taak van den
socialen dienst te vergemakkelijken, maar tenslotte moet zulks betere resultaten
opleveren.
Een Commissie van Openbaren understand van een stad van enig belang moet dus
als politiek hebben verspreide woningen te bezitten om de krotbewoners te herbergen,
en vooral een degelijken socialen dienst organiseren, speciaal belast met het bewaken
der huisvesting en huishouding van haar beschermelingen.
Op het platteland kan de bestrijding der krotwoningen niet op het gemeentelijk
plan geschieden; de meeste kleine gemeenten zijn daartoe noch technisch, noch
financieel voldoende uitgerust; de werking moet gewestelijk opgevat worden. Onze
kantons zijn, spijtig genoeg, geen administratieve lichamen met eigen bevoegdheid
en vermogen. Wellicht zullen de toekomstige regionale urbanisatiebureau's, in
samenwerking met de Nationale Maatschappij voor den Kleinen Landeigendom, die
werking kunnen uitoefenen. Op het platteland ten andere
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zal in den brede moeten gewerkt en geijverd worden voor de verbetering der
ongezonde woningen.
Een speciale wetgeving, die toelaat den eigenaar der ongezonde woning eventueel
te Verplichten, de voorgeschreven verbeteringen aan te brengen, met daarmee gepaard
gaande ruime subsidiëring en kredietverschaffing, zal moeten voorzien worden1..
Een speciaal probleem wordt gesteld door de overbevolkte woningen. Wanneer
een woning gewoon te klein is voor een doorsnee gezin, kan zij aangezien worden
als een ongezonde woning en kunnen dezelfde maatregelen onder ogen genomen
worden als voor de verbetering, in casu vergroting, van de woning. Maar een normale
woning kan voor een kroostrijk gezin te klein worden. In werkelijkheid, aangezien
over het algemeen de gezinnen kleiner geworden zijn, zijn ruimere woningen in
voldoende aantal voorradig; maar het zijn meestal oudere woningen, waarvan de
huur tamelijk duur is. Veel eigenaars zien er ook tegen op kroostrijke gezinnen als
huurders op te nemen. Als oplossing stellen wij voor dat aan den eigenaar van een
woning die door een kroostrijk gezin betrokken wordt, en daartoe geschikt is, een
subsidie zou worden toegekend. Aldus zou voorkomen worden dat, zoals thans reeds
zoveel gebeurt, grotere huizen in appartementsgebouwen worden omgebouwd;
appartementen zijn immers niet geschikt voor kroostrijke gezinnen.
***

Dit alles zal moeten samengevat en gecoördonneerd worden in een 'woningwet' die
alle maatregelen in verband met het woningvraagstuk tot een volledig statuut
samenordent als onderdeel of in samenhang met een algemene wetgeving over de
urbanisatie en dorpsaanleg.
Dienaangaande staan wij ook nog aan het eerste begin; als men bedenkt dat
geredetwist wordt over krotwoningen en ongezonde woningen, terwijl toch de meeste
gemeenten niet eens een bouwreglement bezitten en andere gemeenten technisch
niet bij machte zijn om een bouwreglementering practisch te doen naleven, zodat
nog gedurig aan met veel geld en kosten onhygiënische en aesthetisch niet
verantwoorde woningen worden opgetrokken.
Onze wens is het, dat in plaats van de bouwbedrijvigheid te nationaliseren, de
Staat en de Openbare Besturen, hun eigenlijke rol indachtig, hun beste krachten
zouden inspannen om leiding te geven, aan te moedigen en aan te vullen, daar waar
het privaat initiatief te kort schiet.

1.

In Engeland voorziet de Housing (Rural Workers) Act een subsidie van de twee derden der
kosten voor verbeteringswerken aan woningen van landbouwers en landbouwwerklieden.
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Letterkundige kroniek
In memoriam Felix Timmermans
door em. Janssen S.J.
'Het Kind is vader van den Man'.
W. WORDSWORTH
Het lijkt wel heel ondelikaat, na het overlijden van Felix Timmermans en tegenover
Toussaint van Boelaere, diens beruchten aanval nog op te halen1., door Albert
Westerlinck overigens in een even beroemden als doeltreffenden tegenaanval
gekeerd2.. Maar één opmerking werd niet gemaakt: dat Toussaint van Boelaere met
zijn opinie niet alleen staat3.. Maak Timmermans los van het Nazisme; dan juist blijft
het oordeel over, als zou zijn eens verbazende populariteit - zelfs zijn Europees succes
- op andere dan letterkundige Verdiensten berusten: hij zou een Courths-Mahler zijn
van een andere soort! Zulk vonnis kan men natuurlijk schakeren: niemand hoeft
Toussaint's 'voor nul en zonder waarde' te onderschrijven, om toch, onder de patente
overdrijving, waarheid te ontdekken. En verscheidene van onze critici denken in die
richting; terwijl anderen, die verdedigers hadden moeten zijn, de treffende wapens
niet klaar hebben gemaakt. Felix Timmermans dan, de Vlaamse schrijver met de
wereldfaam, was bij ons veel méér de bewonderde en gevierde, later de nogal
geïgnoreerde en willekeurig becritiseerde, dan de erkende en gekende, de bestudeerde
en bewust beminde kunstenaar. Gelijk een volkspubliek met sportheld en filmster,
zo solden wij met hem. Wij verkondigden zijn roem of geloofden er niet aan; maar
wij droegen hem niet, op voorzichtige handen, naar de hoogste en zuiverste glorie.
Onwillekeurig, maar onbesuisd, pleegden wij onrecht.
Daarom, nu hij is heengegaan, past vooreerst een mea culpa. Wij hebben deze zo
oorspronkelijke verschijning nooit een grondige studie waardig

1.
2.
3.

De Faun, II (Juli-Augustus 1946), blz. 203-204.
Dietsche Warande en Belfort, November 1946, blz. 570-571.
Wij halen slechts één zin aan uit het overigens verdienstelijk werk van G.W. HUYGENS, De
Nederlandse auteur en zijn publiek (1946, Van Oorschot, Amsterdam): 'Men kan weer uit
eigen tijd nagaan, hoe nog altijd veel lieden vermaak kunnen vinden in lectuur of voordracht,
waar het sappige dialect van de lippen der Jesus- en Satan-achtige personen vloeit. Handige
industriëlen als Timmermans staan altijd klaar om hun harige talenten in dienst te stellen
van dat publiek...' (cursivering van ons; blz. 126).
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geacht1. Zijn talent, aanleg en resultaten imponeerden veel te weinig, - en zelfs heeft
Toussaint van Boelaere ons minder geërgerd omdat zijn aanval Timmermans gold,
dan omdat wij zulke hatelijke en onrechtvaardige repressie niet verdragen2.. Een van
onze grootste kunstenaars lieten we heengaan, vereenzaamd en onbegrepen.
Het gaat niet, voor een In memoriam, een brede studie op touw te zetten over
Timmermans' uitgebreid oeuvre en gecompliceerde persoonlijkheid. Bij zijn
aanvangsperiode blijven we stil, om zo, heel schematisch, de trekken te ontwerpen
van dit zo expressieve gelaat.

I
Toen Timmermans, in 1916, eindelijk zijn Pallieter in boekvorm kon uitgeven, was
hij dertig jaar oud, sedert meer dan tien jaar schrijver. Misschien ziet men, naar de
eerste productie van 1904 tot 1916, veel te weinig om. Neen, noch Door de dagen
(1907), noch Begijnhofsproken (1906-1911), noch De schemeringen van den dood
(1909-1910), lieten de latere grootheid vermoeden; zodat de schrijver, ook van
Pallieter, nog niet veel verwachtte. Maar de dichter die, in Vlaanderen, Vlaamsche
Arbeid of Van onzen Tijd, verzen publiceerde, beantwoordt vrij getrouw aan den
dichter in de Dietsche Warande en Belfort van 1946, - en wie de verzen van beide
perioden vergelijkt, haalt vanzelf, behalve dat het leven intussen veel stil heeft gelegd,
denzelfden mens op.
Denzelfden kunstenaar die, naast proza en eerder dan proza, ook gedichten schreef.
Met gedichten ving zijn creatief werk aan; na een periode van schitterend proza
voltooide het zich in gedichten. Daarom, wie Timmermans' dichterschap uit het oog
verliest, begrijpt hem niet meer. Zoveel moeilijker merkt hij de zorg op, bijna de
angstvalligheid, waarmede deze schijnbaar spontane en levenslustige zijn proza
bewerkte en herkneedde3.. De aesthetische kommer ontgaat hem, waarmede deze
artist, soms iets te veel4., het bekoorlijke en fraaie beoogde; - de subjectieve toon en
persoonlijke uiting, in elk belangrijk prozawerk; - de plastische directheid,
oorspronkelijk, vaardig, fijn en niet zonder macht, met het nooit geheel begevend
gevoel voor maat en harmonie. Zijn rhythme en toon, kleuren en lijnen, landen en
Lieve-Vrouwkes, stemmingen van overdaad en van ontbering...: zonder een lang
beoefende, een diep in zich gedragen poëzie, hadden deze hoedanigheden zich nooit
zo schitterend vertoond, nooit zo voldragen.

1.
2.
3.

4.

De doctorale thesis van den Noordnederlander Th. RUTTEN, Felix Timmermans (Groningen,
Antwerpen, 1928) werd door niemand nog bijgewerkt. Ze lijkt wel vergeten.
Verontwaardiging om het onrecht klinkt ook het sterkst bij Westerlinck door.
Bepaalde taalslordigheden, vooral in Timmermans' midden-periode (ca 1925-1933),
verhinderden het juiste inzicht. Evenzeer de spontane bonhomie van den geboren verteller,
door Timmermans onvoorwaardelijk beoogd en moeizaam bereikt.
Iets te veel b.v. in Ik zag Cecilia komen en in Boerenpsalm. De inspanning en de
zelfbegoocheling vervangen enigszins de inspiratie, en het zo beroemde Boerenpsalm bevat
werkelijk, in de plaats van landelijken ernst en ascese, wat veel vromen, geestigen, gelukkig
geformuleerden herbergpraat-over-den-boer.
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Timmermans een metrisch dichter, aarzelend en peilend, oprecht en gevoelig, vaardig
en betoverend! Dichtwerk, dat zijn prozawerk omgeeft: eerst het voorbereidt, daarna
het voltooit!... Een prozaschrijver, van wien veel bladzijden aan gedichten doen
denken; gelijk verscheidene van zijn gedichten met plastisch en gevoelig proza
vergeleken kunnen worden! Hoe ver staan we van den vermeenden goedlachsen
verteller, op succes belust en zonder artistieke bedoeling I Was integendeel het
specifiek artistieke niet een kenmerk van Timmermans' productie, soms om zichzelf
wat beoogd en nooit afwezig? En hoort, bij de bekoorlijkheid van den dichter en
prozaschrijver, niet de bevallige zwier, deels natuurlijk deels kunstmatig: het resultaat
van vele en ernstige oefening1.?
De eerste gedichten van Timmermans waren plastisch beschrijvend, naar het voorbeeld
van Omer Karel De Laey2.; spoedig volgden er peilend beschouwende, gelijk er toen
veel werden geschreven. De eerste waren verzen van oefening, de tweede verzen
van inkeer, en het valt op dat bepaalde verzen van de tweede soort den naam van het
eerste geheel eigen prozawerk mochten dragen: 'Schemeringen van den dood'; welke
naam ook op veel stukken van 1946 zou passen.
Maar de eerste soort vergt vooreerst onze aandacht. In de beoefening van het
kleine, het picturale Renaissance-genre staat Timmermans allesbehalve alleen. Zijn
voorbeeld De Laey vertegenwoordigt iets van den tijdgeest: spottend verzet tegen
de monumentaal aandoende, vaak gezwollen romantiek, en, in het heel beperkte dan,
beeldende kunst, eerder etsen dan schilderijen, objectief, bijna ongevoelig. Plaats,
naast De Laey, den jongen Elsschot die Verzen van vroeger schreef: dezelfde
anti-romantische geest, alleen meer sarkastisch en moedwillig ergerend. En we
konden de dichtkunst van dien tijd wel splitsen: een impressionistisch romantisch
verdromen tegenover een realistisch verscherpen van lijn en vorm; het tweede een
anti-romantiek, die, vol van bedwongen gevoeligheid, nog romantiek blijft3..
In het proza dringt de tegenstelling zich scherper op. Tegenover het weids golvende
proza van Streuvels en de overladen gewrochten van Van de Woestijne, de veel meer
nuchtere, dorre, artistiek kleine maar voor brede volkslagen bestemde verhalen van
Hilda Ram, Sabbe, Baekelmans; later Fleerackers, Claes en Simons. Guile vertellers,
die houden van hun volk, door hun mildheid gebracht tot gevoelig meedelen en
geestig beto-

1.

2.
3.

In veel verhalen wordt de lijn tussen epiek en lyriek (soms welsprekendheid) bezwaarlijk
scherp getrokken. Die lyrische inslag haalt het verhaal altijd naar het sprookje toe of naar de
begoochelende caricatuur. Verbonden daarmee de moeilijkheid om, uit veel anekdoten of
stemmingen, één groot werk op te bouwen. Zelfs met De familie Hernat slaagde Timmermans
daarin niet.
Ze verschenen in het weekblad Lier vooruit; later in het bundeltje Door de dagen, onder den
schuilnaam 'Polleken van Mher'.
Een onderzoek naar Timmermans' afhankelijkheid tegenover den tijdgeest van 1900 tot 1914,
door Rutten te weinig doorgezet, zou belangrijke perspektieven herstellen. Men zegt en
herhaalt b.v. dat de vereniging van zinnelijkheid en mystiek een van Timmermans' kenmerken
zou zijn. Maar bij Van de Woestijne en bij Streuvels bestaat een soortgelijke vereniging
eveneens; ze hoort bij den tijd.
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veren. Tamelijk dicht bij hen blijft, in het Lierse milieu van Antoon Thiry en Jozef
Arras, de debuterende Timmermans: meer dan de grote kunstenaars schrijft hij voor
medeburgers en volksgenoten; veel hoger nochtans dan de gewone volksschrijvers
verheft hij zich als kunstenaar1..
Men ziet het: tussen de eerste versjes en het gehele prozawerk en toneelwerk ligt
wel verband. Waarom ook niet? Dezelfde meewarige goedheid tegenover kleine
mensen; hetzelfde sympathiek uitbeelden, caricaturaal en toch beschroomd, spottend
en toch eerbiedig, overdrijvend en toch echt, kenmerkt evenzeer de eerste verzen als
het gehele proza, vanaf de Begijnhofsproken tot aan Minneke Poes en de Vertelsels.
Timmermans hield van zijn volk: hij was goed, idealiserend en mild. Hij gaf aan zijn
stadgenoten wat hij in zich droeg; zijn antiromantisch temperament deed hem nijgen
naar de realistische caricatuur, en zijn goedheid maakte hem kwajongensachtig. Maar
elke idealisering duidt op een warm hart: een andere romantiek dan, en even intens
zal de vertellende kunstenaar varen en dromen, als scherp aftekenen landschap en
gestalte.
De jonge Felix Timmermans schreef ook verzen van inkeer. Eigenlijk was de vader
van den uitbundigen Pallieter een ingekeerde, een weemoedige, een religieuze van
aanleg, aan de aardse dingen vaak dronken omdat de dorst naar het bovenaardse maar
zelden werd gelest. Wanneer wij ons dan, in het Pallieterland dat van melk en honing
overvloeit, den altijd recht gehouden, weelderig gekroesden kop voorstellen, het
glimmend gelaat, de open-schalkse ogen en de gebogen pijp bij den breed lachenden
mond: dan vereeuwigen we enigermate dat portret; als zou Timmermans-Pallieter
nooit anders bestaan hebben. Dan vergeten we hoe weinig, niettegenstaande den
schijn, deze kunstenaar rust en vrede kende; hoe weinig de gezondheid van dezen
levenslustige solied was en tegen jaren bestand. Heel spoedig nochtans kunnen we
opmerken, in de reeks van portretten, dat de Fee zwaarlijviger wordt en ouder, met
zacht-trouwen weemoed in de mattere ogen waar de laatste spot in verglimt. Door
de ziekte langzaam gesloopt, met het bewustzijn dat geleidelijk de kracht hem begeeft,
moet deze schrijver - deze gedrevene door faam, kunnen en goedheid - zich anders
toch voordoen: altijd uitbundig en geestig, met steeds nieuwe invallen baas boven
baas2., - en misschien hoort het bij de fijne bekoorlijkheid van zijn werk, dat de lach
de traan niet meer verbergen kan, doch dat de traan steeds glimt als een zonnetje.
Steeds maakte hij gelukkigen: hij, de duldende, de strijdende, de volhardende.

1.

2.

We gaven reeds de reden: door het dichterlijke zelf van zijn vertelkunst die, sierlijk gevleugeld,
vrij zich bewoog in het ruim. Het best vergelijken we hem met Pater Fleerackers, een
dichterlijk en zwierig, een geestig en soms diep verteller gelijk Timmermans was: beiden
geboren kunstenaars en licht uitbundige Brabanders; beiden dichters naast prozaschrijvers,
toneelschrijvers naast vertellers, - en wanneer de ene zijn Boudewijn dichtte, dichtte de andere
zijn Reineke vos in de Kempen.
Daarom staan verscheidene van zijn geestigheden juist op de grens van goeden smaak en
overdrijving. Zo: 'Pieter Breughel, zóó heb ik u uit uw werken gerohen', of '...het van
schoonheid overkokend Italië', of 'een lepel herinneringen'. Maar heel gelukkig vinden wij
het gewaagde: 'En ik droeg deze verbeeldingskes op... aan eenigte simpele menschen uit
onze straat, ter eere van Sint Franciscus'.
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Het drievoudig kenmerk van Timmermans hebben we, uitgaande van de begin-periode,
vanzelf kunnen ophalen: dichterlijke bekoorlijkheid en inkeer; antiromantisch
realisme, met de romantiek gepaard van een uitbundige goedheid; hunkerende
weemoed, onder den mantel van levenslust. Een dichterlijke bekoorlijkheid, altijd
bewust, soms angstvallig beoefend en met enige pose; - een realistische goedheid,
die, gul en gemoedelijk, de werkelijkheid deed zwellen in superlatieven van
bewunderen en smaken; - een hunkerende weemoed, die, onder de meeste
verbeeldingen, een onvermoeden ernst legt en een warme godsdienstigheid. Felix
Timmermans had de ziel van een kunstenaar en een gelovige, het temperament van
een goed mens en een realistisch romanticus. Hij was een koninklijk begaafde, wien
het lijden in verhouding ten dele viel, - en dat lijden is misschien het meest subtiele
bestanddeel van zijn bevalligheid, sympathiek verschijnen, en, trots den gemeenzamen
omgang met allen, onaantastbare verhevenheid.

II
Het loonde wel de moeite, ook heel vluchtig de ontwikkeling van Timmermans
doorheen de grote werken na te gaan, vanaf Pallieter tot aan De familie Hernat. Een
ontwikkeling met momenten van kwijnen en zwakheid, met hoogten en laagten, met
ontgoocheling en verrassing; een artistieke verzwakking, in zover de ziekere man
de sprankelende vitaliteit van den gezonde niet kon handhaven; stellig een geleidelijke
verdieping, terwijl toch ook veel jeugdhoedanigheden verzorgd, beoefend en bloeiend
bleven. Als een jonge snaak moest hij zich steeds voordoen: Ieder ander ware er
clown bij geworden; bij hem won het de ernst.
Zijn werken zou men dan met trossen beschouwen. Bij elkaar: Pallieter, Symforosa,
Het Kindeken Jesus in Viaanderen, Boudewijn, Anne-Marie: de rijkste druiventros,
in het mooiste seizoen, uit het land van belofte. - Bij elkaar weer: Driekoningentryptiek
en De Pastoor uit den Bloeyenden Wijngaerdt: een religieuze verdieping, tot
onmiddellijk apostolaat toe. Bij elkaar nog eens: Pieter Breughel... en De harp van
Sint Franciscus: twee gestalten, een kunstenaar en een heilige, die Timmermans'
dubbel ideaal het best belichamen. En tenslotte nog samen: Boerenpsalm, Ik zag
Cecilia komen, De familie Hernat1.: duidelijke pogingen tot een vaster compositie,
taalkundig beter verzorgd, door den gewijzigden volkssmaak en volksgunst
beïnvloed... Van het begin naar het einde, bemerkt men de afnemende vitaliteit2.,
maar den toenemenden ernst; - een iets te grote afhankelijkheid van het publiek, doch
méér steeds van de kunst; - dezelfde verscheidenheid van terugkerende motieven en
stemmingen, waarvan de religieuze sterker doorslaan.

1.
2.

Zie, over De familie Hernat (hoe dat werk gedragen wordt door het besef van Gods
voorzienigheid) onze studie in Streven, VIII, blz. 553-559. Ze werd overgenomen in Diagnose.
Langzaam wordt de kunst, door de werkelijkheid minder gesteund, méér het werk van de
(soms heel even bedrieglijke) verbeelding. Kon het wel anders bij den schrijver, die, heel
zijn carrière door, oorspronkelijke sprookjes wist te vertellen?
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Men trekke ook samenvoegende lijnen: van gestalte naar gestalte. Van Pallieter naar
Breughel, naar Wortel, naar Karel-Jan Hernat: de genieters met een druppel zon in
het bloed. Van Anne-Marie naar Frisine, van Cesarine naar Anne-Lise; van Pirroen
naar Isidoor, naar Adriaan Ruytenbroeckx, naar Arnold en Stefan Hernat; van
Symforosa naar Leontientjen; van den Pastoor naar Suskewiet, eindelijk naar
Franciscus... Altijd zijn het stijgende lijnen, - en slechts wanneer de ene gestalte in
de andere verglijdt, beseft men een vollere werkelijkheid dan het schijnbare simplisme
zou laten vermoeden.
Ook werken uit verscheidene perioden harmoniëren met elkander: Pallieter,
Breughel, Boerenpsalm; - Anne-Marie, De familie Hernat; - Het Kindeken...,
Symforosa, De Pastoor..., De harp... Bij weinig kunstenaars wordt een zo bont en
veelzijdig oeuvre van één vlam zo doorlicht: jolige ernst, dienstbare goedheid,
offerende religiositeit... Och! niemand make van Timmermans een heilige; maar wie,
door zijn vertellen heen, zijn ziel vermoedt, beseft dat een onbegrepen - een vaak
miskende - grote in bedroevende omstandigheden is heengegaan.
Nu Timmermans' leven voorbij is en zijn werken geschreven: nu moet, spoedig en
grondig, de studie van Th. Rutten hernomen worden en voltooid. Nu dienen wij,
ernstig en precies, den goedgeluimden nonconformist te kennen, den eerbiedigen
caricaturist, den losbandigen godsdienstige, den bezonnen spontane, den weemoedigen
lacher en poseur, den gezonden zieke. Den zwervenden Lierenaar, nooit ver weg;
den uitbundigen Brabander, wien de stilte niet ontbreekt; den Pallieteriaansen schilder
van weelde en Franciskaansen bewonderaar van armoede; den verknochten Vlaming
met den blik naar het Zuiden; den verteller van sprookjes, zelf een sprookjesprins;
den tovenaar, wiens transformerende toverkunst de waarheid nabij brengt...
Spoedig neme een bevoegd criticus het gehele oeuvre door; hij wege het op de
hand, en hertekene, definitief, profiel en gestalte in samenleving en tijd. Dan vindt
Felix Timmermans zijn plaats: aan het kruispunt van volkslectuur en waarachtige
kunst, van epiek en lyriek, van realistische plastiek en verdromende romantiek, van
de werkelijkheid en het sprookje, van het genot en het leed, van het succes en de
oprechtheid, van de losbandigheid en de traditie, van de honkvastheid en het
zwerven... Zijn plaats onder ons: een begaafd kunstenaar en edel mens; een typisch
drager van onzen praal en hunkeren; een enig vertegenwoordiger van onze kleinheid
en grootheid, karakter en gaven. En zulke studie, onbevooroordeeld en oprecht, ware
het laatste antwoord op veel partijdige vonnissen, oppervlakkig en ondoordacht.
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Historische kroniek
Nationale geschiedschrijving
Bij het verschijnen van de Bijdragen voor de Geschiedenis der
Nederlanden1..
door J. Andriessen S.J.
Evenals het begrip natie tot heel wat bespiegelingen en felle discussies aanleiding
gaf, zo hebben de daarmee verwante verschijnselen als nationalisme, nationale
beweging, nationaal besef, nationale opvoeding reeds veel inkt doen vloeien en sterke
meningsverschillen uitgelokt. Ook de nationale geschiedschrijving maakt natuurlijk
op dien regel geen uitzondering; al kan ze zich, en de laatste jaren meer dan ooit, in
een ruime beoefening en belangstelling Verheugen, toch hebben anderzijds de
tegenstrijdige bevindingen waartoe ze niet zelden kwam, en de onbewezen uitlatingen
of de onrechtvaardige beoordelingen waartoe ze zich soms liet verleiden, bij menigeen
wantrouwen en ontstemming verwekt2.. De tegen haar uitgebrachte bezwaren zouden,
in het kort samengevat, hierop neerkomen: Io En door haar voorwerp èn door haar
methode vormt de nationale opvatting der geschiedenis een begrenzing en een
verenging; 2o Door hare vooringenomenheid in het navorsen, interpreteren, voorstellen
en beoordelen van de gegevens uit het verleden doet ze afbreuk aan de waarheid; 3o
Wegens de voornoemde redenen maar nog meer wegens de onvermijdelijke vaagheid
en veranderlijkheid van haar geo-

1.

2.

Onder redactie van de Professoren L. van der Essen, F.L. Ganshof, P. Geyl, R. Post, H. van
Werveke, Jhr. P.J. van Winter. Uitgever: M. Nijhoff, 's-Gravenhage; voor België: De Sikkel,
Lamorinièrestraat, 116, Antwerpen. In vier afleveringen per jaar, samen 20 vel stuks.
Abonnementsprijs: Gld. 16,50; voor België: frs. 275.
Wij denken o.m. aan de bijdrage van Prof. Lousse in de Miscellanea Historica in honorem
Alberti De Meyer (Leuven, 1946, 2 dm.), I, blz. 77-83. Graag maken we van deze gelegenheid
gebruik om de aandacht onzer lezers op dit huldeboek te vestigen. Samengesteid met de
medewerking van oud-Lovanienses en van de meest vooraanstaande historici uit ons land
en uit den vreemde werd het Kan. De Meyer aangeboden ter gelegenheid van zijn
vijf-en-twintigjarig professoraat aan de Faculteiten van Godgeleerdheid en van Wijsbegeerte
en Letteren. Bij Prof. De Meyer, die op 26 Februari 60 jaar werd, berust de hoofdleiding van
de Revue d'histoire ecclésiastique, het Recueil de travaux d'histoire et de philologie en het
Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques.
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graphische omlijning en van het natiebegrip mist ze de nodige stabiliteit.
Tekorten zijn het ongetwijfeld die door de aldus geformuleerde kritiek worden
aangestipt. Bij een nauwkeurig onderzoek echter geldt deze niet alleen tegen nationale
geschiedschrijving, maar tegen de geschiedenis in het algemeen: iedere
geschiedvorsing en geschiedschrijving is noodgedwongen beperkt (en beperkend),
in zekere mate subjectief en onderhevig aan verandering.
Beperkt: omdat het eenvoudig onmogelijk is het ganse verleden te reconstrueren
zowel om de omvangrijke stof (het wedervaren van alle mensen ten allen tijde) als
om de daartoe vereiste kennis en levensduur. Wil de historicus iets tot stand brengen,
dan moet hij wel genoegen nemen met een dikwijls ver doorgedreven begrenzing in
zijn opzoekingen en werkwijze.
Subjectief: omdat men nu eenmaal - ook de historicus! - mens is en blijft, en dus
gebonden aan zeer persoonlijk-concrete factoren van afkomst, tijd en plaats, standpunt
en opinie, die alle willens nillens hun woord meespreken in het schiften, kiezen,
schikken en uiteenzetten van het overgeleverde bronnenmateriaal, het verleden naar
huidig en persoonlijk inzicht vervormen en omscheppen en het maar al te gemakkelijk
volgens actuëlen maatstaf oordelen - en veroordelen!
Niet stabiel ten slotte: omdat de mens toch altijd het eeuwige raadsel blijft met
zijn gedragingen en drijfveren die niet in vaste statistieken vast te leggen zijn en die
door ieder zoeker telkens weer anders kunnen worden belicht en verklaard. En omdat
het leven ook geen stilstand kent en elke generatie haar kijk op het wereldgebeuren
heeft, en in elke generatie ieder individu een schakering van zijn denken en voelen
aanbrengt. In een gedurig opbouwen en afbreken is altijd de kenschetsende taak der
geschiedschrijving ten dele gelegen1.. Nieuwe vondsten, de toename der documenten,
de verbetering van de technische hulpmiddelen, de verscherping van het historisch
inzicht dragen er bovendien het hunne toe bij om nieuwe horizonten te openen, en
nieuwe wegen te doen opgaan waar plotse krommingen niet ontbreken.
Alle geschiedschrijving is dus noodzakelijkerwijze beperkt, subjectief en
veranderlijk: in den grond omdat ze mensenwerk is, door mensen en op mensen
verricht. Toch tracht ze naar best vermogen - gelijk de mens op alle gebied naar de
ideale volmaaktheid streeft - de haar inherente tekorten te ontstijgen om tot een vrij
algemene, getrouwe en stabiele voorstelling van het verleden te komen en aldus aan
de rechtmatige voorwaarden te beantwoorden die van een wetenschap worden
gevergd.
Dat de nationale geschiedschrijving ondanks dergelijke betrachting nochtans
meermaals op de dreigende klippen schipbreuk leed, vooral sedert het einde der
XVIIIe en het begin der XIXe eeuw toen het nationaal

1.

Een treffende toepassing en illustratie hiervan geeft ons de Franse historiographie in haar
beoordeling van Napoleon. De uitvoerige studie die Prof. Geyl daaraan wijdde (Napoleon.
voor en tegen in de Franse geschiedschrijving. Utrecht, 1946, 530 blz.), toont hoe de sterk
van elkaar afwijkende uitspraken verbazend getrouw de verschillende stadia weerspiegelen
die Frankrijk in zijn geestelijke en politieke ontwikkeling doormaakte.
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element een overwegende rol in het geestelijk en maatschappelijk leven ging spelen
en nationale hartstocht de gemoederen kwam beheersen - dàt kan niet geloochend.
Heeft het ontstaan der nationaliteitenbewegingen den aangroei der nationale
historiographie zeer sterk in de hand gewerkt, in menig opzicht heeft het haar ook
op ongelukkige wijze beïnvloed. Al te dikwijls werd ze tot een bron van
zelfgenoegzaam exclusivisme dat zich buiten en boven de grote mensengemeenschap
een eigen wereldje meende te kunnen scheppen, - van bekrompen chauvinisme dat
eigen glorie bezong en eigen gebreken vergoelijkte, terwijl het den nabuur of den
vijand enkel spot en afkeer gunde, - van verknechting ten slotte aan een politiek
ideaal waarbij de waarheid werd prijsgegeven.
Doch deze afwijkingen ten spijt behoudt de nationale geschiedschrijving de plaats
die haar met het volste recht en in dienst der gemeenschap te beurt valt.
Een rechtmatige plaats eerst en vooral. Waar de mens vroeg of laat over zichzelf,
over afkomst en bestemming bezinning zoekt en daarvoor o.m. bij het verleden te
rade gaat, verlangt zijn wetensdrang bij voorkeur bescheid over de factoren die het
meest tot de vorming van zijn persoon en van zijn cultuurwereld hebben bijgedragen:
zijn geboortegrond en omgeving, zijn voorouders, de invloeden die op hen en op
hem hebben ingewerkt... Die belangstelling voor het eigene bestond reeds vóór het
Romantisme, vóór de Renaissance ook, van de vroegste tijden af omdat er ook altijd
een liefde tot het eigene de mensen bezielde en dreef: gehechtheid aan dorp of stad
of stam of gewest, samenhorigheidsgevoel, gemeenschapsbesef, nationaal bewustzijn,
vaderlandsliefde, patriotisme of hoe men het ook noeme voor de verschillende
tijdstippen; hun intensiteit en hun uiting mogen volgens tijd en plaats verschild
hebben, in hun kern stemmen ze dan toch alle overeen1.. Door die liefde tot het eigene
gedreven buigt de mens zich over zijn verleden, de nationale geschiedschrijving zich
over éne menselijke gemeenschap. Maar in die begrenzing zelf past hij zich, past de
nationale geschiedschrijving zich aan de feitelijke wereldorde aan: gelijk de naties
een reële onderverdeling uitmaken van de universele mensheid, schakelt de nationale
geschiedschrijving zich in de algemene historiographie in en stelt zij met de
economische, met de godsdienstige en andere 'begrensde' geschiedschrijvingen de
nodige bouwstoffen ter harer beschikking die zij zelf uit locale studies en
monographies hebben moeten verzamelen2..
En om des te scherper de plaats van de eigen natie te bepalen en haar aandeel in
de wereldgeschiedenis af te wegen weet zij zich op loyale en

1.

2.

'Zij zijn gebleven, wat zij altijd waren geweest: primitieve instincten van menschelijk
samenleven.' Aldus J. HUIZINGA, Patriotisme en Nationalisme in de Europeesche Geschiedenis
tot het einde der XIXe eeuw. Haarlem, 1941, blz. 13. Het ganse boek is een fijn geschakeerde
uitwerking van bovenstaand zinnetje.
'Wij komen tot de vaderlandse geschiedenis met een bizondere toewijding, wetende niettemin
dat zij eerst in het raam der algemene haar eigenlijke betekenis krijgt.' P. GEYL, Vaderlandse
gemeenschap in historisch perspectief. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het
hoogleraarsambt aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 17 Februari 1936. Santpoort, 1936,
blz. 10.
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leerzame vergelijking met andere naties aangewezen. Het speciale standpunt dat ze
inneemt, belet haar niet onvooringenomen, door gene zelfoverschatting verblind en
voor gene onthullingen beducht het verleden na te vorsen en bloot te leggen zoals
ze het naar waarheid bevond. Niet in het benutten van de gegevens voor een bepaald
doel zou haar ongelijk liggen, maar wel in het misbruiken ervan, in het verdringen
van het kritisch verstand door het gevoel, dat zijn wensen voor werkelijkheid neemt
en zich van de ingeziene waarheid zou afwenden.
Dat een nationale geschiedschrijving de gebeurtenissen uit haar gezichtshoek en
met haar ogen beschouwt, kan haar wel in meningsverschil en in conflict brengen
met een andere nationale opvatting binnen of buiten de eigen grenzen, doch moet
ten slotte toch het inzicht in de werkelijkheid bevorderen die, van verschillende zijden
en onder verschillende aspecten belicht, stilaan in haar volle omvang en draagwijdte
wordt gezien en begrepen; elke nieuwe strekking, of ze nu - om met Prof. Lousse te
spreken - een statisch-conservatieven of een dynamisch-revolutionnairen vorm
vertoont, brengt zekere punten die nog op den achtergrond waren gebleven naar
voren en preciseert nauwkeuriger de som der verworvenheden van den vorsenden
geest.
Niet alleen is nationale geschiedschrijving volkomen gewettigd, ze vervult
bovendien een edele taak van volksopvoeding, zoals wellicht geen andere wetenschap.
Door haar wordt een gemeenschap zich haar geestelijk Patrimonium bewust; bij haar
put ze bezieling en fierheid, den moed ook op ogenblikken van verval en ontaarding
om het geloof in haar zending te bewaren bij den aanblik van de schone en hoge
toppen die zij in het verleden betrad en om voor herwording te blijven arbeiden.
Omdat ze aldus de afwijkingen en tekorten tracht te weren, omdat ze wortelt in
den diepen wezens- en wetensdrang van de menselijke natuur, omdat ze beantwoordt
aan de feitelijke werkelijkheid en een geestelijke erfenis van levensgrootheid en
levensschoonheid meedeelt, heeft de nationale geschiedschrijving hare rechtmatige
en waardevolle plaats.
***

Hoe er in onze nationale geschiedschrijving verschillende opvattingen werden (en
nog worden) gehuldigd, is onze lezers natuurlijk bekend. Een Belgisch-nationale
historiographie, met Pirenne's grootse Histoire de Belgique als meesterwerk, beroept
zich op een historisch gegroeide Belgische eenheid en zelfs een historisch gegroeide
Belgische cultuur en volksziel en vindt een pendant in de Nederlands-nationale of,
volgens Prof. Geyl, Klein-Nederlandse historiographie, met Fruin, Colenbrander,
Japikse, Blok als woordvoerders. Daartegenover nam de Groot-Nederlandse
geschiedschrijving met Prof. Geyl's Geschiedenis van de Nederlandse stam de over
drie staten verspreide cultuur- en taalgemeenschap als uitgangspunt en nationale
eenheid. Een tussenhouding was de Vlaams-nationale opvatting, die de
Nederlands-sprekende gewesten van België als een
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eenheid behandelde in de Geschiedenis van Vlaanderen, en waaraan sedert enkelen
tijd een Waals-nationale strekking ging beantwoorden. Maar boven al deze
opvattingen kwam zich tijdens de laatste jaren een algemeen-Nederlandse (of
Boergondische?) stellen, die voor het ogenblik ten allen kante sympathie en bijval
ontmoet, niet alleen in Nederland en Vlaanderen, maar ook in Waalse en
Franssprekende milieu's gelijk o.m. bleek uit het hier bij een vorige gelegenheid
besproken Deux mille ans d'histoire.
Dat tot den opbloei van deze laatste opvatting de evolutie der politieke ideeën en
de sedert een tiental jaren opgekomen belangstelling voor het
Nederlands-Belgisch-Luxemburgs blok ten dele hebben bijgedragen, lijdt geen twijfel
en bevestigt slechts den invloed van het tijdskader op de historiographie.
Doch daarnaast staat het even onomstootbaar vast dat deze uitbreiding en
verruiming van horizonten eerst en vooral te danken zijn aan een duidelijker inzicht
op de vroegere lotsverbondenheid der Nederlanden en aan de plots scherp aangevoelde
behoefte om in het bestuderen van het eigen verleden een algemeen-Nederlands
standpunt in te nemen. Wat in het verleden verbonden was, moet inderdaad ook in
het heden als dusdanig worden behandeld, en alle projectie van latere
grensverschuivingen schept alleen kunstmatig onderscheid. Jaren te voren was die
noodzakelijke samenwerking reeds op het gewestelijk plan begrepen en uitgevoerd:
in Limburg b.v. maakten geschiedvorsers van beide zijden der grens deel uit van een
gemeenschappelijk genootschap met eigen blad en eigen vergaderingen; en van 1902
tot 1914 verschenen eveneens de Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het
aloude hertogdom Brabant. Maar ten slotte begon zich iets dergelijks voor het geheel
der Nederlanden op te dringen. Waar geschiedschrijvers van Belgische, Vlaamse,
Nederlandse, Groot-Nederlandse (= Dietssprekende gewesten) opvatting zich in hun
opzet tot een wèl omschreven gebied meenden te kunnen beperken, bleek immers
weldra in den loop van hun werk hun a priori vastgesteld kader te eng, en moesten
ze noodzakelijkerwijze bij het nagaan van de staatkundige, godsdienstige,
economische, culturele gebeurtenissen en toestanden voortdurend de grenzen van
het huidige België, Vlaanderen, Nederland of Groot-Nederland overschrijden. Het
kon niet anders of die constatatie moest vroeg of laat tot een ruimere opvatting voeren
die de historici van Noord en Zuid de gelegenheid aanbood voor nauwere
samenwerking en tastbaarder resultaten.
De bijval die deze algemeen-Nederlandse opvatting te beurt viel, sluit daarom nog
niet het geloof in aan het bestaan van een eigen natie in het heden of zelfs in het
verleden. Zo er ooit een nationaal besef, of juister uitgedrukt een generaliteitsbesef
of saamhorigheidsgevoel de hele Nederlanden of een groot deel onder hen verbond,
dan verdween het toch op zeker ogenblik en gingen Noord en Zuid sedert de XVIIe
eeuw ieder hun eigen weg: menigeen zal er dan bezwaar in vinden van een
Nederlandse natie te spreken... Wat er van deze meningsverschillen ook zij,
eensgezind zal door allen erkend dat voor het bestuderen van de evolutie in het
nationaal gevoel en voor het navorsen van ons eigen verleden het kader
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van de oude Nederlanden (geleidelijk inkrimpend met de grensverschuivingen) het
meest geschikte is1..
De vraag kan gesteld of deze opvatting eenmaal op hare beurt voor een andere zal
moeten wijken. Uitgesloten lijkt die mogelijkheid zeker niet, gezien het weinig
stabiele karakter der geschiedschrijving. Andere noden en andere ideeën zullen
wellicht eens tot een nieuwe zienswijze voeren. Een zich vernauwende voorstelling
die van uit Vlaams of Waals, Limburgs, Gelders of Luxemburgs standpunt b.v. het
verleden zou pogen te beschrijven. Of anderzijds een zich nog verruimende opvatting,
die op grond van gemeenschappelijke verschijnselen en kenmerken aan een hogere
eenheid haar voornaamste belangstelling zou schenken: aan een Noord-westelijk
Deltagebied (Schelde, Maas en Rijn), een Westerse cultuurgemeenschap, een Europese
unie... Toch zouden in zulke opvatting de Nederlanden steeds een eigen schakering
in het geheel bijbrengen.
***

De voorgaande beschouwingen mogen dienen als begroeting van het nieuwe tijdschrift
voor nationaal-Nederlandse historiographie: de Bijdragen voor de Geschiedenis der
Nederlanden. Eigenlijk geen nieuw, maar een omvorming van de Bijdragen voor
Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, die, in 1836 door Is. An. Nijhoff
opgericht, het historisch tijdschrift bij uitstek waren in het Noorden en
achtereenvolgens Is. An. Nijhoff, P. Nijhoff, Fruin, Blok, P.L. Muller en Japikse als
redacteurs hadden. In 1937, toen er plannen oprezen voor een gemeenschappelijk
tijdschrift voor Noord en Zuid, werden er reeds met de Bijdragen onderhandelingen
gevoerd, maar deze bleven zonder uitslag en weldra verschenen de Nederlandsche
Historiebladen, die echter na een drietal jaargangen ten gevolge van de
oorlogsomstandigheden werden stopgezet. Wanneer in 1944 aan een voortzetten
gedacht werd, werden opnieuw besprekingen aangeknoopt, ditmaal met gelukkiger
gevolg: de beide tijdschriften zouden tot één enkel worden samengevoegd. Schoof
de na-oorlogse ontreddering de uitvoering nog een tijd op de lange baan, ten slotte
geraakten alle moeilijkheden overwonnen: einde 1946 werd met het eerste nummer
van wal gestoken.
In hun huidigen vorm verschijnen de Bijdragen werkelijk als een geluk-

1.

Het probleem van het nationaal besef in het verleden werd de laatste jaren herhaaldelijk te
berde gebracht. Hier zij slechts op enkele publicaties gewezen. Het baanbrekend werk van
Prof. Geyl moet op de allereerste plaats vermeld. Blijkens zijn meest recente geschriften
verruimde hij met de hem eigen oprechtheid zijn opvatting tot de hele Nederlanden. Een
zeker aantal van zijn merkwaardigste artikelen werden onlangs opnieuw gebundeld in zijn
boek over Eenheid en Tweeheid in de Nederlanden. Lochem, 1946. In de voorrede en in de
laatste bijdrage, evenals in de afzonderlijk verschenen brochure over Nederlands-Belgische
betrekkingen 'beluisteren we... een nieuwe toon... over de verhoudingen in het gebied der
Nederlanden'. - Een goed gedocumenteerd, maar onvolledig overzicht leverde Kan. Fl. PRIMS,
De wording van nationaal bewustzijn in onze gewesten. Antwerpen, 1939, 2e uitg. - Ten
slotte de alom gekende studies van Prof. L. VAN DER ESSEN en Dr G.J. HOOGEWERFF, De
historische gebondenheid der Nederlanden. Brussel, 1944.
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kige samenwerking tussen Noord en Zuid. Typographisch verzorgd door Martinus
Nijhoff's Uitgeversmaatschappij te 's-Gravenhage worden ze echter voor België door
De Sikkel te Antwerpen uitgegeven. De redactie berust bij een comité van zes
eminente professoren, drie uit het Noorden en drie uit het Zuiden (in afwachting dat
ook in Zuid-Afrika een correspondentschap gevestigd wordt). Wat de plaatsruimte
betreft, zal er voor beide secties in de mate van het mogelijke, een gelijke verdeling
in acht worden genomen. Ook de inhoud ten slotte van dit eerste nummer mag zeer
gelukkig heten: een viertal artikelen met naar tijd en genre uiterst gevarieerde
onderwerpen; enkele minder omvangrijke Aantekeningen; een uitvoerige Kroniek
voor België en Nederland; en een zeker aantal Boekbesprekingen.
Boven de vele historische tijdschriften van locaal of ondergeschikt belang, naast
de Revue belge de Philologie et d'Histoire, die bijzonder voor de Franssprekende
historici het aangewezen publicatieperiodiek zal blijven, en naast de Revue d'histoire
ecclésiastique met hare kostbare bibliographische lijsten worden de Bijdragen het
ook in ons land onmisbare tijdschrift voor alle historici, en voor al wie in de nationale
geschiedenis belang stellen. Jammer nochtans dat de prijs enigszins hoog oploopt.
Het ware voorzeker te wensen dat hij door toelagen van hogerhand of langs anderen
weg voor menigeen wat toegankelijker werd gemaakt.
Elk tijdschrift is tegelijk een gevolg en een oorzaak, heeft Vermeylen eens gezegd.
Mogen de Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden, ontstaan uit het verlangen
naar wetenschappelijk contact en onderlinge samenwerking, hun aangevatte taak
trouw en nauwgezet blijven nakomen, ten bate van de historische wetenschap, tot
grondiger kennis van het verleden der Nederlanden en ter bevordering van de
wederzijdse toenadering.
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Boekbespreking
Godsdienst
J. DERMINE, Religion et politique. Casterman, Doornik, 1946, 224 blz.
Aan de hand van de pauselijke en andere kerkelijke documenten, en met een
bewonderenswaardige beheersing van zijn moeilijk onderwerp behandelt de schrijver
in de vier hoofdstukken van zijn werk: het onderscheid tussen de souvereine machten
van de Kerk en van den Staat, de christelijke politiek, de Kerk en de verschillende
politieke regimes (de totalitaire, de autoritaire en de democratische), de Kerk en de
politieke partijen. vooral het laatste hoofdstuk, dat zulk een brandend actuele kwestie
behandelt, is een model van klaarheid en kalme bezonkenheid. We kunnen dit boek
ten stelligste aanraden aan al wie zich met de politieke en godsdienstige problemen
bezighoudt. Ook bij niet katholieken zal het veel vooroordelen uit den weg ruimen,
vooral met betrekking tot het zgn. 'clericalisme'.
Er zijn nochtans een gering aantal bladzijden in dit overigens prachtig boek die
ons minder voldoening geven. Op blz. 84-85 wordt het zedelijk probleem van de
verdragen tussen Staten op onvoldoende wijze behandeld. Er wordt in de katholieke
internationale leer een onderscheid gemaakt tussen de vrije economische en politieke
overeenkomsten en de verdragen die na een oorlog door overwinnaars en
overwonnenen getekend worden. Men had hier een verantwoorde theorie verwacht
over de veranderlijkheid van deze verdragen, waarover Z.H. Pius XII nog duidelijk
heeft gesproken in zijn laatste kerstboodschap (1946). Te weinig geschakeerd vinden
we ook op blz. 99 wat daar wordt gezegd over de veroordeling van 'le mouvement
flamand extrémiste', en we hadden ook graag iets gehoord over de veroordeling van
het Waals separatisme waarover we ook na dezen oorlog nog een en ander konden
vernemen. Het oordeel over het Spaans regime door den schrijver op blz. 110 en vlg.
uitgesproken kan voor de enen te zacht, voor de anderen te hard klinken; de schrijver
zegt echter zelf dat zijn opinie hieromtrent niet de zekerheid heeft die zijn theoretische
uiteenzettingen kenmerkt. Als essentieel element van de moderne democratie
beschouwt verder de schrijver het 'suffrage universel organisé' (blz. 144). Hier ook
stelt hij onze nieuwsgierigheid te leur. Hij gebruikt klaarblijkelijk deze uitdrukking
om niet elk algemeen stemrecht als echt democratisch te beschouwen en bijgevolg
goedgekeurd door het bekend document van Z.H. Pius XII (Boodschap van 1944).
Maar aan welke eisen van 'organisatie' moet het algemeen stemrecht voldoen om als
echt democratisch te kunnen worden beschouwd? Aan dit zo van ethisch als van
practisch standpunt zo belangrijk probleem wordt door den schrijver geen verdere
aandacht geschonken. Tenslotte nog een kleine vitterij: op blz. 148 wordt gesproken
over de 'Roomsche Katholiekstaatspartei'; in die enige twee Nederlandse woorden
die men in dit overigens verzorgd boek aantreft staan er drie fouten!
F. De Raedemaeker.
Gustave THILS, Théologie des réalités terrestres. I. Préludes. - Desclée,
de Brouwer, Brugge, 1946, 198 blz., Fr. 60.
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De Théologie des valeurs terrestres gaat uit van den kommer om alle kennen en
handelen weer één te maken: één bloei in het licht van één zon. Want de jammerlijke
splitsing tussen godgeleerdheid en wijsbegeerte, tussen speculatieve kennis en
zedenleer, tussen religieuze en profane wetenschappen, heeft de godgeleerdheid als
buiten het leven geduwd, aan de wijsbegeerte de vaste onveranderlijkheid ontnomen,
de zedenleer versmald en de profane wetenschap met het geloof als tegenstrijdig
gemaakt.
Als antwoord op de hedendaagse behoeften, lijnt de schrijver een theologie der
aardse werkelijkheid af, gebaseerd op Gods alles omvattende schepping en verlessing.
Schetsmatig maakt hij enkele toepassingen. Hij noemt zijn werk Préludes: want
theologisch traktaat na traktaat dienden, naar dien geest, bij gewerkt of omgewerkt:
dân pas zou bestaan hetgeen hier slechts, als mogelijk en wenselijk, wordt voorgesteld
en aanbevolen.
Wij zijn den schrijver dankbaar, omdat hij een even stoute en grootse als
noodzakelijke en gewenste onderneming resoluut aandurft. Het treft ons nochtans
dat het hoofdzakelijk de oude, ongewijzigde kaders van de theologische wetenschap
zijn waarin hij de meest vervaarlijke complexiteit wil vatten en doen leven. Mogen
wij niet waarschuwen tegen de begoocheling van een abstrakte synthese en zuiver
nominale oplossing; -

Streven. Jaargang 14

661
tegen een licht verstarrende zelfingenomenheid, die ons, voor andere standpunten
en denkwijzen, weinig toegankelijk houdt; - tegen een neerhalen van de
godgeleerdheid zelf, waarvan het leerstuk van de Heilige Drievuldigheid niet de
sluitsteen zou blijven?... Wij zijn den schrijver dankbaar; maar een onderneming als
de zijne kan slechts, door de meest verscheidene samenwerking, levens en levens,
tot een goed einde worden gebracht.
Em. Janssen.
Dr F.A.M. VAN WELIE, Hoofdstukken van canoniek huwelijksrecht.
Algemeene begrippen omtrent het huwelijk, de toestemming in het
huwelijk, de scheiding van de echtgenooten. - Dekker en Van de Vegt,
Nijmegen, 1946, 172 blz., Fr. 95.
De Nijmeegse hoogleraar behandelt, van een louter canoniek oogpunt, twee
vraagstukken van bijzonder praktisch belang aangaande het huwelijksrecht.
Maar vooraleer hij hiertoe komt, bestudeert hij eerst de natuurlijke instelling van
het huwelijk volgens zijn vier oorzaken, met bijzondere aandacht voor de doeleinden
van deze instelling; daarna het sakramentele karakter van het christelijk huwelijk en
eindelijk de plichten en rechten van de kerkelijke en burgerlijke bestùursmacht over
den band tussen christenen of niet christenen.
Het tweede hoofdstuk zet de voorwaarden, de eigenschappen en de gebreken van
de toestemming in het huwelijk uiteen.
Een derde wordt besteed aan beschouwingen over de onontbindbaarheid en over
de pauselijke macht om het niet voltrokken huwelijk te ontbinden of om het Paulinisch
voorrecht en het voorrecht van het geloof toe te passen. In een aanhangsel, bepaalt
hij in welke zeer bijzondere omstandigheden het aan een katholiek toegelaten zou
zijn de burgerlijke echtscheiding aan te vragen. Ten laatste, behandelt hij de scheiding
van tafel en woning.
Het boek munt uit door een duidelijke uiteenzetting, zowel van theoretisch als van
praktisch standpunt. Het zal een kostbaar werktuig zijn, niet enkel voor de
hoogstudenten waarvoor het bestemd is, maar verder voor de priesters en ook voor
al degenen die, dagelijks, de echte katholieke leer en richtlijnen zullen moeten beleven
en, door raadgevingen, mededelen. Alleen zullen zij zich dan herinneren dat dit boek
voornamelijk het canoniek standpunt belicht en dat zij, door andere lezingen, hun
kennis van de zo rijke en diepe katholieke huwelijksleer zullen moeten aanvullen.
G. Gilleman.

Wijsbegeerte
Dr C.J. LANNOY, O.F.M. Cap., De wijsbegeerte van net communisme.
Het dialectisch materialisme als grondidee van het communisme. - Firma
Karel Beyaert, Brugge, 1946, 136 blz., geb. Fr. 70.
Met de ontwikkeling van het communisme in West-Europa, dat ook door vele
intellectuelen wordt voorgestaan, horen we meer en meer spreken over 'dialectisch
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materialisme' en 'historisch materialisme', begrippen die als grondslag dienen voor
de marxistische wereldbeschouwing. Velen zullen dan ook den schrijver van dit werk
dankbaar zijn voor zijn duidelijke uiteenzetting van de wijsgerige grondbeginselen
van het communisme. Deze uiteenzetting berust op het onderzoek van de directe
bronnen die niet voor iedereen toegankelijk zijn.
In het eerste deel bestudeert de schrijver het dialectisch materialisme en den invloed
van het goddeloos humanisme van Feuerbach van het sciëntisme van de XIXe eeuw
en van de dialectische logica van Hegel op de theoretische opvattingen van Karl
Marx. Het tweede deel behandelt den uitbouw van het dialectisch materialisme: de
toepassing nl. van dit beginsel op de anthropologie, de ethiek, de staathuishoudkunde
en de geschiedenis (historisch materialisme). Tenslotte wijdt de schrijver enkele
bladzijden aan de kritiek van het systeem en schetst hij het antwoord van het
Christendom op de Problemen die tot de marxistische ideologie aanleiding gaven.
Gezien het korte bestek waartoe de schrijver zich heeft beperkt, - of dat hem werd
toegemeten - worden de talrijke en moeilijke problemen hier aan de orde eerder
schetsmatig behandeld, hetgeen vooral aan het kritisch gedeelte niet ten goede komt.
'Het is volstrekt niet onze bedoeling, zegt de schrijver, hier een weerlegging van het
materialisme op te dienen' (blz. 124). Dit is ook niet noodzakelijk, daar de
communisten ook het negentiendeeuws mechanistisch materialisme verwerpen. Maar
wel was hier een weerlegging van het dialectisch materialisme op zijn plaats, zoals
b.v. Sartre die beproefde in zijn studie Matérialisme et Révolution, in 'Temps
modernes', 1946, nr 9 en 10, waar hij de interne contradictie aantoont van een
materialisme dat
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dialectisch wil zijn. We betreuren tenslotte dat de uitgever zo weinig zorg besteedde
aan den druk van dit alleszins lezenswaardig boek.
F. De Raedemaeker.
Dr A. CHORUS, Ontstaan en ontwikkeling der psycho-analyse. Mededelingen van het Opvoedkundig Instituut der R.K. Universiteit.
Afdeling: Geschiedenis en Systemen, nr 2, Dekker en Van de Vegt,
Nijmegen, 1946, 54 blz., Fl. 1,75.
Door het onderzoek in de eerste Schriften van Freud toont de schrijver van dit werkje
aan hoe de meester van Wenen, mistevreden met de traditionele
behandelingsmethoden van de zenuwziekten en uitgaande van de hysterie, reeds in
1893 de essentiële elementen had gevonden waarop hij zijn theorie van de
psychoanalyse zou opbouwen en verder ontwikkelen. Freud is blijven staan noch bij
de verklaring van de hysterieën door Charcot met wien hij in 1885 te Parijs in
aanraking komt, noch bij de behandelingsmethode van Bernheim met, wien hij werkte
te Nancy (1889), maar ontdekte het actief onbewuste met de teruggedrongen
voorstellingen en de ingeklemde affecten. De schrijver toont uitstekend aan hoe de
theorie van Freud ontstond in een intellectueel midden dat materialistisch en
mechanicistisch georiënteerd was en hoe de invloed van deze oriëntatie zich in de
psychologie van Freud heeft laten gelden. Freud heeft in de psychologie het
associationisme van de voorstellingen uitgebreid tot dat der affecten, heel het
zieleleven aldus onderwerpend aan een absoluut determinisme. Deze korte maar
degelijke verhandeling is van katholiek standpunt uit geschreven.
F. De Raedemaeker.
Alfred LAUB, Nervenfälle und ihre Lehren. - Verlag, anstalt Benziger
und Co, Einsiedeln (Zurich), 1946, 283 blz., gen. Zw. Fr. 7,60, geb. Zw.
Fr. 9,80.
Alfred Laub is een Zwitsers katholiek priester die zich sedert vijf en twintig jaar
toelegt op de psychotherapie en in dit boek een dertigtal van de door hem behandelde
gevallen uiteenzet. Mensen met allerlei phobieën, dwanggedachten en angsten heeft
hij met groot geduld verzorgd, en dikwijls van hun psychose bevrijd dank zij de
klassieke behandeling door overreding en directen invloed op het verstand, den wil
en het gemoed. Terloops spreekt de schrijver zijn wantrouwen uit tegenover de
psychoanalyse, die hij zelfs streng veroordeelt. Hij is wars van alle geleerddoenerij
en vertelt op eenvoudige, maar verantwoorde wijze over de Symptomen van de
ziekte, het verloop van de behandeling en de lessen die uit elk geval te halen zijn.
Een boek dat met nut zal gelezen worden door alle opvoeders en door allen die willen
leren hoe ze hun zenuwen kunnen meester worden of blijven.
F. De Raedemaeker.
G. TEISSIER et H. WALLON, Matérialisme dialectique et biologie,
Matérialis-Matérialisme. Cours de philosophie, fasc. V. - Éditions
sociales, Parijs, 1946, 23 blz.
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Dit zijn twee voordrachten van den cursus van wijsbegeerte gehouden aan de
communistische 'Cours de l'Université Nouvelle' van Parijs. Twee bekende professoren
willen het dialectisch materialisme ten grondslag leggen aan twee moderne
wetenschappen: de biologie en de psychologie. Zij menen in de dialektische methode
een middenweg te vinden tussen het mechanicistisch materialisme en het finalistisch
idealisme of de metaphysiek. Het biologisch en het psychologisch proces worden
ons beschreven als een eeuwige overgang van het ene en het andere tegengestelde
tot een hogere synthese, als een loutere beweging met een contradictorisch
dynamisme, dat uit kwantitatieve veranderingen nieuwe kwalitatieve eigenschappen
teweegbrengt. voor iemand die enigszins op de hoogte is van de philosophische
problematiek betreffende het levende en het psychische zijn deze twee lessen wel
interessant, maar weinig overtuigend. Ze doen ook ietwat reactionnair aan en
verwijzen naar Stellingen die in de moderne biologie en psychologie schijnen
voorbijgestreefd. De communistische denkers schijnen zich niet te kunnen losmaken
van het darwinisme dat ten tijde van Marx wel kon indruk maken, maar dat in zijn
oorspronkelijken vorm sinds enkele decennia door de echte wetenschap werd
prijsgegeven.
F. De Raedemaeker.
Nicolaj BERDJAJEW, Mens en machine. Vertaling D. Horringa. - De
Bezige Bij, Amsterdam, 1946, 52 blz.
Buitengewoon scherp ontleedt de schrijver den invloed van de techniek op de
samenleving. Zij creëert een nieuwe werkelijkheid, een nieuw psychologisch bestaan,
een nieuwe eenheid en samenwerking onder de mensen; - zij besluit de tellurische
periode der geschiedenis om de planetaire in te leiden; - zij maakt dat de mens den
tijd achterhaalt en het heelal als vasthoudt in een eeuwig moment.
Aan die bovenmenselijke taak gebunden, zou de mens zich ontmenselijken;
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hij zou verzwolgen worden door de kosmische oneindigheid die zich aan hem
openbaart; het bezitten van den tijd zou hem den adem benemen. In dit nieuw bestaan,
dit herschapen heelal, kan hij de vrijheid slechts vinden en bewaren door, met het
beeld van God boven dat der technische verovering, zichzelf tot Gods eeuwigheid
als op te voeren. En dat is de taak van het Christendom.
Veel schakeringen, eerder dan correcties, dienden, voor een katholiek vooral, bij
deze al te schematische voorstelling gevoegd. Maar intussen zullen weinige korte
Verhandelingen ons meer en diepere vergezichten openen, meer actuele en
aangrijpende problemen stellen; ons toch ook, met een schoonmenselijke heroïsche
taak, dieper bevredigen.
Em. Janssen.
J. HUIZINGA, De mensch en de beschaving. - 'Lux et Humanitas',
Pantheon, Amsterdam-Antwerpen, 52 blz.
Nederlandse vertaling van twee artikels van Huizinga, bezorgd door Mevr. E.
Reinshagen-Huizinga. Het eerste, De mensch en de beschaving, werd oorspronkelijk
gepubliceerd onder den titel Der Mensch und die Kultur in 1937 in de serie
'Ausblicke', bij Bermann-Fischer te Stockholm. Het tweede, voorwaarden voor een
herstel der beschaving, werd uitgegeven onder het hoofd Conditions for a Recovery
of Civilisation in The Fortnightly van April 1940.
De beschouwingen van deze twee artikels, vooral van het eerste, zijn doordringend
en diep. Scherper nog dan in Schaduwen van morgen ontleedt Huizinga hier het
irrationalisme en het immoralisme in onze cultuur. voor het eerste is er geen terugkeer
mogelijk naar het clare et distinctum van Descartes. Doch wij zouden wel kunnen
komen tot erkenning van de Rede, onder toegeving van al haar ontoereikendheid,
als het betrouwbaarste geestesinstrument, als een grendel voor waanzin en chaos.
Het belangrijkste werk zou dan echter nog ongedaan blijven: de morele genezing
van onze beschaving. In inspirerende bewoordingen toont Huizinga ons hier dat het
immoralisme in onze cultuur slechts mogelijk was omdat zij het contact met het
heilige verloren had. 'Hoevelen, zo schrijft hij, die niet tot een kerkelijke gemeenschap
behoorden of die er geen philosophisch geformuleerde wereldbeschouwing op na
hielden, hebben niet het pad der gedachte een eindwegs gevolgd, om ten slotte, nadat
zij het beeldend karakter van al onze voorstellingen erkend hadden, de meeste
bevrediging te vinden in de Christelijke ethiek en in de religieuze begrippen van
genade en verlossing.'
Wij kunnen hier alleen aan toevoegen dat de religieuze begrippen van genade en
verlossing maar betekenis hebben in den zin van een persoonlijken God, die zich
over het dolende mensdom heeft nedergebogen. Nadat de Rede op een eindpunt is
uitgelopen en plaats heeft gemaakt voor een existentieel denken, staan er voor onze
cultuur maar twee wegen open: een gelovend beamen van deze genade of een
ondergaan in oppervlakkigheid en wanhoop.
B. Boeyckens.

Taal- en letterkunde
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Dr G.w. HUYGHENS, De Nederlandsche auteur en zijn publiek. Een
sociologisch-litteraire studie over de ontwikkeling van het letterkundig
leven in Nederland sedert de 18e eeuw. - Van Oorschot, Amsterdam, 1946,
227 blz.
Dit boek is een verkenningstocht door onze literaire geschiedenis vanaf de XVIIIe
eeuw, op zoek naar de wisselwerking tussen sociale verschijnselen en letterkundige
vormen of gestalten. Eens voedde de klassieke literatuur de elite van den geest; in
de XVIIIe eeuw dook de burgerij op, die de XIXe beheerste om dan plaats te maken
voor een bredere volksgemeenschap, - en de literatuur verlichte, bepreekte, amuseerde,
vleide of prikkelde deze burgerij; tot, na de Tachtiger-beweging, de gehele
volksgemeenschap en de officiële letterkundigen dichter bij elkander kwamen. Maar
geen literatuur bevredigt tegelijk de elite en den breden lezerskring: er bestaat dus
volkslectuur; er bestaat 'een semiofficiële literatuur voor de zich uitbreidende
geestelijke middelstand' (blz. 222); er bestaat een ware literaire kunst voor een heel
beperkt publiek.
Ieder belangstellende kan hier zeer veel leren; vooral de eerste acht hoofdstukken
stellen literaire verschijnselen, genres, perioden en werken in een nieuw licht. Daarbij
werd een aanzienlijk mate-riaal van feiten en gegevens nauwgezet verwerkt. Ons
hinderen bij den schrijver: het aesthetisch agnosticisme, dat de verhandeling zuiver
beschrijvend heeft gehouden, nergens normatief; de nogal beperkte horizon, zodat
buiten de sociale verschijnselen haast niets lijkt te teilen; de hautaine zelfzekerheid,
die, zonder

Streven. Jaargang 14

664
schakeren, veel vonnist en afwijst; de ongelovige zelfingenomenheid zelfs, die gemis
aan ontwikkeling en vroomheid zo wat synoniem maakt (zie vooral blz. 129)... Veel
hebben wij aan het boek; maar het mist bezinning, ruimte, Caritas, godsdienstigheid.
En een Noord-Nederlander mocht, van Zuid-Nederland, toch iets méér afweten.
Em. Janssen.
W. KRAMER, Vondel als barokkunstenaar. - 'Maerlantbibliotheek', nr
18, De Sikkel, Antwerpen, 1946, 92 blz., gen. Fr. 95, geb. Fr. 120, per
reeks van 6 deeltjes Fr. 85 en 110.
De fijnzinnige stijl-ontleder, W. Kramer, heeft, uitgaande van Wölfflin's en B. Croce's
vorsingen naar de kenmerken van de barok, een poging gedaan om daarlangs dieper
in Vondels stijl door te dringen. En, in zover hij dit soort Stilforschung zuiver toepast,
en langs de barokke eigenaardigheden van de stijl: het emphatisch pathetische, het
dynamische, het schilderende en allegorische, beter inzicht verschaft in de stijl van
's lands oudste en grootste poëet, verdient deze Studie allen lof: van W. Kramer
konden we niets anders verwachten. Terecht werden hier al die eigenaardigheden
samengebracht, die Vondel inderdaad grondig onderscheiden van een P.C. Hooft,
de typische Renaissance-mens.
Minder juist, of liever onvolledig, lijkt ons de beschouwing over Vondels
verhouding tot de klassieken en over het antithetische levensgevoel. Het gaat hier
direct om den inhoud. Heeft de dichter, vooral tussen de jaren 1622-1635 vanwege
de klassieken niets meer overgenomen dan de vorm? Kramer's synthese lijkt hier iets
te weinig genuanceerd. En een antithese zien tussen enerzijds de vrij zinnelijke
bruiloftsgedichten, en zoveel diep religieuze poëzie anderzijds, zouden we liever in
het licht beschouwen van het innig christelijke dan uitsluitend in de antithese van de
barok; daar is wellicht meer christelijke synthese dan barokke antithese. Deze
bemerkingen doen weinig af aan de degelijke waarde van de voorhanden Studie.
Ook 's schrijvers conclusie zal dan niet door iedereen volkomen beaamd worden;
over de uitnemende pracht en glans van Vondels taal zullen allen het eens zijn, alleen
niet in die mate 'dat zijn woord glansde van zulk een pracht dat men vergat wat hij
wilde uitdrukken'.
J. Noë.
Anton VAN DUINKERKEN, Het erfdeel van de Vreugdebloem. - 'Lux
et Humanitas', nr 2, Pantheon, Veen, Amsterdam-Antwerpen, 1946, 77
blz.
Anton van Duinkerken bundelt hier drie opstellen: van 1928, van 1937, van 1941;
naar aanleiding van het verschijnen van een schoolboek, van een (Duits) verbod op
de kunstkritiek, van de inrichting der Nederlandse Kultuurkamer. Drie opstellen van
bezinning, over kunst en samenleving, met propagandischen en polemischen inslag,
met telkens dezelfde grondgedachte: de literatuur hoort bij het diepe, het spontane
leven der ziel; een maatschappelijke tussenkomst mag dat leven alleen bevorderen,
voorlichten en richten, het nooit geweld aandoen of het verwringen.
Hij noemt dezen bundel het erfdeel van de Vreugdebloem, omdat hij zich als
erfgenaam beschouwd van de Bergenop-Zoomse rederijkerskamer De Vreugdebloem;
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van haar belangstelling, in de zestiende eeuw, voor het letterkundig kunstwerk, voor
de schoonheid in de samenleving.
Em. Janssen.
Léopold LEVAUX, Religion et littérature. - 'Bâtir', reeks: La Religion,
nr 5, Casterman, Doornik, 1946, 114 blz., Fr. 24.
Even belezen als peilend, even ruim denkend en soepel als vast overtuigd en oprecht,
wil de bekende Luikse Professor, binnen een heel kort bestek, de veelvuldige
verhouding vastleggen tussen godsdienst en literatuur. De literatuur, meent hij, komt
van het leven voort; maar zij verwezenlijkt datgene waarvan het leven slechts
gefragmenteerde schetsen kan aanbieden. Als zodanig, afhankelijk van den tijdgeest,
splitst zij zich thans, volgens de totale levenshouding van de schrijvers, in een geheel
gelaïciseerde en in een godsdienstig doordesemde kunst, - en de godsdienstige
zuurdesem, geen proselytisme noch dogmatisme, maakt van de kunstenaars wel geen
doctoren of profeten, doch stellig allerverdienstelijkste bouwers aan de godsstad
hierbeneden.
Deze samenvatting suggereert echter niets van den rijkdom in onderhavige brochure
besloten: aanhalingen, gezichtspunten, schakeringen, lichtflitsen allerhande, gelijk
alleen een jarenlange professionele arbeid ze verzamelen, schiften en ordenen kan.
Nochtans lijkt ons het synthetisch inzicht noch helder noch voltooid, en moet de
auteur, met nogal disparate voorbeelden en teksten, veel vage ontoereikendheid
bedekken en verbergen. Zulk onderwerp behelst overigens een levenstaak.
Intussen kan ieder van ons, in deze korte verhandeling, heel veel leren.
Em. Janssen.
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Jan VERCAMMEN, Getijden te Brugge. Daan BOENS, Het hart der
wereld klopt. - 'De Spiegel', 2e jaargang, nr II en 12, Moderne uitgeverij,
Hoog-straten, 1946, 19 en 20 blz.
I. In acht verzen bezingt de dichter zijn liefde tot een vrouw, te Brugge. Zij is hem
Zomer en Winter, nabijheid en verte, aards genot en godsdienstig gevoel, dronkenheid
en wijsheid, - en hij meent het ernstig als hij zegt:
Er is geen voller eeuwigheid dan deze
vol-aardsche, ons verblijf met de bestendig[heid
der slerrenbeelden, van elkaar steeds onge[nezen,
daar ik slechts uw, gij mijn geloof belijdt.
(Blz. 12.)

Vercammen verpoëtiseert een ontmoeting en liefde; zo ontlaadt hij ze van haar
werkelijke poëzie. Eens heeft hij de dromende vokalise met de dichtkunst verward;
nog kan hij van de bedwelming der klanken niet los, behalve dat, hier en daar, iets
als een schampere, een onnatuurlijke hardheid dien ijlen tover thans verbreekt. Hij
moét zich vernieuwen; maar het zal een moeizame weg zijn, met, bij den aanvang,
een ernstige bezinning over poëzie en leven beide.
II. Het meest verbaast, bij Daan Boens die zijn veertienden bundel uitgeeft, de
onvastheid in smaak, techniek en inspiratie. Wel heeft hij - men voelt het - veel
prosodische oefening achter den rug: een niet doorgezette oefening dan, die de
vaardigheid tot kunstzinnigheid niet opvoerde. Hij bundelt hier tien onderling
verscheiden gedichten; hij grijpt poëtische thema's aan en beproeft plastisch
uitbeeldingen: nergens geheel overtuigend. Wij zien niet goed welke 'menschelijke
waarden' door bundeltjes als deze bewaard blijven, noch hoe 'de vriendschap der
dingen' er door bereikt wordt.
Volgende aanhef bij voorbeeld van een nog wel 'herbewerkt' sonnet, is toch
plastisch noch gaaf noch gelukkig (de gehele strophe sluit niet; wij cursiveren de
zwakkere uitdrukkingen):
De nacht is als een grot gebeiteld in 't heelal,
De wereld en de zee verdwijnen beide verre,
Het duin verliest zijn weg tusschen de
[duizend sterren,
In 't dof geluid van mijlen diepen water[val. (Blz. 7.)
Em. Janssen.

W.A.P. SMIT, Dagboek onder het kruis. - Uitgeverij W. Van Hoeve,
Den Haag, 1946, 29 blz.
Deze verzenbundel, geheel in terzinen geschreven, beeldt de eenzame pijn uit van
een onderduiker in de oorlogsjaren; hij bezint zich over zijn lotgevallen; dankbaar
herdenkt hij zijn bewaarde vrijheid; sterk en vertrouwvol bidt hij voor de stofielijke
en geestelijke bevrijding van zijn volk.
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Onmiddellijk treft ons het stoere geloof van dezen protestant; voor wien plicht en
kunst, trouw en strijd, teerheid en vertrouwen, geloof en vaderland één graniet
uitmaken: onwrikbaar en zwaar, kunstig gepolijst en diep van gloed. Hij, de
onmiddellijke erfgenaam van het aloude Calvinisme, dient zich als een moderne
Revius aan; milder misschien en menselijker; maar met een soortgelijke poëtische
volheid en overtuigende kracht, in denzelfden rechtlijnigen vorm vaardig en beheerst.
Als sluikpoëzie - want dat was deze bundel toch vooreerst, - verdient hij, om zijn
religieuze, vaderlandse en artistieke gedegenheid en ernst, zoveel meer onze
bewondering.
Em. Janssen.
STIJN STREUVELS, Doodendans. - Derde druk, 'De Lijsternestreeks',
nr 4, Lannoo, Tielt, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, z.j. (1946), 222
blz., gen. Fr. 75, geb. Fr. 105.
Stuk voor stuk ontvangen we, in de 'Lijsternestreeks', voornaam uitgegeven, telkens
met een foto versierd en sober geïllustreerd, de werken van den grootmeester van
het Vlaamse proza. De schetsenbundel Doodendans, waarvan de derde druk verscheen
op den vijf-enzeventigsten verjaardag van den schrijver, bevat van zijn alleroudste
proza ('Noorsche liederen'). Maar het meest is hij ons dierbaar om 'Een speeldag' en
'In de weide'. Moet 'Een speeldag', samen met 'Lente' (Lenteleven) en met 'De oogst'
(Zonnetij), niet voor een meesterstuk doorgaan van de eerste productie, - en heeft de
schrijver ons zijn rakkerstijd te Heule ooit zo nabij gebracht?
Em. Janssen.
Angelo GATTI, De Zonneventer. Vertaling uit het Italiaansch van Mevr.
M. De Gelder-Jansen. - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1946),
365 blz., geb. Fr. 169.
Onwillekeurig en niet zonder humor denkt de lezer, bij het dichtslaan van dit boek,
aan het fijne epigramme van een Fransen edelman op Richelieu: 'Il m'a fait trop de
mal pour en dire du bien, il m'a fait trop de bien pour en dire du mal'.
Veeleer dan een roman krijgen wij hier een reeks genretaferelen in vrij losse en
brede compositie, naar Engelsen trant: de 'Comédie humaine' van Balzac met
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al het landelijke van een Pascoli en het zacht optimisme van Angelo Gatti, nu en dan
toch wat irreëel - maar is de droom geen essentieel element van elk literair optimisme?
De hoofdfiguur, die zijn wijze levensblijheid gans het boek door verspreidt, en
waarachter de auteur zelf zich nogal scherp profileert, is niemand minder dan de heer
markies Cuordileone van Villalta en Mirabocco - excusez du peu - wellicht verwant
met den ingenioso Hidalgo Don Quichotte de la Mancha, of is het met Don Abbondio?
Rond dezen 'zonneventer' een bonte wemeling van fijn getypeerde personages, die
zich bewegen in een schitterend beschreven milieu. Er steekt enorm veel atmosfeer
in dat boek; zowel psychologisch als poëtisch mag het ongetwijfeld zeer geslaagd
heten. De rake weergave van het detailwerk en de gemoedelijke licht-humoristische
gezegden wisselen af met de diepzinnige en toch weer bijna aetherische klanken van
deze hedendaagse idylle.
Hoe Jammer dan ook dat de vertaling nu en dan in gebreke blijft. Wat te denken
b.v. van een mooie jonge gravin, die schijnt te zweven op de. zuilen van haar benen
- of van een hond, die springt als met een onzichtbaren draad aan haar ogen hangend,
waarheen ze ze ook wendde - of van een opgedroogde waterval van klanken - of van
vandaag is mijn positie sinds eergisteren veranderd - of van een kapelaan, die met
één oog op zijn brevier staat, het tweede in de rondte speurend - of van
opeengedrongen huizen, die een enkele maal een adderengebroed kweken - of van
de oude Lucia, een zevenmaands kind - of van het voor den dag komen - of van een
bediende met een lillend buikje - of van een hond, die praatte tegen de neusgaten der
ossen? Men krijgt zin om te antwoorden: ''Nou, en wat antwoordden die neusgaten?
Drukfouten - of zijn het wel allen drukfouten - storen ook te vaak een gecultiveerd
lezer: embrio, Berlion, een verkeerde datum, 'boule de neive', Gardantua, enz. En
dan die opeenvolgingen van 'je je', 'het het', 'die, die', 'om, om', of nog: getjilper,
getriller, cavallerie (verliest m.i. een '1' tussen Italië en Nederland). Sommige zinnen
zijn daarbij onbegrijpelijk: 'Ik houd van muziek en van de manier leren van dien
jongen ook' (blz. no) of nog 'Wie kan me beter achter de vodden zitten en me dag
voor dag als een wekker opwinden of omdat ik anders stiltsta?' (blz. 132).
Overigens toch alleszins een lezenswaardig boek vol frisse mildheid en serene
overgave.
A. van de Walle.
Bernhard NORTH, De strijd van het gedacht Pälsson. Vertaling uit het
Zweedsch door S. en E.M.v.d. Noordaa-Fromzén. - De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, 457 blz., geb. Fr. 182.
Het geslacht Pässon, oorspronkelijk Lars Pälsson en zijn vrouw Britta, later ook de
kinderen, is de eerste ontginnende groep geweest, vanaf 1852, van het wilde Marsliden
in het Noorden van Zweden. De bovenmenselijke inspanning en gevaren van den
aanvang; de nooit rustende strijd met Lappen en lotgenoten, met wolven, veelvraten
en beren, met honger, onweer en onstandvastigheid; de hoge morele hoedanigheden
van bezetter en kinderen, welke, meer dan lichaamskracht en verstandelijke aanleg,
het onmogelijke mogelijk maken en een hopeloze onderneming doen slagen; de bijna
onuitputtelijk verscheiden avonturen en heldendaden...: zij verheffen dit boek tot een
waar epos, wonderlijk en boeiend, begeesterend en sterkend; een bijna afgunstige
hulde aan het reuzengeslacht van ontginners en kolonisten.
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Veel meer dan Hamsun, Gulbranssen of Gullväg, voert North ons tot over den
rand der wildernis; in het niemandsland dat zwervende groepen, enkele bezetters en
wilde dieren elkander bloedig betwisten. Zoveel meer berust zijn werk op een vrij
elementaire psychologie, religieus besef en moreel aanvoelen, artistieke structuur en
kouze van avonturen; zoveel sterker grijpt het veel lezers, zoveel gezonder werkt het
op hen in. Van onzen kant verdient het, met zijn grote daden en zijn grootse natuur,
een heel warme aanbeveling.
Em. Janssen.
Emmy HENNINGS, Helga speelt het leven. Vertaling Jaap Romijn, naar
de derde druk der Zwitsersche uitgave. - Bergmans, Tilburg, 1946, 282
blz., geb. Fl. 4,90.
Het leven voert ons langs paden die we veelal niet voorzien. Onbezorgd gaat de jonge
Helga het leven in tot ze de liefde ontmoet, die al dadelijk een ontgoocheling blijkt
te zijn. Want in haar huwelijksleven moet ze ervaren dat haar ongelovige man haar
tot zijn ongeloof wil overhalen, en zonder God kan zij niet leven. Zij wordt lid van
een reizende toneelgroep. En doorheen een reeks van verbazende avonturen, waarin
ze voortdurend poogt de kloof te overbruggen tussen 'het uiterlijke leven en het
hoogere waarop ons verlangen gericht is', komt Helga tot het verrassende inzicht,
dat die brug niets anders zijn kan dan de liefde die is 'een klein straaltje van de
onbegrijpelijke liefdeszon die ons allen verlichten wil'.
A. Boone.
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Wetenschap
Prof. Dr Raymond CHARMET en Prof. Dr Louis DE BROGLIE, De
Toekomst der wetenschap. - A.A.M. Stols, 's Gravenhage, 1946, 174
blz.
Dit boek bevat de Nederlandse vertaling van L'Avenir de la science waarin een lange
(130 blz.) bijdrage van Prof. Charmet over de ontwikkeling der Franse wetenschap
sinds Descartes. Een parallel wordt gemaakt tussen den ondergang van de Griekse
beschaving en de toekomst van den Fransen geest. Evenals de eerste zich in het
verderf stortte door een al te grote conceptuele, zuiver verstandelijke, formalistische
ontwikkeling, zo wordt ook de laatste bedreigd door zijn overdreven intellectualisme,
zijn speien met den vorm. Onder motto's als deze: 'De ziel van een volk is zijn moraal'
en 'de critische geest is niet de gehele geest' pleit de auteur voor een vernieuwing
van de Franse philosophie door het denken niet te richten op het betrekkelijke en
uiterlijke, maar op het absolute en innerlijke. In zoverre kunnen we deze zienswijze
volledig bijtreden. De uitgerafelde analyse echter, de overlading met citaten en het
gebrek aan evenwicht tussen het negatieve critische deel (125 blz.) en het opbouwende
positieve (5 blz.) schaden ten zeerste aan de waarde van deze bijdrage.
De tweede is die van Prof. de Broglie, Nobelprijs voor de physica. Zij behandelt
de vooruitzichten van de natuurkunde en op de eerste plaats de toekomst der
kernphysica. Verder worden ook even de toekomstmogelijkheden aangeraakt van
de metapsychische en biologische verschijnselen. Als voorzichtig wetenschapsman
beperkt de auteur zich voor deze laatste onderwerpen wijselijk tot zeer vage
'mogelijkheden' zonder op den grond van de zaak in te gaan. Het is tenslotte een
mooie, zakelijke academische rede, veel nieuws brengt zij ons echter niet.
Opvallend is vooral het verschil tussen beide delen van het boek. Het eerste is
nogal hautain, oratorisch, overladen; het tweede kenmerkt zich door de bezadigde,
voorzichtige en wijze houding van een hoogstaand man der wetenschap.
Alb. Raignier.
W.B. CANNON, La sagesse du corps. - Éditions de la nouvelle revue
critique, Parijs, 1946, 276 blz.
Door deze Franse vertaling van de hand van Prof. Z. Bacq van de Luikse Universiteit,
wordt ons westers publiek in contact gebracht met een van de laatste werken van den
bekenden Amerikaansen physio-loog van de Harvard University (overleden in 1945).
Het is een meesterlijke en in al haar eenvoud en objectiviteit boeiende hoge
vulgarisatie over de physiologie van het menselijk lichaam gezien vooral in zijn
onvergelijkelijk mooie organisatie als labiel evenwichtssysteem. De wijze waarop
deze ingewikkelde structuur zich verzet tegen ziekte, warmte, koude, tegen een
eventueel gebrek aan water en voedsel wordt met een even verbazende als innemende
kennis van zaken uiteengezet. Als regulatorische inrichtingen worden beschreven
de functies van het hart, de longen, de nieren, het inwendige vochtigheidsmilieu, en
vooral de rol van het sympathisch en parasympathisch zenuwstelsel. Het boek is
uiterst rijk aan feiten waarvan er zeer vele door de auteur zelf werden ontdekt. De
vertaling die werd ondernomen door een eerste-rangs vakman, is perfect. Door ieder
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intellectueel die belangstelt in het menselijk lichaam en zijn wonderbare inrichting
zal dit boek geestdriftig en met veel nut gelezen worden. Alleen jammer dat zo'n
mooi werk niet beter uitgegeven werd.
In een 'épilogue' doet de auteur een bescheiden poging tot analogie tussen de
stabilisatie-factoren van het organisme en die welke onze politiek-maatschappelijke
structuur tot evenwicht zouden moeten brengen. Deze algemene beschouwingen zijn
natuurlijk van zelfsprekend maar een verre analogie, en hechten, naar onze mening
te weinig belang aan de geestelijke en morele waarden.
Alb. Raignier.
A. DELARUELLE en Dr A.T. CLAES, Beginselen der moderne chemie.
Deel I: Anorganische chemie. - Achtste en geheel omgewerkte druk,
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946, 340 blz., Fr. 85.
In deze achtste uitgave van zijn werk geeft ons de auteur meer dan een loutere herdruk.
Het is een nieuwe bewerking die de pedagogische en wetenschappelijke waarde van
het handboek nog heeft doen toenemen.
Deze pedagogische bruikbaarheid volgt niet alleen uit de heldere en logische
behandeling van de stof, maar ook uit de 'genetische' uiteenzetting die werd
aangewend waar het mogelijk was. Op treffende wijze wordt naar voren gebracht
hoe de echt wetenschappelijke opvatting van de scheikunde zich uit de alchemistische
mythologie losmaakte en verder opgroeide onder de stuwing van zoekers met soms
tegenstrijdige inzichten.
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De wetenschappelijke waarde van het boek is onloochenbaar. In het hoofdstuk over
de chemische reactie waar o.a. de 'oxydatie-reductie' behandeld wordt, bewijst de
auteur volledig op de hoogte te zijn van de moderne theorieën. Terecht bleef
Brönsted's zuur-base-theorie achterwege.
We mogen den auteur oprecht gelukwensen om de vruchtbaarheid en de
degelijkheid van zijn wetenschappelijk-pedagogische prestatie in Viaanderen.
F.E.
Dr Ernest VAN CAMPENHOUT, Elemente de génétique, science de
l'hérédité. - 'Lovanium', Casterman, Doornik, 1946, 196 blz., Fr. 60.
De reeks waartoe dit boek behoort, en de firma die het uitgeeft, beogen onder het
zogezegd grote intellectuele publiek de speciale verworvenheden van de afzonder-lijke
wetenschappen beter bekend te maken, ten einde het gemiddelde peil van de kennis
te verbogen onder diegenen welke er prat op gaan een stukje cultuur te
vertegenwoordigen. Een van de wetenschappen waar algemene belangstelling voor
bestaat, is de erfelijkheidsleer. De sociologie, de criminologie, - en zagen wij het
niet? - ook de politiek, leggen er beslag op; zij verdedigen Stellingen die ten dele
aan de erfelijkheidsleer ontnomen zijn, bouwen hypotheses op die bij de
ontwikkelingsleer aanleunen of leiden conclusies af waarvan de genetica de premissen
levert.
Over tien hoofdstukken legt schrijver - hoogleraar in de anatomie en in de
ontwikkelingsleer aan de universiteit van Leuven - het essentieelste en het voor den
intellectuelen geneeskundigen leek zo moeilijk te begrijpen kernprobleem van de
erfelijkheidsleer bloot. Enkele grepen uit de historiek dienen tot inleiding om het
oude en het nieuwe tot hun recht te laten komen. De moderne erfelijkheidsleer neemt
een aanvang met den augustijnermonnik Gregor Mendel (1822-1884) die, in 1865,
de resultaten van zijn kruisingsproeven met erwten bekend maakte. Sindsdien is in
de Germaanse landen, doch vooral in Amerika door T.H. Morgan, de vorsing haar
gang gegaan en is zij tot een imponerend lichaam van vaststaande feiten, doctrines,
hypotheses en theorieën aangegroeid.
Uit dit complex doet Van Campenhout een zeer strenge keus. Hij ontleedt tot op
het been achtereenvolgens de kenmerken van de erfelijke eigenschap, de wetten van
de Mendelse overerving, het mechanisme van de Mendelse overerving, de
chiasmatypie of het crossing-oververschijnsel met haar betekenis en haar waarde,
de theorie van de chromosomische overdraging van de erfelijke eigenschappen in
verband met de cytologie, het opstellen van de chromosomische landkaarten, de
erfelijke bepaling van het geslacht. Tot daar gaat het theoretisch biologisch gedeelte
van het boek. Dit deel is correct, en ondanks de vrij ingewikkelde en voor een niet
biologisch scherp ingestelden geest moeilijk te volgen disciplines, toch in een helder
voortschrijdenden betoogtrant gehouden. De laatste drie hoofdstukken handelen over:
de Mendelse overerving bij den mens, enkele practische toepassingen van het
probleem, enkele bijuitzichten van de erfelijkheid. Het zijn deze drie hoofdstukken
die meest zullen inslaan; zij kunnen zelfs zo gelezen worden door iemand die in de
stof van de voorafgaande hoofdstukken minder goed thuis is. De menselijke eugenetica
is een aantrekkingscentrum voor velen die daar als het ware een stukje van hun ziel
en van hun lichaam hebben laten liggen, en eens graag tussen de vezels van hun
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eigen weefsels van gemoed en vlees gaan rafelen. Het is gezonde nieuwsgierigheid
over gezonde dingen waarvan sommigen menen dat zij op het randje van het
ongezonde liggen en, derhalve, de belangstelling prikkelen. De richtlijnen die van
uit wetenschappelijk standpunt te recht-vaardigen zijn, worden door schrijver
aangestipt. Huwbezwaren uit eugenetische beweegredenen, eugenetische wetgeving,
huwverbod, consultatiebureau's voor praenuptiale raadgeving, belering van huwenden
en gehuwden worden van uit een eugenetisch standpunt uiteengezet met zorg om
biologische verantwoording.
Het boek van Van Campenhout brengt niets nieuws. Het was er den schrijver eerst
en vooral om te doen de Mendelse erfelijkheidsleer in een voor den leek begrijpelijken
trant uit te stallen. Hij zelf zegt daaromtrent: 'Haar interpretatie door een
chromosomiaal mechanisme is en blijft tot op heden, ondanks het enorm aantal
gedane opzoekingen in de vele sectoren van het dierenrijk, een hypothese'. Hij eindigt
met de vaststelling: 'Ondanks de talloze door de genetica opgetekende feiten, moet
verder gevorst, zelfs al moest de Chromosomentheorie in het erfelijkheidsonderzoek
opgegeven worden, wanneer een ander mechanisme, op zekeren dag, onder het oog
zou dienen genomen te worden'.
Een boek van hoge vulgarisatie dat waardering en aandacht verdient.
L. Elaut.
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Politiek-sociologie-economie
C.P.M. ROMME, De onderneming als gemeenschap in het recht. - Urbi
et Orbi, Amsterdam, 1946, 284 blz.
Comment sauvegarder l'entreprise privée? - Association professionnelle
des Industriels, Montréal, 1946, 143 blz., $1,00.
In het Februarinummer van Streven bespraken wij Aspects juridiques du capitalisme
moderne van Georges Rippert. Wij merkten op dat de Fransman de eis stelt de
onderneming (vooral de grotere, in naamloze vennootschap georganiseerd), tot een
institution te maken, d.w.z. tot een samenhangend geheel waarin alle deelnemers,
niet het minst de arbeiders, waarlijk geïntegreerd zijn terwijl tegenwoordig enkel
een contract ze er als het ware van buiten uit mee verbindt. Diezelfde strekking brengt
Mr Romme in zijn stevig opgebouwde juridische studie sterk naar voren. Ook hij is
in de eerste plaats bekommerd om de juridische achteruitstelling van den arbeider:
'de werkelijkheid, wat betreft vestiging en voortbestaan van de macht van den directeur
der n.v. (is) niet als redelijk te erkennen, omdat de kapitaalverschaffer meer invloed
erop heeft dan de arbeider. Benoemingsrecht en ontslagrecht moeten berusten bij de
ondernemingsvergadering, die de drie elementen der onderneming (leidende arbeid,
uitvoerende arbeid, kapitaal) omvat, met een beroepsrecht van besluiten dier
vergadering op een boven-partijdige instantie' (blz. 55). Gelijkstelling van de
verschillende elementen der onderneming zal bekomen worden vooral door
aanstelling, en desgevallend afzetting, van den ondernemer niet door de
aandeelhouders alleen maar door een vergadering waarin én leiding, én uitvoerende
arbeid, én kapitaal een gelijke invloed uitoefenen. Dit schijnt de hoofdbekommernis
van den schrijver te zijn, zoals ze uitkomt én in zijn theoretisch betoog én in de
breedvoerige 'Schets van een ontwerp van wet op de onderneming' waarin hij zijn
opvattingen concretiseert. Over een regeling van bestendig contact tussen leiding en
uitvoerend personeel door een raad, treffen wij hier integendeel niets. Dit zal wellicht
bij ons wat verwonderen nu de inrichting van ondernemingsraden aan de orde van
den dag Staat. Eindelijk stellen wij vast dat én de ten beste gegeven beschouwingen,
én de 'Schets' aan de openbare macht zulke uitgebreide bevoegdheid toekennen dat
velen bij ons die staatstussenkomst overdreven zullen achten. Wij worden feitelijk
teruggebracht tot vóór 1873, toen een naamloze vennootschap enkel met de
goedkeuring der uitvoerende macht mocht opgericht worden.
Op haar eerste Congres heeft de pas ontstane Kanadese Association Professionnelle
des industriels moedig het vraagstuk van de toenadering tussen werkgever en
werknemer onderzocht, o.m. dat van raden in dezelfde richting als bij ons de
christelijke werkgeversorganisatie het deed. Het probleem der medezeggenschap in
de onderneming is alom actueel!
K. du Bois.
R. VANDEPUTTE, Inleiding tot het verzekeringsrecht. - 'Leuvensche
bijdragen tot de rechtswetenschap'.
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Het werk van Prof. R. Vandeputte heeft een zeer bescheiden oogmerk: het wil een
korte samenvatting geven van het verzekeringsrecht, zoals het tot op dit ogenblik
ontwikkeld is. Het leunt aan bij het in 1937 verschenen werk van M.W. Van Eeckhout,
Inleiding tot de Verzekering, en vervolledigt aldus onze in het Nederlands gestelde
verzekeringsliteratuur.
Na een uiteenzetting over het begrip verzekering, ontleedt schrijver
achtereenvolgens de verschillende aspecten van het verzekeringscontract. Hij
behandelt op een meer uitvoerige wijze de levensverzekering en de verzekering tegen
de arbeidsongevallen.
Prof. Vandeputte behandelt dit alles met de hem eigene klaarheid. Men treft in het
werk geen rechtspraak aan. Ook de voorstellen tot wijziging van ons
verzekeringsrecht, door Prof. Van Dievoet in zijn magistraal werk over de
verzekeringen uitgewerkt, worden niet behandeld. Dit is o.i. spijtig. Een bondige
samenvatting van de door Prof. Van Dievoet voorgestelde wijzigingen, zou
onmiddellijk een breed perspectief bij den lezer geopend hebben.
In ieder geval een werk, dat zeer vlot leest en dat aan de Studenten, aan de
beoefenaars van de verzekeringspractijk en zelfs aan de rechtsbeoefenaars veel nut
zal bewijzen.
M. Duerinck.
N. MIKHAILOV, Rusland's glorie. Vertaling van Mevr. P.
Kapteyn-Schröder. - De Librije, Haarlem, 1946, 160 blz.
Een kenschetsend werk. De schrijver hemelt Rusland's glorie op en geenszins
uitsluitend die van Sowjet-Rusland. Vóór een tiental jaren was alles uit Rusland van
vóór 1917 uit den boze bij de nieuwe bewindvoerders en vooral de tsaren kregen het
hard te verduren! Hier wordt
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Peter de Grote om zijn werk opgehemeld en de roemrijke geschiedenis van Rusland
de eeuwen door herdacht. Een enkel hoofdstuk laat wel uitkomen dat de revolutie
van 1917 eindelijk gelijkheid en vrijheid bracht waar er vroeger dwang was. Maar
daarbij is de toon geenszins geweldig en verbitterd; de schrijver handelt daarover
ongeveer zoals een Fransman ons over het roemrijk beleid van Lodewijk XIV zou
onderhouden. De prachtprestaties van het Sowjet-Regime op het gebied van de
economie en op dat van de toegepaste wetenschap, b.v. het omtoveren van Woeste,
koude en onbewoonde gebieden in landbouwgewesten met een talrijke bevolking,
worden geestdriftig beschreven; maar wij vernemen eveneens dat reeds voor 1917
veel gedaan werd om de economische ontwikkeling van het land te bevorderen.
Eindelijk rept de schrijver niet over de roeping die Lenine aan Sowjet-Rusland
geopenbaard had, nl. zijn taak de wereld-revolutie van het proletariaat te
verwezenlijken. Van den anderen kant valt het ons op hoezeer naar voren gebracht
wordt dat Rusland de eeuwen door hard moest strijden, niet enkel tegen een
weerbarstige natuur, maar wellicht nog meer tegen vijandige volken die het schier
aanhoudend aanvielen en meermalen dreigden ten onder te brengen tot den
heldenmoed der bevolking het vaderland redde. Kortom wij vernemen hier andere
klanken dan wij gewoon waren. Is het opportunisme of een eerste aanduiding van
een gelukkige kentering?
Meer orde en methode in de voorstelling van al hetgeen Rusland's glorie uitmaakt,
waren welkom geweest.
K. du Bois.
Kan. E. BROECKX, Rerum novarum en Quadragesimo anno. - Zesde
druk, De Vlijt, Antwerpen, 1946, 344 blz.
Hier wordt ons de vertaling aangeboden van de twee sociale encyclieken, door een
breedvoerige Inleiding voorafgegaan (blz. 13 - 257). In deze Inleiding krijgen wij
eerst een zeer korte schets van de economie, daarna een breedvoerige uiteenzetting
van de voornaamste vraagstukken in de encyclieken behandeld. Deze uiteenzetting
is duidelijk en over het algemeen eenvoudig. Enkele betwiste vraagstukken (b.v.
over het absoluut en het relatief gezinsloon) worden wel wat uitvoerig behandeld.
Wij hadden ook gaarne een en ander vernomen over de latere documenten waarin
Z.H. Pius XII het economisch en het sociaal vraagstuk aangeraakt heeft en die een
nadere toelichting zijn van de leer in de twee grote sociale encyclieken bevat.
De schrijver heeft gemeend aan de algemene economische leer slechts enkele
bladzijden te moeten besteden. Wie daarover meer wenst raadplege het uitmuntend
werk van Dr A. Luwel, Inleiding tot de economie (Brepols, 206 blz., Fr. 70), dat wij
in Streven, nr 5 (Februari 1947) bespraken. Het commentaar van Kan. Broeckx en
die Inleiding vullen elkaar aan.
K. du Bois.
Het krediet ten dienste van de natie. - Belgische Vereeniging der Banken,
1946, 87 blz.
Le crédit au service de la nation. - Belgische Vereeniging der Banken,
1946, 77 blz.
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Deze propaganda-brochures zijn interessant: ze zetten duidelijk en eenvoudig uiteen
waarin de bedrijvigheid der banken bestaat, een bedrijvigheid die inderdaad voor het
land onmisbaar is. Vanzelfsprekend zal men hier geen kritisch onderzoek vinden
naar de wijze waarop de banken zich van hun taak kwijten.
K.B.
Ph. DE SOIGNIE, Mystique chrétienne et ascension ouvrière. Casterman, Doornik, 1946, 124 blz., Fr. 33.
Deze brochure leert ons wat de M.P.F. (Mouvement Populaire des Familles) bedoelt,
nl. de alzijdige christelijke verheffing van het arbeidermidden in Wallonië door een
vooral culturele actie op het gezin gecentreerd. Om duidelijk de noodzakelijkheid
dier actie te doen aanvoelen, begint de schrijver met ons een treffend beeld voor te
houden van den betreurenswaardigen toestand van het arbeidersgezin, vooral wanneer
het vele kinderen telt.
K.B.
Le pape Pie XII et la guerre. Exposé des actes de S.S. Pie XII relatifs à
la guerre et à ses lendemains. Extrait de la 'Nouvelle Revue Théologique'.
Cahiers de La Nouvelle Revue Théologique, I. - Casterman, Doornik, 1946,
123 blz., Fr. 42.
De hier gebundelde artikels verschenen van Maart tot Juli 1945. Ze geven ons geen
commentaar; met opzet beperkten zich de redacteurs der revue tot het 'groeperen en
ordenen' der voornaamste documenten. Deze toch spreken door zichzelf: ze laten
duidelijk uitkomen hoezeer de Paus zich beijverde om de strijd te beperken, en vooral
hoe Hij, voorzichtig maar toch moedig, de gelovigen de nodige zedelijke lessen over
de woedende oorlog en de daarna te bewerken rechtvaardige vrede voorhield. Een
waardig begin van de 'Cahiers' waarvan wij hier het ontstaan begroeten.
K.B.
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Filmbespreking
Van de ons tijdens de laatste twee maanden vertoonde Amerikaanse films van
superieur gehalte verdient Hoe groen was mijn dal! (How green was my valley!) de
ereplaats. Het is een verfilming van een op dit ogenblik veel gelezen boek van Richard
Llewellyn, waarvan ook een ander boek op niet onaardige wijze verfilmd werd: None
but the lonely heart. De verfilming van How green was my valley draagt de
handtekening van John Ford. Alle filmkenners weten dat hij een der grootmeesters
van 'de zevende kunst' is. Hij is dit zeldzame in de filmwereld: een persoonlijkheid.
Elk werk van hem is een monument van compositie. Het is eens te meer het geval
met How green was my valley. Men weet niet wat het meest te waarderen valt: de
heerlijke vormgeving, de atmosfeervolle beelden, de forse montage of de homogene
vertolking. Men staat hier voor een film die in den vollen zin van het woord 'af' is.
In tegenstelling met zovele verfilmingen van beroemde boeken hebben wij thans
geen 'illustratie', maar een werkelijke 'transpositie'. Alles werd door Ford in
authentieke filmtaal herschreven, zonder dat aan den schrijver ooit tekort gedaan
wordt. Zoals het boek is de film tevens een requisitoir tegen de sociale wantoestanden
van het begin dezer eeuw en een verheerlijking van den familiegeest: het tweede
element is echter sterker beklemtoond dan het eerste. Met een verbazende juistheid
worden ons de verschillende leden van een mijnwerkersgezin in het land van Wales
in rake psychologische trekken geschetst. De muziek speelt ook een belangrijke rol
in de film, al blijft, zoals het hoort, de primauteit aan het beeld, dat van een ongewone
suggestieve kracht getuigt. Er gaat van deze film een indruk van grootsheid uit, - van
grootsheid in den eenvoud, in het diep menselijke. zichier eindelijk een film die zo
goed als volledig, zowel ethisch als aesthetisch, voldoet, daar de verheven inhoud
in een onmiskenbaren artistieken vorm gegoten werd. Men mag terecht van een
'meesterwerk' spreken. In alle opzichten verdient How green was my valley de warmste
aanbeveling.
De verfilming door den handigen Sam Wood van Hemingway's: voor wien de klok
luidt (For whom the bell tolls) is meer een 'illustratie' dan een 'transpositie', maar
dan een 'illustratie' van uitzonderlijk gehalte, gewetensvol zoals weinige, behendiger
dan die van Of Mice and Men. De specifieke ruwheid van het boek wordt goed
weergegeven en de personages treffend vertolkt. De film is wel lang; men mag
evenwel niet van langdradigheid spreken: het wil ons voorkomen dat de cineast de
eentonigheid heeft willen in beeld brengen van mensen teruggetrokken levend in de
bergen. Evenmin als het boek, dat ons een episode uit den Spaansen burgeroorlog
verhaalt, wordt een politiek pleidooi betoogd: men blijft voortdurend op een zuiver
menselijk plan. Het is te betreuren dat de kleuren niet altijd mooi zijn; aldus verliezen
de beelden iets van hun evocatie-vermogen. Personen die niet tegen horten en stoten
bestand zijn dient deze film natuurlijk niet aangeraden, maar aan rijper ontwikkelden,
die met de vitalistische Stromingen der hedendaagse Amerikaanse literatuur vertrouwd
zijn, verschaff zij een avond van hoogstaand genot.
Sedert jaren droomt Hollywood ervan Oscar Wilde's Portret van Dorian Gray te
verfilmen. Het is er tenslotte van gekomen. Men kon zich aan het ergste verwachten.

Streven. Jaargang 14

Het is nogal meegevallen. Met intelligentie werd de befaamde roman verfilmd door
Albert Lewin, wiens filmische hoodanigheden ons bekend waren door zijn verfilming
van Somerset Maugham's The Moon and Sixpence. Het boek blijft vanzelfsprekend
machtiger, maar, door de bescheiden manier waarop te werk gegaan werd, levert de
film minder moreel gevaar op, hetgeen niet wil zeggen dat het een familie-spectakel
is. Kinderachtig doet aan het per se in kleuren willen zetten van het portret, waar de
film in haar geheel in wit en zwart is. Typisch verschijnsel van toegeving aan de
ziekelijke sensatiezucht van een zeker publiek.
Van den specialist der filmkomedie, Ernst Lubitsch, kregen wij twee films: Laten
wij scheiden (That uncertain feeling), van 1941 daterend, en De Hemel kan wachten
(Heaven can wait), van 1943. De eerste is het allerminste dat wij ooit van Lubitsch
zagen, maar in de tweede film vinden wij hem weer op zijn best. Het betreff een
satire op het kleinburgerlijke van een Amerikaans gezin op het einde der vorige eeuw.
Met geestigheid, doch ook met de ironie en het cynisme zonder welke men geen
werk van Lubitsch kan indenken, worden ons de lotgevallen van een 'bourgeois Don
Juan' in beeld gebracht. En zoals immer bij Lubitsch is de atmosfeer zwoel en op het
randje van het wulpse: alles wordt nochtans met tact voorgesteld. Zijn komedies
blijven aan een gevormd, ja geraffineerd publiek voorbehouden door hetwelk zij ten
andere slechts ten volle zullen genoten
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worden. voor het overige blijft de eens zo bloeiende Amerikaanse komedie aan
bloedarmoede lijden. In de lange reeks ontsnapt enigszins aan de middelmatigheid:
Gelegenheidsechtgenote (Guest Wife); het zal wel aan Sam Wood's degelijk
vakmanschap te danken zijn.
Het geestigste dat ons de laatste jaren uit Amerika komt is doorgaans aan
vreemdelingen te danken. Wij citeerden zojuist het geval van Lubitsch die Oostenrijker
is van afkomst. De bevoegdheid van den Italiaan Capra hoeft niet meer onderlijnd.
De bijdrage van den Fransman, René Clair, is niet geringer. Wij zagen nu zijn vierde
en laatste Amerikaanse film: Tien kleine Negers (And then there were none), een
bewerking van Agatha Christie's politieroman waaruit reeds een toneelstuk getrokken
werd. Het is niet de beste film van Clair, maar het is nog altijd een film die hem
waardig is, door de fijn-poëtische behandeling van dit eerder macaber gegeven.
Weinig vermaakfilms vertonen zulke voornaamheid.
Wat verder nog vermeid uit de jongste Amerikaanse productie? Misschien
Toewijding (Devotion), een technisch knappe, maar lome biografie der gezusters
Brontë, alsook een niet beter geslaagde biografie van den Amerikaansen componist,
George Gershwin, genaamd naar zijn meest bekend muziekstuk: Rhapsody in blue.
Van de reeds eerbiedwaardige reeks psycho-analytische gevallen - Hollywood's
laatste hobby! - is niets bijzonders te melden: Experiment perilous is een flauw
afkooksel van Gaslight. Wonderman reveleerde ons een nieuw komisch acteur, Danny
Kaye, die de plaats tracht in te nemen van Harold Lloyd en Buster Keaton. Over de
Chopin-film: A Song to Remember (Het Lied der Herinnering), kan alléén gezegd
dat het het onzinnigste is sedert de Bevrijding vertoond: thema op belachelijke wijze
ontwikkeld, slechte bezetting, lelijke kleuren.
De Engelse film blijft bekoren. Een pretentieloos werkje als It happened one
Sunday (Het gebeurde op 'n Zondag) vertoont door haar tegenstelling tussen de harde
werkelijkheid en de sprookjeswereld, een charme waaraan men moeilijk ontkomt:
een voor het groot publiek weldoende film. Minder gelukkig is They were sisters,
waar wij de Engelse film van haar minst gunstige zijde zien. Maar de synthese van
gans de Engelse productie is de te Cannes tweemaal bekroonde: Brief Encounter
(Korte Ontmoeting). Het is een meesterwerk van eenvoud: eenvoud van thema,
eenvoud van uitwerking, eenvoud van vertolking. Het is een filmisch prototype van
hetgeen Racine noemde 'faire quelque chose de rien'. Misschien nooit zagen wij een
film met zulke fijngevoeligheid en zulken zin voor impressionistische nuancering
gemaakt. Paradoxaal voor dezen existentialistischen tijd, deze heel en al op
gevoelsmotieven gebaseerde film. Een mirakel van soberheid en beheersing. Een
voorbeeld van gedepouilleerden filmstijl.
Uit de Franse productie der laatste twee maanden valt weinig te melden. Het is
daar een droevige toestand. Buiten de spectaculaire, maar holle en, wat de finale
geldt, wansmakelijke Affaire du Collier de la Reine, worden ons een hele reeks films
vertoond - Macadam, Un Revenant, La Foire aux Chimères - waarvan sommige wel
interessant zijn in zake presentatie, maar die in een hopeloos demoraliserende,
decadente atmosfeer baden. Gance's verfilming van Théophile Gautier's Capitaine
Fracasse is onevenwichtig zoals alles van Gance, maar vertoont weer een paar stoute
beelden die alléén door een cineast van formaat kunnen aangedurfd. Roger la Honte,
met haar vervolg La Revanche de Roger la Honte, is een puur melodrama, doch niet
zonder filmische verdiensten door André Cayatte verfilmd. Het sympathiekst zijn
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nog twee eenvoudige films: Le Visiteur, een minder frisse, maar dramatisch meer
geaccentueerde Cage aux Rossignols, nogmaals door Jean Dréville verwezenlijkt en
waarin 'les petits chanteurs à la croix de bois' opnieuw optreden, en Le Père tranquille,
een Weerstandsfilm zonder uiterlijk vertoon door Noël-Noël ontworpen en door
hemzelf vertolkt op de hem eigen discrete wijze.
Naast een over het algemeen niet zeer geroemde verfilming van Manzoni's
Verloofden schonk Italië ons een merkwaardige film, Rome, open stad, die eveneens
op het Film-festival te Cannes geprimeerd werd. Het is, met La Bataille du Rail en
De Rode Aarde, het beste op het gebied der Weerstandsfilms. Met de brutaliteit en
het geweldige realisme, die de huidige Italiaanse films kenmerken, wordt ons een
onvergetelijk beeld voor ogen gespiegeld van de onmenselijke behandeling der
bezetters. De folter-scène is zeker het hardste ooit op het zilveren scherm getoond.
Maar de film bracht ons waarschijnlijk nimmer een prachtiger priesterfiguur als die
van dezen nederigen, heldhaftigen Godsdienaar. Wij zijn ver van Bing Crosby's
Father O'Malley! - Rome, open stad is een indrukwekkend filmdocument. Het is van
een onverbiddelijke echtheid.
Rome, open stad, Brief Encounter en How green was my valley zullen wel de 'nec
plus ultra' zijn der laatste twee maanden.
28-2-47
Pieter-Emmanuel Oyen.
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[Nummer 8]
Kan de moderne philosophie dienstmaagd der theologie zijn?
door Prof. Dr H. Robbers S.J.
In het oude Hellas was indertijd de grote ontdekking gedaan van het menselijk
verstand, en in dat antieke land was het opgevoerd tot een rijpheid en zuiverheid die
de bewondering van alle tijden gaande maakt. In die dagen riep Aristoteles de
philosophie uit tot heerseres over alle wetenschappen1.. Het is om haarzelfs wil dat
zij vraagt om beoefend te worden, zonder enig nut voor of gerichtheid op een verder,
hoger liggend doel.
In de middeleeuwen, waarin de roep weerklinkt: terug naar Aristoteles, wordt
niettemin die philosophie vaak: ancilla theologiae, dienstmaagd der theologie geheten.
Al varieert de betekenis van die betiteling in hoge mate bij een S. Petrus Damianus
en een S. Thomas v. Aquino, toch moet ook bij den laatste zijn philosophie
voornamelijk geput worden uit zijn Theologische Summa. Door aldus te worden
getrokken binnen de sfeer der theologie kan minstens het vermoeden worden gewekt,
dat de wijsbegeerte de zuiverheid van haar wezen heeft ingeboet. Zonder twijfel kan
deze verdenking althans omtrent S. Thomas grondig worden afgewend. In zijn laatste
(5e) uitgave van Le Thomisme werkt de eminente historicus der middeleeuwse
wijsbegeerte Ét. Gilson uit, dat een geheel corps van uit zich natuurlijk kenbare
waarheden, vanwege hun belang voor het bovennatuurlijk heil, getrokken wordt
binnen de omloopbaan der wetenschap van de bovennatuurlijke heilsleer, de theologie,
en door S. Thomas revelabile geheten wordt, datgene wat niet uit eigen wezen en
met volle eigen recht figureert in de revelatie of openbaring, doch daarin ingesloten
is omdat het als natuurlijk gekende waarheid dient om daarop de kennis der
bovennatuurlijke heilswaarheid te laten rusten. Veel gedachtegoed van de oude
philosophen, van Plato en Aristoteles, is aldus mede geplaatst in de grondvesten, in
de pijlers, ornamenten en gewelven der middeleeuwse kathedralen van theologie,
waarbinnen de eredienst aan den geopenbaarden Godmens wordt gebracht.

1.

Meiaph., 983 a 6, 1064 b 1.
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De vraag kan gesteld worden: leent ook het moderne wijsgerig denken zich voor een
dergelijk hulpbetoon aan de theologie, zó dat de philosophie werkelijk philosophie
blijft, weten der natuurlijke rede, en tevens als revelabile op te nemen is in die sfeer
waarin het weten van het bovennatuurlijke geopenbaarde zich tot wetenschap, tot
theologie ontwikkelt?
Als moderne philosophie en theologie aldus tegenover elkander worden gesteld,
is een eerste mogelijkheid, dat ze elkander met vijandige blikken beschouwen, ja dat
de moderne philosophie tot de theologie zou zeggen de plaats te ruimen, daar het
modem wijsgerig inzicht tot een dergelijke bewustwording gekomen zou zijn, dat er
in het kennen, in het 'inzien' geen ruimte overblijft voor geloof aan openbaring. Er
zijn werkelijk wijsgeren die zich verstouten de mening aan te hangen, dat zij de
theologie hebben overwonnen.
Een tweede mogelijkheid zou zijn iets wat op een innige huwelijksverbintenis
gelijkt, zodat die twee voortaan zouden willen zijn: duo in came una - twee in één
vlees. Het zou een mésalliance betekenen, en de ondergang van één van beide met
zich voeren.
Het derde standpunt zal na de confrontatie wellicht het juiste blijken, dat beide:
moderne philosophie en theologie ieder zichzelf, op eigen plaats blijven, maar dat
de eerste wellicht aan de andere dezen dienst bewijst, dat het accent van theologische
uitwerkingen hier en daar enigszins verplaatst wordt, dat de probleem-stellingen een
nieuwe kleur ontvangen.
De opzet is hiermee gerechtvaardigd enige moderne wijsgeren met enkele hunner
visies aan onze blikken te laten voorbijgaan en te toetsen op hun waarde en houding
voor de theologie. Een zeer markante stroming in het moderne denken groepeert zich
nog steeds rondom den naam Hegel. Vooral in zijn Encyclopädie heeft Hegel een
geestesverblijf willen oprichten, een: Haus in dem der Geist wohnen kann1.. Hegels
philosophie wil de wereld denken, zoals God de wereld denkt. De Hegelse gang van
de zelfontwikkeling en het zelfbezit der Rede wil aantonen, hoe de mensengeest
komt tot de kennis van God, van zichzelf in God, waarmee samenvalt hoe God tot
bewustzijn van zichzelf komt in ons. Hoewel het Hegelianisme evenals het
Aristotelisme sterk intellectualisch is, is het tevens een mystiek genoemd. Het is
echter een naturalistische mystiek: voor Hegel is de vergoddelijking de gang der
natuurlijke Rede. Al dat wat wij bovennatuurlijke orde noemen met geloof en
openbaring is door hem gesitueerd als etappe en moment in de zelfontwikkeling der
Rede. De incarnatie van den Godmens wordt slechts het historisch symbool der
logische idee.

1.

R. KRONER, Von Kant bis Hegel, 11, p. 503.
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De gigantische bouw van Hegels systeem is georiënteerd naar dit doel: aantonen hoe
de menselijke geest God wordt: het is een transpositie van dat wat het meest subliem
is in de theologie: de vergoddelijking van den mens door de genade. Hegel heeft een
grandiose poging gedaan om het geheim der H. Drieëenheid te doorgronden, en
sommige zijner bladzijden bevatten een verre echo van de diepzinnige speculaties
der Kerkvaders en scholastieken hierover, maar eigenlijk bouwt hij daarmee toch
aan een Trinitarisch Pantheïsme.
Ook als het gaat over de verhouding van het individu tot de gemeenschap haalt
Hegels visie het bovennatuurlijke naar het natuurlijk plan. De 'Staat' van Plato en
Aristoteles wilde hij als christelijken staat verwerkelijken; hij zag dat in dien staat
het godsdienstig element als allesbeheersend moest worden opgenomen; hij moest
immers God-op-aarde zijn. Maar tegenover de samenbinding der mensen in een
civitas Dei, een civitas amoris, een staat van liefde in Christus' Kerk, die het mystieke
lichaam van den Godmens vormt, weet Hegels philosophie slechts te wijzen op den
Duitsen staat. Zowel bij Hegel als bij S. Paulus, S. Augustinus en S. Thomas leren
we de mensengeschiedenis zien als een progressieve doordringing van Gods geest
in de mensheid; een doordringing niet alleen van een geheime Godswerking in de
afzonderlijke zielen, maar als omvorming van heel het sociale samenstel. Hegels
gedachtengang echter is niet geheel en al onschuldig aan de staats- en
gemeenschapsopvattingen, die tot een ondragelijk totalitarisme van partij, leider en
staat hebben gevoerd. Juist echter door het echec van deze Hegeliaanse en
totalitaristische gemeenschapsopvatting worden we uitgenodigd de theologie van de
Kerk, waarin Christus het één en al is en moet zijn, in zulke diep-geestelijke
gemeenschapstaai uit te drukken, waarin Pius XII 's Encycliek over Christus' mystiek
Lichaam ons voorgaat.
Er is echter in datgene wat reeds uit Hegel werd geciteerd een tweede, nog
belangrijker en meeromvattend kruispunt aan te wijzen, waarop moderne philosophie
en theologie elkander ontmoeten: de verhouding nl. van geloof en wijsbegeerte, van
bovennatuurlijke en natuurlijke, van godsdienstige en redewaarheid.
Ouderwetse rationalistische klanken zijn hieromtrent nog maar nauwelijks
uitgestorven. De invloedrijke, voor enige jaren overleden Brunschvicg liet steeds
horen dat een openbaring boven de rede uitgaande niet mogelijk is. Er kan volgens
hem geen godsdienstig naast een wetenschappelijk, geen bovenredelijk naast een
redelijk kenbaar waarheidsgebied bestaan: de godsdienstige waarheid is de waarheid,
de natuurlijk wetenschappelijke waarheid. Godsdienst wordt dus: zich met volle
geestesactiviteit geven aan een steeds nauwkeuriger achterhalen van de
wetenschappelijk kenbare waarheid omtrent de
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wereld. Bij een Brunschvicg en een gelijkgezinde oriëntatie - het neo-positivisme,
al verschilt het hemelsbreed van Brunschvicg's idealisme, stemt hierin echter met
hem in - zijn moderne philosophie en theologie als wetenschap vijandige machten.
Beter nog geeft men die mening weer met te zeggen dat naast de philosophie er voor
een redeweten omtrent geopenbaarde waarheid geen levensruimte overblijft.
Felle protesten tegen de moderne philosophie, tegen de negentiende-eeuwse Duitse
philosophie vooral, gaan er op uit het theologisch kamp van Karl Barth en zijn
Dialectische school, waarin een Calvinistisch réveil wordt geblazen. Die moderne
philosophie is volgens Barth helemaal ontspoord en leeft van de gronddwaling, dat
er synthese, ja identiteit zou zijn tussen menselijken geest en absoluten geest.
Tegenover elke doctrien die een vereniging of eenheid van het Ik met God voorstelt,
plaatst Barth een 'neen' zonder voorbehoud. Volgens Barth laat het getuigenis van
de H. Schrift niets horen van den weerglans ener eeuwige wereld in het aardse, dat
geheel onder de heerschappij der zonde bedolven ligt; en wordt daarin niets vernomen
van een zekere gelijkenis, een analogie tussen God en schepsel. Daarin is slechts
sprake van een eschatologisch rijk, van een ontkenning en catastrophe - een omkeer
- van al het tegenwoordige, van het natuurlijk aardse leven met al zijn aspecten. De
voornaamste inhoud van het Woord Gods is, dat God het geheel verschillende is,
totaal anders dans de zondige mensennatuur.
Al stelt Barth de katholieke gedachten geenzins op één lijn met de wijsgerige
systemen van een Hegel of Schleiermacher, toch staat hij zeer afwijzend tegenover
de scholastieke theologie der genade zowel als tegenover de scholastieke philosophie.
Al leert de katholieke theologie geen synthese van God en mens, die voorafgaande
aan een in vrije keuze van God geheel onverschuldigd gegeven verheffing reeds
geheel pasklaar zou zijn met onze natuur, zij leert toch dat die bovennatuurlijke
verheffing een plaats vindt in de natuur waarop zij zich kan neerlaten, ja een appèl,
een hunkering naar haar vindt, waaraan zij voldoet. Omdat de genade de natuur niet
verwoest, maar haar vóóronderstelt en vervolmaakt, ziet de katholieke theologie geen
totale heterogeniteit tussen natuur en bovennatuur; - en de daaraan ten grondslag
liggende philosophie weet van een analogie tussen God en schepsel, waardoor God
niet het totaal verschillende van 's mensen natuur kan zijn. Volgens dit denken is de
mensengeest ook na de zonde nog steeds een beeld Gods en een afglans van het
ongeschapen Licht, waarover S. Augustinus zijn verheven bespiegelingen neerschreef.
Als dit niet wordt aangenomen zou de act van bovennatuurlijk geloven geen kendaad
zijn; het zou dan zich wel in ons afspelen, zonder dat wij het waren die geloven.
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Dit weinige uit de Barthiaanse visie moge hier volstaan om te onderstrepen dat het
ook in dit protestantse kamp bij de ontmoeting van philosophie en theologie gaat
over het in moderne probleemstellingen steeds terugkerend vraagstuk der verhouding:
natuur - bovennatuur.
Een ontmoeting als van twee tegenstrijdige machten heeft er ook plaats tussen
modem denken en de katholieke (en orthodox protestantse) theologie als het gaat
over de Verlossing. Tegenover den Verlosser Christus, een verlossing van buitenaf,
wordt dan uit naam ener philosophie eigen verlossing door de mensen zelf gepreekt.
Onder invloed van Kants autonome moraal of Nietzsche's levensphilosophie wordt
staande gehouden, dat een verlossing van buitenaf, een satisfactio vicaria, het ethische
grondpostulaat weerstreeft, dat alle zedelijke kracht en zedelijke waarde op zichzelf
moet rusten. Een verlossing door een Godmens zou het hoge goed der
zelfverantwoordelijkheid bedreigen, ja ruïneren, meent ook Nicolai Hartmann, de
Berlijnse philosoof; zelfs geen Godmens mag met zijn verlossing van buitenaf die
eigenwettelijkheid der menselijke moraliteit verwrikken. Buiten beschouwing blijft
hier de verdere behandeling, hoe dit met zich meebrengt, dat men in de christelijke
waarden, ons geopenbaard in Christus' leven en zoendood, zoals offerzin,
zelfverloochening, deemoed en boetvaardigheid niets bovennatuurlijks meer wil
zien, doch ze veeleer als onnatuurlijk bestempelt, omdat ze den Nietzscheaansen
'Wille zur Macht' in ons remmen, ja perverteren. De christelijke moraal heet dan
geboren uit ressentiment, dat zielegif, dat de zgn. echte waarde als onwaarde taxeert,
omdat men er niet aan kan.
Uit hetgeen tot hiertoe is opgesomd, blijkt voldoende dat het begrip 'modeme
philosophie' een zeer vaag en heterogene elementen omvattend begrip is, nog vager
wellicht, dan dat confuse complex, dat men de scholastiek noemt, welks ontwikkeling
een verloop van zeven eeuwen beslaat. Door welken innerlijken band zij worden
saamgebonden, valt bij beide moeilijk te ontdekken. Geen wonder, dat men niet met
één kleur kan volstaan om aan de Duitse zijde, die totnogtoe hoofdzakelijk gehoord
werd, de verhouding moderne philosophietheologie af te schilderen. Terwijl de
antinomie van de juist geschilderde Nietzscheaanse en in Nationaal-Socialistische
levensbeschouwing herhaalde stellingen met de theologie zelfs bij het horen van den
naam: ancilla theologiae een uitbarsting van 'vitalisme' tegenover de theologen te
weeg brengt, leent de phaenomenologische methode zich om de sacramenten, het
godsdienstig bewustzijn of de geloofsdaad als een overgave van persoon aan persoon
concreet te beschrijven. Juist in die godsdienstphaenomenologie is ook onzerzijds
oude waarheid, vaak in objectief abstract klinkende definities gegoten, die daarmee
terecht een veilige onaantastbaarheid bezitten, soms weer fris en jong
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gaan spieken vanuit het concrete plan der ervaren werkelijkheid. Daarmee wordt niet
voor de theologie aanvaardbaar verklaard alles wat een Scheler of Heidegger en
anderen in phaenomenologische houding hebben gephilosopheerd. Maar methodisch
is er geen onverzoenlijkheid. Ook aan de Franse zijde kan het een wirwar gelijken.
Door een keuze te doen en enige simplificerende ordeningsbeginselen toe te passen,
kan ook hier getracht worden een enigermate scherp getekend beeld te ontdekken.
Indertijd heeft de grootmeester zelf der 'Philosophie nouvelle' zeer geruchtmakend
gehandeld over godsdienstphilosophie. Wat godsdienst is, wordt aan de orde gesteld,
en al blijft dat op wijsgerig gebied, weldra raakt het de theologie in het tractaat over
den waren godsdienst. Godsdienst wordt niet alleen gezien en beschreven in zijn
samenbindende kracht als sociologische factor, doch ook in zijn werking om in een
gemeenschap de diepe werkelijkheid van het scheppende leven te ervaren. Op dit
plan hebben de mystieken het woord, die uit ervaring en intuïtie kunnen spreken.
Dogma's werden door Bergson toenmaals gezien als de afkoeling door het practisch
verstand van wat de levensstroom gloeiend heet in de ziel der mystieken ingoot en
wat door hen in levenswerkelijkheid ervaren werd. Die dogma's dient men slechts
aan te nemen, ja ook het Godsbestaan te aanvaarden op de getuigenis van die
begenadigden, die het ervaren.
Hoe hoge waardering Bergson toen ook uitsprak voor de christelijke mystiek, toch
was die waardering nog niet hoog genoeg. Hij zag ze immers nog niet als iets
bovennatuurlijks, waartoe de natuurlijke levensstroom met eigen vaart nooit komen
kan. Dat noch Boeddha noch Plotinus op die top zijn aangeland is hierin gegrond
dat een natuurlijke intuïtie nog niet het verterend vuur van Christus' allenomvattende
mensenliefde in de harten ontsteekt. De beide niveau's, in de christelijke theologie
zo scherp onderscheiden, van natuur en bovennatuur, lagen bij Bergson als
bewegingsmomenten van den énen ononderbroken élan vital in het verlengde van
elkaar.
Bergson is zijn wijsgerig leven begonnen in een tijd, waarin 'de wetenschap', de
positieve wetenschap vooral aanbeden werd; in een atmosfeer waarin de godsdienst
werd geminacht en de mystieken werden gerangschikt onder de abnormalen. Dat hij
ertoe kwam werkelijkheden aan te nemen, die de positieve en exacte wetenschap
niet bereikt, een persoonlijken God te erkennen en in de mystieken de bergtoppen
der mensheid te zien, eert de zielehouding, waarin hier langs een moeilijken weg is
gephilosopheerd. Terecht werd ook in zijn vitalisme onderstreept, dat godsdienst een
stuk leven vormt en meer is dan een louter intellectueel weten.
In het Franse moderne denkleven is nog een patriarchale figuur die
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in het middelpunt der belangstelling staat van philosophen en theologen, de wijsgeer
van Aix, Maurice Blondel. Hoe omstreden ook zijn boeken zijn, te ontkennen valt
niet, dat deze nagenoeg blinde ziener bezield is van een vasten wil om orthodox te
zijn, al wil hij zich niet opsluiten in het gareel van een systeemtechniek. Hij is
getroffen door het 'malentendu' dat er bestaat tussen het christelijk denken en het
modern denken, en hij wil daaraan te hulp komen. Evenals S. Thomas is Blondel
diep getroffen door de ontdekking dat er in den mens wijsgerig beschouwd, een drang
en hunkering naar het schouwen van Gods wezen, naar de volle Waarheid, te
onderkennen is. In al de niveau's der stoffelijke natuur meent hij al iets te kunnen
aanwijzen van dezen opgang naar dit mogelijke bekronende eindpunt.
Ongetwijfeld zijn Bergson en Blondel te zien als de exponenten der Franse modeme
philosophie waarmee de theologie de talrijkste en meest vruchtbare ontmoetingen
heeft. Van een figuur als Louis Lavelle is dit nog niet te constateren. De katholieke
Franse existentialist Gabriel Marcel, wiens invloed steeds verder gaat reiken, raakt
in zijn markanten dagboekstijl, waarin hij philosopheert, in den grond dezelfde
problemen aan als Blondel met een gelijke oplossing, al is het onder geheel andere
woorden.
Met Gabriel Marcel is men reeds bij het hedendaagse Franse existentialisme. En
de vraag dient ook hieromtrent gesteld te worden: kan het existentialisme die houding
van ancilla theologiae aannemen, zoals ze boven kort werd aangeduid? Het is zonder
meer duidelijk dat het atheïstisch existentialisme van Sartre en zijn groep op verren
afstand staat daarvan en uitgesproken anti-christelijk wil zijn. Dan is de theologie
weer opgeheven. Maar ook daar nog is een fundamenteel probleem waarom alles
gegroepeerd wordt: de drang van den mens naar divinisation, naar vergoddelijking.
Sartre antwoordt: God is tegenstrijdig, en daarmee wordt de diepste laag der
menselijke existentie zinloos. Met S. Thomas valt echter te antwoorden, dat juist die
drang, wil die niet heel de mensennatuur absurd doen zijn, wijst op het bestaan van
God, die zulk een divinisation mogelijk maakt.
Het is niet moeilijk om de Duitse existentialisten Heidegger en Jaspers onder heel
andere woorden en in een door henzelf geijkte terminologie naar hetzelfde te zien
heenwijzen. Ze stemmen overeen om als diepsten grondtoon der menselijke existentie
te beluisteren: de angst, angst om het grondeloze, om het 'niet', waarmee dat
mensenbestaan omgeven is. Die angsttonen op zich zijn nog geen onchristelijk geluid:
vernemen we die ook niet bij een S. Augustinus, een Pascal, om nog te zwijgen van
den Protestantsen christen Kierkegaard, die als de voorloper van het hedendaags
existentialisme beschouwd wordt. Ook volgens S. Augustinus is ons hart vol onrust,
en in meester
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lijke taal beschrijft hij concreet hoe die onrust drijft naar God.
Dat het existentialisme geen abstracte essentie-philosophie, doch een concrete
existentie-philosophie wil zijn, maakt haar evenmin onchristelijk. Men zou mogen
opmerken dat Christus zelf zo gephilosopheerd heeft door concreet ons leven vóór
te leven - hij begon te doen - en vervolgens een min of meer systematische, maar
toch nog zeer concrete uiteenzetting te geven - en te leren. Gabriel Marcel verneemt
in zulk een concrete philosophie niet alleen angst en wanhoop in de diepste lagen
der menselijke existentie: dieper afdalend dan die angst hoort hij tonen van hoop op
bevrijding, van vreugde; - de echt-christelijke klank van: Verblijdt U.
Dat het existentialisme van een bepaalde signatuur de vrije keuze, de wilsbeslissing,
in het middelpunt plaatst, verdient op zich geen verwijt. Wanneer het echter, zoals
bij Sartre, een totaal autonome vrijheid, losgeslagen van alle normen en haar
beheersende wetten der menselijke essentie, tot het één en al maakt der menselijke
existentie, dan is dit het onverzoenlijke element. Dat is echter niet het moderne in
het existentialisme; - zulk existentialisme werd reeds aangeprezen in het paradijs:
'ge zult gelijk goden zijn'. Angst en wanhoop gingen met die keuze, volgens die
aanptijzing gesteld, gepaard.
Bij dengene, met wien het existentialisme een aanvang nam, Kierkegaard, speelt
de erfzonde van het paradijs een theologische rol van allerhoogst belang en is zij het
fundament van de angst. In de gelaïci-seerde wereld van het atheïstisch existentialisme
getransponeerd behoudt zij haar plaats, en Simone de Beauvoir noemde een harer
romans: De Erfzonde. Juist het theologisch dogma der erfzonde wendt onze blikken
naar de geschiedenis en naar de vrijheid, waarheen ook het marxisme en
existentialisme ons wijzen. Het marxisme verbindt een sociologisch evolutionisme
met het biologische van Darwin en de Hegelse dialectiek met het vulgair materialisme.
Daarmee gelooft het aan een zin der geschiedenis van algemenen vooruitgang in
stoffelijke levensvoorwaarden. Daartegenover wijst het atheïstisch existentialisme
zelfs zulk een zin der historie af, omdat ook dan een rijk van essenties en normen
als het mensenbestaan beheersend aan den hemel wordt geplaatst. In een wereld
zonder zin, in een woestijn van absurditeit zweeft nu de menselijke vrijheid, ten prooi
aan wanhoop, omdat geen enkele der voorgehouden idealen, ook niet dat der
marxistische geschiedenisphilosophie, haar dorst kan lessen.
Mensen van moderne geestesstructuur hebben vaak te weinig kennis genomen van
scholastieke geschriften om te bevroeden, dat hun problemen onder andere
terminologie ook de onze zijn. Het is echter ook waar, dat de scholastieke auteurs
het hun niet steeds gemakkelijk hebben gemaakt om het lezen van hun geschriften
tot een aantrekkings
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punt te maken van moderne geesten, al moet tevens worden onderstreept, dat de door
de scholastiek terecht hooggeschatte nauwkeurigheid en systematiek bij menigen
modernen wijsgeer vèr te zoeken zijn.
Ook hier blijft het na te streven ideaal: een harmonie van oud en nieuw, van oude
waarheid in klare, preciese termen en onderscheidingen en dat in levende moderne
probleemstelling en taal.
Wil de theologie een levende theologie blijven, dan moet zij steeds oud en nieuw
verenigen, zoals S. Thomas deed voor zijn tijd. Is echter dat steeds herhaalde: 'Terug
naar de middeleeuwen, terug naar Thomas' op zich niet reeds een afschrikwekkende
reactionnaire roep? Teruggaan is echter vaak een manier om vooruit te gaan - 'reculer
pour mieux sauter' kan ook hier gelden. Brunschvicg, die vaak met schrik sprak van
een terugkeer naar S. Thomas, nodigde zonder aarzelen uit terug te keren naar Plato.
Zo is dus Plato als ideaal vóór ons, niet achter ons. Wat geldt van Plato, kan ook van
Thomas gelden. Het gaat immers over visies, waarin iets van de waarheid gegrepen
wordt, die iets van het ontijdelijke hebben en door het verschil van duizend jaren
alleen noch ten goede geprezen noch ten kwade gediskwalificeerd mogen worden.
Tot op zekere hoogte is de theologie onafhankelijk van philosophische systemen.
Eeuwen lang heeft zij zonder Aristotelisme en Thomisme geleefd en zich ontwikkeld.
Sinds de middeleeuwen werkt zij, denkt zij, leeft zij in een klimaat van Thomas'
geest doortrokken. Wil zij aan Thomas' geest getrouw blijven, dan zal zij nu vaak
bij de hedendaagse philosophie op bezoek moeten gaan, niet om alleen maar een
moderne allure aan te nemen, en zeker niet om al wat modern heet onbewerkt bij
zich in te vlechten - verschillende der juist behandelde systemen bleken als geheel
onaannemelijk daarvoor, - maar wel om enige fragmenten van een waarheidsgreep
- fragmenten wellicht van een als geheel mislukt poëem - in zich te assimileren. Het
grijpen van en dóórdringen in de waarheid staat toch immers niet stil sinds de 13e
eeuw. Die fragmenten (houding, probleemstellingen, analyses en synthese, of hoe
ze verder mogen heten) zullen met de substantie der thomistische philosophie de
philosophia perennis uitmaken, die als levende geestesenergie haar hoogste bekroning
er in vindt, om haar diensten, in den juisten zin geïnterpreteerd, aan de wetenschap
der theologie aan te bieden, om ancilla theologiae te zijn.
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De hedendaagse Franse letterkunde
door Prof. Dr Pierre-Henri Simon
Laten wij uitgaan van een feit: de verwondering en ontgoocheling namelijk en ook
de onbehaaglijkheid welke een buitenstaander aangrijpen bij het lezen van een groot
aantal hedendaagse Franse werken. Enerzijds vindt hij daar een gezochte duisterheid,
barokke beeldspraak, een niet samenhangende uiteenzetting, de vluchtende
werkelijkheid van de gedachte, abstractie tot het onbegrijpelijke toe, en dit alles waar
hij inzicht en kunst komt zoeken. Anderzijds, op moreel gebied ditmaal: een donker
pessimisme dat zich waagt tot de uiterste randen van wanhoop en opstandigheid of
in een lafhartig en verdorven relativisme berusting zoekt; te veel pathologische en
monsterachtige gevallen onder de roman- en theaterhelden; een vervelende neiging,
bij de jongste auteurs, naar cynisme en obsceniteit; en vooral de twijfel aan zichzelf,
de twijfel omtrent den zin van het leven, de duizeling van het absurde, de fascinering
van het afgrondelijke van het menselijk bestaan, dit alles tot in de Weerstandsliteratuur
toe, waarvan de heroïsche bezieling niet altijd volstaat om zich van deze smetten
zuiver te houden.
Vandaar, spijt haar overdadige en schitterende productie, een zekere daling in het
prestige der Franse letteren. Het internationale publiek en, in een steeds stijgende
verhouding, de Franse lezers zelf vinden het leven werkelijker en eenvoudiger
uitgebeeld in de Amerikaanse romans. De psychologie der Engelse moralisten is
menselijker. Men beleeft heelwat meer genoegen aan den levensmoed en het gezond
optimisme der Skandinavische letteren, men is bereid om te geloven in de beloften
der jonge Sovietische literatuur en men vraagt zich af of een letterkunde zonder
hersens en zonder moraal zoniet een verval, dan toch een gevaarlijke crisis betekent
van den Fransen geest.
***

Doch laten we al dadelijk opmerken, dat zulk een ernstige vraag de schrijvers zelf
niet onverschillig laat. De laatste twee jaren verschenen verscheidene betekenisvolle
essais die ons als een scherpe
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psycho-analyse geven van het Franse letterkundige geweten. Aldus het bondig en
treffend boekje van Edmond Buchet, Écrivains intelligents du XXe siècle1..Edmond
Buchet stelt vast dat de romantische krisis van de negentiende eeuw gevolgd werd
door een wonderbare wederopstanding van het verstand.
Maar nu bezat het niet langer meer 'ni l'enthousiasme qui la caractérisait au xvie
siècle, ni l'équilibre de celle (l'intelligence) du xviie, ni la facilité qui justifiait toutes
les conditions du xviiie... Dans sa tragique hypertrophie, elle ne peut admettre d'autres
valeurs qu'elle-même; elle se sait pourtant parvenue à. fin de course et s'avoue
pessimiste et parfois jusqu'au désespoir'. Niet langer meer was zij 'un moyen de salut,
un moyen de libération ou de communion, elle n'est plus qu'un jeu, un spectacle ou
une mécanique'. Zij brengt tenslotte een kunstmatige evasie-literatuur voort, waarin
de kunst niet langer middel blijft maar einddoel wordt, 'où le sérieux ne se porte plus
sans ridicule', waarbij de auteur zich hoe langer hoe meer van de menigte afzondert
en nog enkel schrijft voor elites en gesloten cenakels.
Deze crisis van het verstand wordt door Buchet ontleed aan de hand van drie
typische gevallen: Proust, Gide en Valéry, drie grote geesten, maar geschonden door
een hypertrophie van het intellect. Het kritisch vermogen kostte Proust en Gide hun
zedelijkheidsgevoel, Valéry zijn gemoedsgaven. En de auteur besluit: 'Après les
subtiles et perverses déformations psycho-physiologiques d'un Proust et d'un Gide,
après les brillantes jongleries et les paradoxes étourdissants d'un Valéry, nos écrivains
ont besoin d'un bain de jouvence, il leur faut réapprendre è. penser et, sans doute
davantage encore, è, sentir'.
Het boek van Buchet werd door sommigen heftig aangevallen alsof het een beotisch
offensief tegen het verstand wilde inluiden. Ik geloof niet dat Buchet dit verwijt
verdient. Ongetwijfeld verengt hij zijn blik op de literaire beweging door zich tot
drie auteurs te beperken, en deze dan nog te simplificeren omwille van zijn thesis.
Verzwijgt hij niet volkomen wat bij hen het intellect mildert, verruimt en verlevendigt:
de machtige metaphorische verbeelding van Proust, den lyrischen gloed van Gide,
de dichterlijke zinnelijkheid van Valéry? Maar zijn kritiek slaat de juiste richting in.
Hij heeft volkomen het recht een zedelijken maatstaf aan te wenden om werken te
beoordelen waarin de moralist zijn woord heeft mee te spreken. En hij vergist zich
niet wanneer hij de beperktheid brandmerkt van een kuituur die al haar kansen waagt
op het intellect en de waarden van het gevoel, het temperament en het karakter
prijsgeeft. Laten wij Proust

1.

Correa, 1945.
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buiten bespreking: hij stierf in 1923 en zijn oeuvre behoort tot een voorbije tijd. Doch
sinds het boek van Buchet verscheen, schreef Gide Thésée1., dat zoveel als zijn zedelijk
testament schijnt te zijn, en Valéry Mon Faust2., een posthuum getuigenis van
uitzonderlijk belang. Het enge en a.h.w. Voltairiaans positivisme van den eersten,
het volkomen nihilisme van den tweeden logenstraffen geenszins de thesis, dat de
aanbidding van het intellect een katastrophe wordt voor den geest.
***

Ruimer, heftiger en in een geheel anderen toon is de aanval door Julien Benda
ontketend in La France hyzantine3.. Op het eerste gezicht valt zijn diagnose gans
anders uit dan die van Edmond Buchet. Terwijl Buchet in de Franse letteren een
verdorrend of ontzenuwend misbruik van het verstand aanklaagde, beschuldigt
integendeel Benda de hedendaagse schrijvers - men weet dat hij de profeet is van
het strengste en het meest onverbiddelijke Cartesianisme - de analyse te misprijzen,
de logica omver te werpen, den geest tenslotte prijs te geven ten voordele van hart
en instinct: als laatste 'trahison des clercs' bezoedelen zij het zuivere wereldbeeld der
gedachte met de koortsige visioenen en pathetische beelden die opdoemen uit den
duisteren grond van het bewustzijn waar dit wortelt in het biologische. Het is tenslotte
het vervolg van het bijtend, verwoed, gepassioneerd en soms oneerlijk offensief dat
Benda, heel zijn oeuvre door, nooit ophield - met de rotsvaste overtuiging en den
heiligen toorn van een profeet in Israel4. - te voeren tegen 'Belphegor', tegen de
Bergsoniaanse intuïtie, tegen het romantisch gevoel en tegen alle religieuze of
nationale vormen van het modern mysticisme.
In werkelijkheid zijn beide kritieken, die van Buchet en die van Benda, meer
convergerend dan men op het eerste gezicht zou denken. De laatste verwijt immers
de Franse schrijvers allerminst niet intelligent genoeg te zijn, maar veeleer het te
veel of het verkeerd te zijn, daar zij er hun verstand vooral mee pijnigen aan de wetten
van het verstand te ontkomen, door behendig spraak- en redeneringsregels te
ondermijnen, door het precieuze te verkiezen boven het eenvoudige, droombeelden
boven de werkelijkheid, het spel met woorden en ideeën boven de samenhangende
en geordende gedachte. Ook Benda diagnoseert een onevenwchtige verhouding der
vermogens

1.
2.
3.
4.

N.R.F., 1946.
N.R.F., 1946.
N.R.F., 1945.
Hij gaat er mede door in Exercice d'un enterré vil (N.R.F., 1946).
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en een achteruitgang van gezond verstand en, moraliteitszin ten bate van een
teugelloze intelligentie. Dit alles juist komt hem als decadent voor en als 'Byzantisme'.
Men moet erkennen dat zijn houding principieel de goede is om sommige tekorten
der hedendaagse letteren aan de kaak te stellen. Het is goed dat er een reactie voor
een meer klassieken smaak gekomen is en weer eens de eis gesteld werd, dat het
geschreven werk een mededeling wezen moet die het intellect voldoet en een les die
het hart verheft en zuivert. Maar waarom moest dit geschieden met die eng-geestigheid
en die misnoegdheid, die eerder kwaadwilligheid verraden tegenover de anderen en
in een serene kritiek der ideeën niet thuishoren? De thesis verliest daardoor aan
bewijskracht en Benda komt er toe om aan de hedendaagse literatuur sommige
ambities en nieuwigheden te verwijten, die juist haar voornaamste verdienste
uitmaken.
Dit laatste dient nader verklaard. Tenslotte verwijt Benda vooral aan de literatuur,
die hij 'Byzantijns' heet, haar hermetisch karakter, haar duisterheid. Maar hij vergeet
dat twee, grondig verschillende factoren, hiervan de oorzaak kunnen zijn. Deze
duisterheid kan immers het gevolg zijn van een zekere preciositeit, van een gewild
esoterisme: de schrijver zoekt het duistere om zichzelf, hetzij omdat hij zijn werk
van het gewone volk wil verwijderd houden, hetzij omdat hij niet meer gelooft aan
de waarde der menselijke taal.
Dan, ja, protesteert de Cartesiaanse geest terecht in naam van de 'idéé claire et
distincte' - dan heeft Benda gelijk met aan Mallarmé's enthousiaste volgelingen, die
beweren dat een zin alleen door zijn muzikaal gehalte waarde heeft, het woord van
Pascal te herinneren: 'On ne consulte que l'oreille parce qu'on manque de coeur'. Hij
heeft gelijk, wanneer hij André Breton verwijt geschreven te hebben, dat 'une
monstrueuse aberration fait croire aux hommes que le langage est né pour faciliter
leurs relations mutuelles'. Want is er de spraak niet opdat de mensen elkander zouden
begrijpen, dan vraagt men zich met reden af waarom zij er wèl is en wat de
schrijverstaak dan nog te betekenen heeft.
Daar bestaat echter nog een andere vorm van duisterheid, die niet voortkomt uit
de arbitraire keuze van een moeilijke vormgeving maar uit de diepten zelf van het
te behandelen onderwerp. In dit geval wil de schrijver werkelijkheden bereiken die
nog niet verwoord werden, domeinen verkennen welke het klare bewustzijn nog niet
onderzocht heeft, of liever, hij wil in het klare bewustzijn nieuwe gebieden betrekken
die nog niet belicht werden en die het maar stilaan kunnen worden door beroep te
doen op al de vermogens van het verstand - niet enkel op de begrippelijke ontleding,
die maar
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kan werken op een klaargemaakt gegeven, maar ook op de metaphorische inspiratie,
den zin voor analogie, met één woord op de poëtische begaafdheid. Deze duisterheid
willen weren, is het niet de gedachte opsluiten in een heldere en veilige, maar ook
hopeloos beslotene ruimte? Miskent men zo niet twee van de meest merkwaardige
feiten uit de geschiedenis van den menselijken geest gedurende deze laatste vijf en
zeventig jaren? Enerzijds de ontdekking van het onderbewuste en van de
psycho-analytische methodes om er het geheim van te achterhalen, anderzijds de
poging van het intellect om den kring van het louter positieve te doorbreken, om
door te dringen tot het essentiële en het meest totale en, om zo te zeggen, den geest
ruimer op te vatten dan het verstand.
Luisteren wij naar Valéry: 'Obscur se fait nécessairement celui qui ressent trés
profondément les choses et qui se sent en union intime avec les choses mêmes. Car
la clarté cessé en quelques coudées de la surface'.
Gide, die Goethe zijn 'horreur de l'obscurité' verwijt: 'Je la tiens pour la plus grande
faiblesse-erreur de Goethe. C'est par là qu'il rejoint Voltaire, par là, Shakespeare et
Dante s'écarte de lui pour ne pas craindre de s'enfoncer l'un parmi les ombres
douloureuses, l'autre dans les noirs affreux de l'âme.' En tenslotte de fijnzinnige
Charles du Bos:'Qui veut au terme la lumière doit redouter la clarté au départ; si cette
dernière apparâit vite â l'usage comme frappée de stérilité, c'est qu'elle est toujours
quelque chose d'anonyme, le résultat d'une lointaine élaboration collective sur qui
l'effort individuel, toujours créateur par essence, ne trouve à imprimer sa marque'.
Dat standpunt juist moet men innemen, wil men een rechtvaardig oordeel vellen
over wat in de Franse letteren den lezer onthutst door duisterheid van stijl. Ik herhaal
het: duisterheid als systeem is een gebrek, een zwakheid ook, intellectuele luiheid
waarbij een schrijver zich de moeite niet getroost zijn gedachte zo mededeelbaar
mogelijk te maken.
Op dat gebied moet de goede smaak alleen reeds een kentering brengen - men
voorvoelt ze reeds - men moet terug naar de strengere tucht van een klassieken stijl.
Maar de uitgesproken tendentie om de verscholen diepten van het onderbewustzijn
te peilen, 'ce désir qu'ont nos littérateurs de communier avec l'essence des choses',
waarin Benda de verschrikkelijkste ketterij ziet van den hedendaagsen geest, getuigt
juist voor de vitaliteit en de grootheid der hedendaagse Franse letteren.
Ze is het antwoord op een eis van den geest die er niet aan verzaken kan om telkens
weer en overal zijn grenzen te verruimen. Ze
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is ook het onontkenbaar teken van den ernst ener literatuur, die men soms het verwijt
maakt oppervlakkig en lichtzinnig te zijn en die toch in een kwarteeuw tijds de
metaphysische poëzie van Valéry heeft voortgebracht, de mystische summa van
Claudel, het psychologisch wereldbeeld van Proust, de aesthetische en zedelijke
synthese van Gide - om bij de grote leidende ideeën te blijven in wier licht zich een
schitterende schaar van dichters en romanschijvers beweegt1..
***

Hetzelfde standpunt moet men innemen om de jonge zogenaamde 'existentiële'
literatuur te situeren. Albérès in een schitterend essai, onlangs verschenen, Portrait
de notre héros2., heeft uitstekend haar essentiële kenmerken en haar diepere inspiratie
bepaald. Het besef van de volslagen betrekkelijkheid der gebeurtenissen en van 's
werelds ongerijmdheid, 'métaphysique sombre et sauvage', een grijnzend pessimisme,
de obsessie van het sexuele en de manie van het erotisme, de hang naar het vulgaire
en het obscene, dikwijls ook de ontbinding der gedachte, het gewilde bederf van een
stijl die wegspoelt als de ordeloze vloed van het leven zelf: dat alles is de gewone
inhoud van de romans van J.P. Sartre en zijn volgelingen. Doch laten we maar dadelijk
aanstippen dat we dezelfde kenmerken dikwijls nog met meer nadruk terugvinden
bij de vreemde, bijzonder bij de Amerikaanse auteurs die hen inspireerden. Het
existentieel verzet is geen specifiek Frans verschijnsel: het is een universele reactie
van het menselijk bewustzijn, ondergedompeld in de tragiek van de hedendaagse
wereld.
Is zulks te verwonderen? Een verschrikkelijke planetaire oorlog eindigde pas, de
tweede op dertig jaar tijd, zonder zelfs het uitzicht op een duurzamen vrede. Op 6
Augustus 1945 opende de bom op

1.

2.

Beschikten we over genoeg plaats dan zouden wij hier uitdrukkelijker het Surrealisme voor
de vierschaar moeten dagen. Het is ongetwijfeld een mislukte poging geweest, daar het
althans tot hiertoe, geen werken van blijvende waarde voortbracht. Toch was het een episode
van betekenis, die het streven van de moderne poëzie gedurende een ganse eeuw heeft
samengevat om achter de schermen der dingen te gaan kijken, om de voorwerpen in hun
diepte te vatten, om de geheimen der ziel te achterhalen: streven dat nog niet heeft opgehouden
de hedendaagse letteren en kunsten vruchtbaar te beïnvloeden. Toch hebben zich de
surrealisten vergist met het 'surreële' te zoeken in het onbewuste en het geestelijke in het
biologische. Ook hebben ze zich vergist in hun verzet, tot het ongerijmde toe, tegen de wetten
der logica en van het spraakgebruik. Maar daartegen tekent zich tegenwoordig en juist
vanwege schrijvers die de surrealisten genegen of zelfs met hen verwant zijn een nuttige
reactie af: zo b.v. het essai van R. CAILLOIS, Imposture de la Poésie, dit van J. NOUNEROT,
La poésie moderne code sacré (N.R.F., 1945) en het werk van R.A. GUXMAN, Introduction
à la lecture des poètes français (Flammarion, 1946).
Le Portulan, 1946.
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Hiroshima een nieuw tijdperk, het atoomtijdperk, gekenmerkt door het feit dat de
wetenschap nu in de handen der mensen, het instrument kan worden om het hele
mensenras te verdelgen1.; vanuit een anderen gezichtshoek nog gelukken er de
kapitalistische Staten niet in, de problemen van voortbrengst en verdeling op te lossen
om evenwicht te scheppen in de economie en rechtvaardigheid in de samenleving,
noch kan de communistische revolutie de tegenstrijdigheid oplossen tussen
rechtvaardigheid en vrijheid: waar ze zich vestigde, kan ze zich slechts handhaven
door op haar beurt een tyrannieken en veroverenden Staat in het leven te roepen.
Hoe zou de angst niet al de scherpziende en gevoelige gemoederen beklemmen,
indien ze elders geen levensmotieven zoeken, en geen redenen vinden om te hopen
in een godsdienstige overtuiging of althans in een hoge zedelijke opvatting? Hoe zou
hen het tragisch gevoel niet obsederen dat de kleine kracht der menselijke vrijheid
vruchteloos poogt het onsamenhangend noodlot te breken? De existentialisten
vergissen zich ongetwijfeld, wanneer ze, als door een geestelijke duizeling bevangen,
het absurde nog aantrekkingskracht bijzetten door er te uitsluitend de aandacht op
te vestigen. Maar op zichzelf genomen is het alleszins redelijk, zich de onredelijkheid
van onze wereld bewust te maken; de gewelddadige herinnering aan de inhaerente
tragiek van zijn lotsbestemming, kan voor den mens de reddende kreet worden die
hem wakker schudden zal en hem verlossen kan uit de dodelijke illusies welke hij
maar al te gemakkelijk koestert omtrent den adel van zijn natuur en de veiligheid
van zijn toekomst2..
Het treft trouwens, wanneer men Les temps modernes leest - het tijdschrift der
existentialisten van Sartre's school - en inzonderheid het manifest van J.P. Sartre zelf
in het eerste nummer (October 1945), dat men er den weloverwogen wil in vaststelt
om terug te komen tot een positieve moraal en om de menselijke vrijheid te
rechtvaardigen: zodat men ter gelegenheid van die school van neo-stoïcisme is gaan
spreken. Die houding is wel zo ver mogelijk verwijderd van het schijnbaar anarchisme
dat men aanvankelijk geneigd is hun toe te schrijven. Het komt er voor de mensen
op aan, volgens Simone de Beauvoir, 'de prendre une claire conscience de leur
situation dans le monde', opdat ze zich zouden bevinden 'en accord avec eux-mêmes
et avec la réalité'. Want, 'ce qui importe, c'est la manière dont l'homme dépasse sa
situation'.

1.

2.

Omtrent de bewustzijnscrisis ontketend door den atoom-angst kan men o.a. de Lettre sur la
bombe atomique, van D. DE ROUGEMONT raadplegen en het bijzonder nummer van Esprit
(Januari 1947).
We veroorloven ons den lezer te verwijzen naar een studie welke we publiceerden in de
Revue générale belge (Januari 1947), Le sentiment du tragique dans le roman contemporain.
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J.P. Sartre schrijft van zijn kant dat hij 'l'autonomie et les droits de la personne' wil
verdedigen. De vraag kan gesteld of het niet tegenstrijdig is, na alle transcendente
waarden te hebben gekelderd, zedelijke verplichtingen te willen terugvinden en naar
den zin te zoeken der vrijheid. Maar die tegenstrijdigheid zelf, indien ze bestaat, is
het teken dat er in den Fransen geest een grondige afkeer ligt voor verwarring en
incoherentie, voor die wazige en valse mysticismen ook, waarin de Germaanse geest
graag opgaat: instinctief wordt de Fransman gedreven naar ordening, naar synthese,
naar tucht. De zo vlugge evolutie van het verzet der surrealistische intellectuelen
naar hun aanvaarding der communistische orthodoxie verwekt dezelfde
beschouwingen en draagt dezelfde symptomen. Verkeert de jonge Franse literatuur
in een crisistoestand, dan betekent deze nochtans geenszins een ziekelijken hang
naar den chaos, wel het smartelijk aanvoelen der verwarring en het angstvol zoeken
naar een nieuwe menselijke orde.
***

Overigens kozen we, in wat voorafgaat, systematisch een fragmentairen gezichtshoek
van waaruit men, in de Franse letteren, slechts het getourmenteerde en nachtelijke
landschap te zien krijgt: verkenners van de onbekende of weinig gekende lagen van
het bewustzijn, metaphysische of mystische dichters welke de obsessie van het
mysterie wel dwingt tot duistere verwoording, geesten tegen 's werelds ongerijmdheid
in opstand, op zoek naar een hunzelf ongekend paradijs - wat een maagdelijke gaarde,
gelegen buiten het bereik der bestaande wetten, buiten de regels ener ontoereikende
logica en de beginselen van een failliete beschaving! Daar weerspiegelt zich de crisis
der Westerse kultuur en meer nog de angst van den modernen mens te midden van
een wereld die hem plots als zo ruim, zo diep en zo demonisch voorkomt, dat de
klare verantwoordingen waarin zijn geest tot hiertoe berustte, hun zin verliezen en,
ineenstortend, hem gans ontredderd laten.
Laten we met één woord 'humanisme' noemen het geheel van aesthetische en
morele zekerheden waarop de Westerling en zeer bepaaldelijk de Fransman, teerde
sinds de Renaissance. Het humanisme - wat onvermijdelijk was - wordt nu ter
verantwoording geroepen. Maar is dan alles verouderd in die schone wijsheid waarin
de Grieken hun cultus der rede en hun zin voor maat hebben gebracht, waarop de
Latijnen den stempel drukten van hun organisatorisch en wetgevend genie, die het
Christendom tenslotte bevrucht heeft met de levende wateren der genade en der
liefde? Voorzeker niet.
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Het ware onzinnig en onbillijk zich af te keren van werken, die de blijvende en
waardevolle aspecten van onze beschaving vertolken, hun de aandacht en het
vertrouwen te weigeren alsof alleen de onrust vruchtbaar bleek, alsof we ook niet
moesten groeien en ons bevestigen in de schouwing van het harmonieuze en evidente.
Wie ziet nu niet, binnen het bestek der Franse hedendaagse letteren, een ganse
vruchtbare, klassiek-gezonde zone waarin, mits ze aan te passen aan het hedendaags
klimaat, de rijkste en zekerste tradities worden voortgezet van een eeuwenoude
artistieke en morele kultuur?
Het leke humanisme, dat van de Renaissance en van de Encyclopedie afstamt, dat
min of meer openstaat voor de morele invloeden van het Christendom, maar zijn
metaphysica en zijn geloof in het bovennatuurlijke verwerpt, kan bogen op sommige
van de krachtigste verwezenlijkingen van den hedendaagsen Fransen roman. Zo is
de suite der Thibault van Roger Martin du Gard een onschatbaar document van de
Franse gedachte- en gevoelswereld uit het begin der XXe eeuw. Het machtig geheel
Hommes de bonne volonté van Jules Romains is misschien van ongelijke waarde in
zijn onderdelen, maar, als geheel, blijft het indrukwekkend wegens zijn ruim
psychologisch en sociologisch onderzoek, met hier en daar de heerlijke brokken
poëzie en literaire beschrijving. De eerste van Georges Duhamel's beide suites Les
aventures de Salavin ontleedt het ascetisme en het streven naar zelf-ontstijging van
een man die er, te midden van het positivistisch klimaat, verwoed op uit is om de
geestelijke schatten van het religieuze bewustzijn te vrijwaren. De tweede, La
chronique des Pasquiers stelt, onder den lichten schijn van humor en poëzie, de
zwaarste zedelijke problemen en bouwt, van deel tot deel - zonder illusie maar ook
zonder wanhoop - de moraal op van 'l'honnête homme', die aan zijn leven een zin
geeft met door zijn arbeid en zijn rede een beetje orde te brengen in de grote wanorde
van de natuur en de samenleving. Vergeten we tenslotte niet den besten
vertegenwoordiger van het humanisme, omdat hij het tot heroïsme opdreef en omdat
hij het volkomen, tot het offer toe, heeft beleefd: de vier sobere en levensvolle boeken
van Antoine de Saint-Exupéry, Vol de nuit, Terre des hommes, Pilote de guerre en
Lettre à un otage leggen, in een feillozen stijl, impressionistisch modem en van een
klassieke klaarheid tevens, de principes vast van een edelmoedige ethiek waar de
daadkracht in dienst komt te staan van de transcendente doeleinden van den geest.
Laten we even het christelijk humanisme overschouwen. Twee grote figuren
beheersen het: Claudel de dichter-theoloog, dronken van katholieke zekerheid en
Maritain de vernieuwer van een levend
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en actueel thomisme, wiens wijsgerige invloed in Frankrijk en het buitenland steeds
groeit. Rondom hen hoeveel oorspronkelijk begaafde persoonlijkheden met een intens
uitstralende gedachte. Wijsgeren als Gabriel Marcel en Gustave Thibon, essaisten
als Emmanuel Mounier, die met zijn tijdschrift Esprit een diep-christelijke gedachte
in revolutionnaire niet-marxistische middens ingang doet vinden.
Dichters als Patrice La Tour du Pin en Pierre Emmanuel, romanschrijvers van het
formaat van een Georges Bemanos en een François Mauriac die, langs verschillende
wegen en in verschillende toonaarden, den Fransen roman hebben opengesteld voor
het religieus geweten en het bovennatuurlijk leven. Vermelden we tenslotte nog den
groten romanschrijver van Frans-Vlaanderen, Maxence Van der Meersch, en
Daniël-Rops met zijn essai Le Monde sans âme, zijn romans L'Ame obscure en Mort,
où est ta victoire? met zijn voortaan klassieke Histoire Sainte en Jésus en son temps.
***

Ongetwijfeld dreigt er in het humanisme een gevaar. Het schept in den geest een
veiligheidszone van morele zekerheid en een impliciet geloof in de geestelijke
finaliteit der geschiedenis - hetzij in het leke perspectief van een
vooruitgangsphilosophie, hetzij in het christelijk perspectief van het Godsvertrouwen:
in beide gevallen kan men ongevoelig worden voor de tragische voorwaarden van
het menselijk bestaan. Dat wil zeggen dat het humanisme in omwentelingsperioden
der ideeën als de onze er een is, mensen van goeden wil op verlaten posities kan laten
insluimeren, zodat ze geen rol meer spelen in het drama waar tegenwoordig de hele
mensheid in verwikkeld is. Heel onlangs nog wees Mounier op dat gevaar in Pour
un temps d'apocalypse1..
Laten we dus eerlijk den dienst erkennen welke de opstandigen en onrustigen aan
de zaak van den mens bewijzen: ze schudden de geesten wakker. Maar besluiten we
ook dat noch opstand noch onrust goed zijn op zichzelf. Gelijk de koorts zijn ze de
reactie van een organisme dat zich tegen de ziekte verzet, maar hun rechtvaardiging
vinden ze alleen wanneer ze naar een nieuwe orde streven, een nieuw evenwicht,
een nieuwe gezondheid. Het verzet van den hedendaagsen geest tegen het humanisme,
het moge nu surrealistisch, existentialistisch of zelfs communistisch heten, heeft
maar betekenis in de mate waarin het dienstig wordt gemaakt aan den uitbouw van
een nieuwe waardenschaal, in de mate waarin het een nieuwe uni-

1.

Esprit, Januari 1947.
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versele gedachte smeedt van rechtvaardigheid en waarheid, in de mate waarin het
de grondslagen legt van een nieuwe solidariteit onder de mensen - dit alles wil zeggen:
in de mate waarin het streeft naar een nieuw humanisme dat, in verjongde vormen,
de eisen zou belichamen van het blijvend humanisme.
Indien ik hier een persoonlijke mening mag uiten, dan moet de inspanning, welke
zich nu aan den menselijken geest opdringt en waarvan de Fransen het voorbeeld
moeten geven, er niet zozeer meer in bestaan om nog verder te azen op verkenning
van het duistere, dan wel om orde te brengen in die onmetelijke gebieden welke een
halve eeuw psychologische peilingen, aesthetische beschouwingen en
wetenschappelijke ontdekkingen ons hebben geopenbaard. Het klare bewustzijn en
de verstaanbare taal zouden moeten bezit nemen van het onbepaalde en nochtans
essentiële dat we aan de vage randen van ons wezen gewaarworden. In nauwkeurige
formules en in evenwichtige kunstwerken moet een ruime en complexe waarheid
verwoord. Tenslotte moeten ook de rechtskundige systemen op peil gebracht worden
opdat er orde en vrede zou heersen in een wereld, die de vooruitgang der techniek
en de gecompliceerdheid der betrekkingen zonderling chaotisch, onzeker en onvast
hebben gemaakt. Zo het waar is, dat alle romantisme een probleem oplost van
verdieping en verkenning en alle klassicisme een probleem van assimilatie en
schifting, dan heeft de Franse geest behoefte aan een klassieke periode van filtratie,
organisatie en ordening - zowel op het gebied der tijdelijke bedrijvigheid: economie
en politiek, als op dat der geestelijke activiteit: literatuur en moraal.
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Stijl en stijlloosheid in onze literatuur1.
door Em. Janssen S.J.
'Im Kunstwerk wird Gestalt, was dem Geiste ewig gegenwartig sein soll.'
(O. BAUHOFER)
Wij onderzochten reeds den geest en de ziel van onze literatuur in nood; wij vonden
een smal aestheticisme, een nivellerende partijdigheid en propaganda: een als gedode
ziel, beroofd van de godsdienstigheid die ze eens leven deed. In beide gevallen zagen
wij de kunst geprofaneerd: aanbeden - en dat is het ergste - door het aestheticisme;
geïgnoreerd en als assepoester neergehaald door de reklame, de propaganda, den
partijgeest. Vandaag stellen we een tweede onderzoek in: naar den vorm namelijk
en de techniek van onze literaire werken, en, naargelang de stijl bewaard bleef of
teloorging, maken we uit wat bewaard is gebleven of teloorgegaan.

I
De stijl is een conventionele wijze van optreden, handelen, omgaan, spreken, in het
openbaar zich gedragen; een verzorgde en voorname wijze, de uiting van een
opstrevend idealisme.
Zelfs het onderhouden van een politiereglement kan stijl heten. Ook de beleefdheid
in al haar vormen, de uitspraak, de kleding; ook de wijze waarop men vergaderingen
houdt of leidt, de rechtspraak, etiquette of protocol. Allen zijn we in conventionele
vormen gevangen, die wel beklemmen en belachelijk voorkomen, maar ook steunen
en majestatisch zich voordoen. Neem ze niet weg: we zouden als slingerplanten zijn,
zonder stam of stut, in den wervelwind.
De stijl hoort bij het conventionele; maar hij komt voort uit een opstrevend
idealisme. Waar fiere edele mensen de samenleving merkelijk beïnvloeden, ook
uitwendig en in kleine dingen: daar vertoont dat uitwendige en kleine, door hun
inwerking bestendigd, stijl en voornaamheid.

1.

Sluit aan bij Voor onze literatuur in nood (Streven, November 1946, blz. 127-137).
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Wij kunnen den stijl nader bepalen. Orde, tucht, methode...: deze en dergelijke
woorden passen beter bij dagelijksen handel en wandel, bij wetenschappen en
maatschappelijke verplichting; doch waar de cultuur begint, meer nog waar de kunst
een aanvang neemt en vooral de godsdienst: daar is het woord stijl onvervangbaar,
tot het, voor het godsdienstige, opgaat in het woord ritus. Tucht, stijl, ritus: drie
benamingen voor dezelfde conventionele gebondenheid; van het gewone leven,
doorheen cultuur en kunst, tot in den godsdienst. Zo zien we den stijl, strikt genomen
nu, als den conventionelen uitwendigen vorm van een fier idealiserende, dan ook
caritatief beoefende cultuur en kunst. Een resultante, die meteen het verdere pogen
samen en hoog houdt, die uiteindelijk verstarren kan en verstikken. Hij is het latwerk,
waarlangs de jonge boom tot groter sier en vruchtbaarheid wordt opgeleid: de boom
behoeft het latwerk, dat hij echter niet mag overgroeien. Of beter - want latwerk en
boom zijn te scherp onderscheiden -: de stijl is de dwingende vorm, waarin het
krachtige leven zichzelf samenperst; zoveel langer houdt het dan stand.
De stijl is een vereenvoudiging: een uitwendige vorm, waarin een veelvuldig tasten
zich definitief vastzette; een zeker bereiken, waarin veel onzeker pogen versmolt.
Hij beantwoordt aan het complex van inzichten en gevoelens, waarmede iemand
geslaagde doenwijzen wil herhalen en het telkens gemakkelijker doet, met een tegelijk
toenemend streven naar schoner nog en beter. Uit velerhande oprechte, zuiverende,
kiezende, evenwicht-zoekende en macht-bereikende ervaring is de stijl samengesteld;
hij behoort, in zijn vele vormen, tot een algemeen menselijk bezit.
Elke periode van bloei en grootheid heeft haar stijl gecreëerd. Grotendeels spontaan,
en de hoogste bloei maakte het resultaat volkomen, - of liever: de stilstand die er
door bestendigd leek. En stijl en inhoud zijn zo onafscheidelijk, dat de bestgeslaagde
stijl nooit in een andere periode hernomen kan worden; hij past niet bij den nieuwen
geest1.. En een stijl zonder geest is als een kleed dat men heeft afgelegd: sierlijk
spande het eens om een krachtig lichaam; nu valt het ineen: een niet meer begrepen,
niet meer te begrijpen conventie.
De stijl verenigt het collectieve met het eigenaardige. Niet noodzakelijk met het strikt
persoonlijke; want ook een groep, een gemeenschap kunnen stijlvol optreden. Met
het eigenaardige dan van een persoon of een groep: er is slechts stijl, wanneer, door
het stipt

1.

Het is hier de plaats niet om in te gaan op het herhaaldelijk voorgekomen cultuurverschijnsel
dat Renaissance heet: een tweede stijl, geënt op een eersten.
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en zwierig onderhouden van conventionele regels, de eigenaardigheid heenbreekt,
de morele fierheid, de besliste ernst, het temperament. Stijlvol en temperamentvol:
de twee woorden duiden op hetzelfde, in zover het stijlvolle het temperamentvolle
onderstelt; in zover het temperamentvolle, gezond en evenwichtig, altijd een zekeren
stijl zal vertonen.
Men heeft temperament in zover men, bewust en krachtig, spontaan en
onvervangbaar zich affirmeert; elke goed beoefende stijl nu besluit in zich zulke
affirmatie: die van de eigen persoonlijkheid, gedwee en groeiend. Stijlvol vertoont
men zich: méér nog gelijk men wil zijn dan gelijk men is. De stijl is een uitkomst en
een aspiratie: een uitkomst in den vorm, een aspiratie in de verzorgde beoefening.
Altijd verdiept, verrijkt, verheft zich de ernstig gestyleerde: elke morele inzinking
brengt een ontrouw aan den stijl mee of een bewuste schijnheiligheid; elke zedelijke
verheffing maakt de stijlvormen licht en bekoorlijk. Juist door zich stylistisch te
verbergen, vertoont men zich onbevangen en open; overduidelijk zet men het beste
beentje voor.
De stijl is dan de conventionele vorm, waarin mens of gezelschap, in spel, cultuur
of kunst, zich verbergt en zich bevestigt: een gesluierd getuigenis, met de daad, van
het opstrevend idealisme, waardoor men, boven elke beperking uit, ingaat tot een
hogere sfeer. In en door den stijl leggen mens, volk of tijd hun schoonste ziel bloot:
den nederigen ernst die hun bestaan schoon en vruchtbaar maakt; de inwendige vlam
die hen verteert. Langzaam kan de vlam slinken; langzaam wordt de stijl dan een
gedoofde lamp, nutteloos en ouderwets.
Het mysterie van den stijl! Want hoe komt het, dat een mens zich versluieren moet
om zich beter te laten kennen? Welke paradoxale wet vergt zulk verzinken en
opstijgen, zulk neerduiken en zich vertonen, zulk gehoorzamen en dan verwerft men
de vrijheid, zulk sterven en dan begint men te leven?... Wie zijn ziel verliest, zal haar
winnen, en wie ze niet verliezen wil, verliest alles. Het is het grondbeginsel van elke
godsdienstigheid: deemoed en fierheid, onderdanigheid en een vertienvoudigde
macht, armoede en een honderdvoudig ontvangen. De stijl - elke ware stijl - brengt
in een samenleving God aanwezig: verder en vager, of naderbij en beter voelbaar.
God, aan wien allen zich onderwerpen, die allen samenbrengt in één bestaan, het
zijne!... Het mysterie van den stijl! Omdat de mens godsdienstig van aard is, en de
godsdienst-in-deemoed hem het hoogst toch opvoert: daarom is de stijl, die
conventionele levensvorm, zo buitengewoon bevruchtend. Geheel onderduiken en
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vernieuwd opstaan, gelijk Sint Jan in en uit de olie; zich verliezen en zich winnen;
precies als de anderen worden en precies zichzelf zijn! Een bestaande stijl in een
gemeenschap, van mens tot mens verschillend en dezelfde, voor allen een hulp en
voor de besten een openbaring, vertoont, als in een wazigen spiegel, den énen gloed
die allen doorglanst, de éne liefde waardoor men alles wil offeren, den énen drang
waardoor men vernieuwd op-ademt onder een anderen hemel.
De stijl onderstelt een technische saamhorigheid, een morele eenheid, een
gezamenlijke godsdienstigheid. Niets daarvan is bij ons volk thans aanwezig; hoe
en waar een waarachtigen stijl dan gezocht? Doch waar kunst wordt beoefend, poogt
men hem te creëren. Welk pogen merken we thans op? Waardoor en in hoever gaan
we van den chaos naar de orde, van de onzekerheid naar de zekerheid, van de
stijlloosheid naar den stijl?

II
Het literaire genre dat, als zodanig, den stijl moet creëren, is DE LYRIEK. Van haar
schoonste technische vondsten leidt men de literaire regels en voorschriften af, de
stijlfiguren, de rhythmen, de plastische of muzikale knepen. Zij is: stijl als zodanig,
met de vormen van een evenzeer vereenvoudigd als intens leven. In haar vastheid
blijft de hartslag bewaard van een volk of een tijd; haar soepel mecanisme houdt de
weergaloze bewogenheid of vreugde gevangen van een groot mens, een machtige
gemeenschap, een stuwend of scheppend leven, een bloeiende of beproefde eeuw.
De lyriek, het subjectieve genre bij uitstek, vat het onuitsprekelijke niet vooreerst in
woorden; onmiddellijker nog in 'Lieder ohne Worte', in maat en kadans, heffing en
daling, aanhef en uitsterven. De lyriek, de plastisch-muzikale vertolking van het
onvertolkbare, creëert, door den stijl, de sfeer waarin het zich uitstort, - en daarom,
wie naar den stijl tast, onderzoeke vooreerst de lyriek: van lyriek en van stijl is het
gehalte hetzelfde.
Nu heeft de lyriek bij ons, sedert den eersten wereldoorlog, niet gebloeid. De
mooiste belofte lag eens in het expressionisme van Van Ostaijen, Moens, Gijsen;
hetwelk ook het diepst doorwerkte. Maar de niet overwonnen ontreddering van den
oorlog en de al te romantische verwachting van het land van belofte, de spoedig
gerezen verdeeldheid en het naïef vertrouwend afwijzen van traditie en tucht, het
overlijden van Van Ostaijen en de omstandigheden die de anderen
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afkeerden van de dichtkunst..., veel andere factoren en invloeden brachten, na de
bevreemdende verrassing, tenslotte de pijnlijke ontgoocheling: het kwam niet terecht.
Van het andere kón niets groots of definitiefs verwacht worden: van 't Fonteintje
niet, met zijn betrekkelijke traditie maar verdorrend cynisme; evenmin van de steeds
doorlopende Van de Woestijne-imitatie, vrij decadent, weinig persoonlijk, al te
impressionistisch, intellectueel en moreel niet gecentreerd. Evenmin van De
Tijdstroom: een alles overdromende romantiek, zelfbesloten en vaag; noch van De
Waterkluis; noch van De bladen voor de poëzie; zelfs van de volkse strekking niet,
al te zeer propaganda, leuze en oproep... Bij ontstentenis van een veroverende
vitaliteit, een soberen ernst, een vast en veilig vorderen, van dienenden deemoed,
van nederige ontvankelijkheid, wat kón nog verwacht? In den blinde tastte men naar
de zo vluchtige poëzie, en, naargelang men minder grijpen mocht, hemelde men zijn
eigen tasten meer op. Zo werd de lyrische poëzie de veel geprezene en gevierde;
eigenlijk de zelden zozeer miskende en verongelijkte: een schuchtere maagd, die
men opdirken wilde voor kermisbarakken; zij vluchtte weg... Niet zonder weemoed
slaan we de meeste hedendaagse verzenbundels en Zuidnederlandse bloemlezingen
dan open: alles heeft men verleerd en verloren, techniek en geest, zelfkritiek en
offergeest. Verscheidene mooie talenten duiken altijd op; doch telkens bevroeden
we hoezeer de onzuivere atmosfeer hun uitbloeiende pracht onderdrukt. Er zijn thans
poëten; er is geen poëzie. Niemand beter dan Dirk Coster liet ons de achttiende eeuw
als een poëtisch besloten tijd zien; is onze tijd misschien niet méér omneveld1.?...
Deze woorden klinken beeldstormend; wij willen echter alleen modeprullen stukslaan
achter bedrieglijke uitstalramen, en onze Zuidnederlandse lyriek verkeert in nood!
De bestaande geest, niet het minst de verstokte aesthetische zelfaanbidding, verhindert
een mooiere toekomst; terwijl verscheidene begaafden toch, ernstiger, milder, meer
volhardend en zelfvergeten, technisch strenger en creatief tot meer bereid, een
geleidelijke beterschap zouden laten verhopen.
Voorlopig schiet onze lyriek (of wat men zo noemt) aan haar taak te kort: er bestaat
geen stijl (het laatst resterende verdwijnt nog!); zij haalt neer in de plaats van te
creëren.
Gelijk de lyriek de stijlvormen schept; zo verleent DE EPIEK, aan de literatuur, inhoud
en motieven. Zij verzamelt en ordent de ervaring;

1.

Men kan onzen tijd met de achttiende eeuw vergelijken: dezelfde laïciserende oneerbiedigheid,
encyclopedisch en persiflerend; hetzelfde vertrouwen in de wetenschap, toen burgerlijk
rationalistisch, nu technisch nivellerend. - Op zichzelf beschouwd, vertoont onze beoefening
van de literatuur ook gelijkenis met de laat-middeleeuwse 'Rederijkerij'.
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peilend en profetisch achterhaalt zij voorbijen oorsprong en komende wending. Door
velerhande waarneming trekt zij lijnen; veel gelijkende gestalten voegt zij samen tot
één imponerende verschijning, veel gelijklopende feiten tot een als noodzakelijke
bestemming. De voorvallen op de aarde haakt zij vast aan den hogen sterrenloop bij
nacht; de epiek verbindt getrouwe en oprechte waarneming met onbevangen nadenken
en totaal geloof.
Doch daarvoor behoeft zij den stijl: door den stijl verdiept en regelt ze,
vereenvoudigt zonder iets te verliezen, brengt relief en bouwt op. Alleen de stijl een vervlechten van tucht, nadenken en onderwerping - voert de ervaring op tot
algemeen-menselijke verschijnselen en gestalten; tussen aarde en hemel legt hij de
brug. Zonder stijl is de epiek een min of meer gelukkige improvisatie, een
voorbijgaand vertoon van een haastig gedoofde actualiteit; behalve dat, af en toe en
toevallig, toch iets enigs en eeuwigs geraakt wordt en gevat.
De improvisatie nu, stijlloos en bijna gedachtenloos, met journalistieke vaardigheid
en voorbijgaande tendenzen, is, voor onze hedendaagse romankunst, het grote euvel.
Deze opmerking geldt niet vooreerst de graag gesmade veelschrijvers1.: wie het meest
schrijft, denkt daarom niet het minst na! Maar wij veroordelen het onbesuisd opzetten
van oppervlakkigvernuftige intrigues (indien dát tenminste nog geschiedt!), het
goedkope typeren zonder penetratie, het vooreerst beogen van succes (in welken
vorm dan ook), het banaal vertellen van waardeloze dingen: alles zonder keuze noch
ordening, doel noch diepgang, versobering noch ziel. Wij veroordelen de stijlloosheid:
het gevolg van de ontbrekende oprechtheid, dienstbaarheid en trouw. En onze vrij
overvloedige epiek, onze vele en benijdenswaardig talentvolle vertellers...: blijft
haast alles niet klein en vlak, zwak en bedreigd; omdat de tuin niet werd ommuurd,
de grond niet bebouwd? Wij missen de beveiliging, de bestendiging, de proef en den
triomf van ernst en stijl.
Zo gaat onze epiek, onze romankunst vooral, in slordigheid onder. Een slordig
behandelen van een al te haastig verzameld, een niet gesorteerd materiaal waarneming en lectuur, film en praten, eigen en oneigen dingen -; een onzeker dolen
tussen navolging en oorspronkelijkheid; een knoeien met herinneringen en abstracties,
met consequenties en willekeurig toeval, met stenen en kleuren die nooit een mozaïek
zullen vormen, nooit een schilderij. - Een losjes styleren en componeren; waarbij de
taal verkracht wordt en de verantwoordelijke uitbouw niet bedacht. - Een onkritisch
doordraven met een

1.

Het is opvallend dat verscheidene grote auteurs, daarom niet minder stijlloos, vrij veel
produceerden.

Streven. Jaargang 14

699
paar moderne procédé's: den eersten persoon bij voorbeeld en het een-in-drie. - Een
voorkeur voor ergerlijke taferelen: als zou de ware diepte nooit sereen, nooit
eenvoudig zijn... Er zijn uitzonderingen; maar onze romanproductie, globaal gezien,
komt en gaat; de meeste werken laten geen spoor achter. Er vormt zich geen mythe,
geen symbool, geen stijl, geen vaste verhaaltrant, geen resultaat... Komen en gaan:
haast al onze romans zijn vlinders van één dag, bedrieglijk schitterend en dan
verdwenen.
Hoe weinig bevredigend het onderzoek van lyriek en epiek, de grote creërende
literaire genres! Veel talenten, veel werkzaamheid, veel eerzucht, een bijna té grote
belangstelling voor een overvloedige productie; maar haast nergens vastheid, orde,
werkelijke verrijking en durend genot! Alles valt uiteen, verbrokkeld en vergaan!
Niets voegt zich samen tot één vermogen; niets ordent zich tot één beeld; de stralen
vormen nooit de éne ster, die ons geleiden moet door den nacht.
Haast geen werkelijke lyriek, maar zoveel méér aanmatiging en klatergoud; een
geïmproviseerde epiek, daardoor vooral gemengd en vergankelijk! Eén woord
kenmerkt alles: stijlloosheid; een stijlloosheid waarvoor men de ogen sluit. Zelf heeft
zij diepere oorzaken: den chaos van den tijd, de partijdige verdeeldheid bij ons volk,
de toenemende laïcisering en moedwillige ongodsdienstigheid, alle vormen van
onoprechtheid en verwording, van zelfingenomenheid en heerszucht. De stijl is zo
'n ranke, zo'n tengere toren; met kantwerk en fantasie omheen een nauwkeurig
berekende en stout gewaagde structuur! Zo komt ons eerste onderzoek op dit resultaat
uit: een groot gedeelte van onze hedendaagse literatuur kan zich documentair
misschien waardevol voordoen; artistiek is het vergankelijk, en onze grootste nood
ligt in de ontbrekende lyriek. Zonder dezen stijlvormer bij uitstek, hoe kan de stijl
ooit gevormd?

III
Mogen wij DE DRAMATIEK voorbijgaan: het literair genre waarin we, van 1919 tot
1939, onze grootste triomfen hebben gekend? Geen getuige vergeet ooit het eerste
Vlaamse Volkstoneel, dat onder Dr O. De Gruyter; evenmin, al maakt men reeds
voorbehoud, het tweede onder Johan de Meester. Wie vertelt niet, fier en beschrijvend,
hoe hij Staf Bruggen of Renaat Verheyen eens zag spelen? Ieder oudere herinnert
zich de allen-en-alles aangrijpende toneelbeweging, van 1920 tot 1930: experimenten,
theorie en productie; dronken makende
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avonturen en, tot in onze geringste gemeenten, een grondig gewijzigd toneelleven.
Met een trotse vreugde herdenken wij de massa-spelen ook: te Brugge, te Gent, in
haast alle grotere of kleinere steden, in heel wat Zomer- en Herfstparken ergens ver
weg, - en met een meer dan gewoon genoegen vernemen we dat evenmin Pater Boon
als Anton van de Velde hun taak als beëindigd beschouwen. Voeg daar de spreekkoren
bij, de lekenspelen, de gerhythmeerde betogingen in sportpaleizen en sportstadions,
de sprekende groepen in vermaarde processies en optochten. De dramatiek, vitaal
en stuwend, extremistisch vaak en veroverend, lijkt, in de laatste dertig jaar, het
schoonste artistiek verschijnsel te zijn geweest, het meest verspreide, bezield en
bezielend. Zij vergroeide met jeugdbewegingen en sociale groeperingen; met massale
uitingen van morele, sociale, traditionele, religieuze, culturele vernieuwing. Was
daar geen stijl of groeide er geen?
Nochtans, duidelijker nog dan voor de lyriek en de epiek, zien we, rond 1929-1930,
een keerpunt. Tot dan toe, een nogal onbedacht en woest, maar jeugdig en sympathiek
opstreven, veroveren enstichten; ja, daar kon een stijl uit voortkomen! Van dan af al werkte de oude geest nog door - de splitsing in een burgerlijk toneel, technisch
verzorgd maar zonder diepe ziel, en in een woelige parade, waaruit de artistieke ernst
wegweek en verdween. De opgang-en-neergang van onze dramatiek (want
niettegenstaande de technische verfijning was er stagnatie en verglijden) laat ons het
best beseffen wat wij dertig jaar geleden hadden kunnen bereiken, en wat de jaren
van universele crisis, 1929-1933, misschien voorgoed hebben verijdeld.
Bij dit bondig overzicht horen twee beschouwingen.
De eerste: wat is ons volk artistiek begaafd en tot veel in staat! Altijd weer, ook
in de minst gunstige omstandigheden, verrassen we met een festijn van kleuren, met
bonte taferelen en een nooit vermoede praal. In tijden van wanorde lijkt de praalzucht
zelfs toe te nemen1.; als wilden wij, opstappend in een stoet, getransformeerd optredend
voor een publiek, in een droom van weidse pracht en verre grootheid, onze nabije
en zware ellende vergeten en doen vergeten. Door de dramatiek, met haar vele
vertakkingen, vluchten we voor de werkelijkheid?
Eigenlijkweegt onze artistieke begaafdheid, tegenover de ordenende, de
methodische, te redenerende, te zeer door. Vaak produceert zij woekerplanten, woest
en krachtig, van een bedrieglijke, soms beden-

1.

Is het jaar 1945, het eerste jaar na de Duitse bezetting toen de orde allesbehalve hersteld was,
daar niet een der laatste voorbeelden van geweest?
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kelijke, nooit aequivalente schoonheid. Te veel houden wij van pracht en kleuren,
van vlaggen en optochten, van vertoon en feesten; te veel, omdat het verborgen werk
van stichting en degelijkheid ongedaan blijft. Altijd opnieuw, als door capiteuzen
wijn, laten we ons vangen door spectaculaire uitbundigheid. Wij willen verbazen en
verbluffen, anderen bedriegen met eigen zelfbedrog. Buitenlanders lopen er soms
in; hun bewondering overigens voor onze rijke begaafdheid is meestal gewettigd;
maar wijzelf weten heel goed dat de schijn hen tóch verblindt. Zo is ons toneelleven,
vanaf het overlijden van Dr De Gruyter, tegelijk zand in de ogen geweest en een
werkelijk kunnen. Vaak stond het in het teken van den pralenden lust, de roes van
het experiment; soms in dat van de technische verfijning, maar dan geen stuwing
meer voor het gehele volksleven.
Zo ontdekken we (het moest onze tweede beschouwing worden) in de dramatiek
der laatste jaren veel zelfverblinding. Aan onszelf en aan anderen maakten we wijs
dat onze kunst bloeide; we verkochten appelen voor citroenen. We beeldden ons in
dat we stijl bezaten en dat een grote kracht ons dreef; dat we de Europese cultuur,
gelijken tegenover gelijken, in ons opnamen en bevorderden: wij, onbezonnen
romantici, die, ons vervlakkend, ons adapteerden, die ons diepste leven onberoerd
en bijna onvermoed lieten... In en door zichzelf vernieuwt de dramatische kunst
zelden een geest; de lyriek en de epiek doen het, beide harmonisch en inwerkend op
elkander. De dramatiek zal de vormen der lyriek, de thema's der epiek, in scherper
gestelde en machtiger gevatte conflicten ruimer uitbouwen en hoger opvoeren; maar,
niet gevoed, wordt ze schijn en bedrog. Daarom, opgaande in de bonte, de warrelende,
de veel pretenderende, veel innoverende, vaak verrukkelijke en vaak bevreemdende
dramatiek, zijn wij, in het diepste, schamel en arm gebleven. Wij leefden boven
onzen stand. De houding en de krachten, die den stijl moesten scheppen, werden niet
gevonden: nog staan en wriemelen we, stijlloos, zonder eenheid.
Eén literair genre heeft men uit de literatuur thans verbannen: DE DIDAKTIEK. Het
werd een schennis en een verminking.
Het geschiedde niet zonder praktische inconsequentie. Want de literaire kritiek,
overdadig intussen beoefend, hoort bij de didaktiek toch thuis! En al wil men de
scheppende kritiek en de essay's - essay's die in romans verglijden - van de didaktische
kritiek nog onderscheiden: zulke spitsvondigheid ontkomt niet aan de globale
bewering dat de kritiek didaktisch is en literatuur meteen.
Maar veel erger dan zulke onopgemerkte inconsequentie, de werkelijke
verwoesting; wanneer men, als literair genre, de didaktiek prijs
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geeft! Dan geeft men, voor de kunst, de volstrekte waarheid prijs, het veilige licht.
Het kunstwerk plaatst men buiten - meestal boven - de eeuwige wetten; gedragen
alleen door losse verbeelding en willekeurig beweren. Men ontneemt het zijn dienende
functie; praktisch onttrekt men het aan het volledige, het grote, het georganiseerde
leven.
Niet alleen de kunst; ook de waarheid en wetenschap, zoveel minder soepel en
humanistisch beoefend, worden diep geschonden. Een kunst, van de wetenschap
geheel gescheiden, gaat onder in bedwelming en willekeur; een wetenschap
daarentegen, die in de ruimste kunst niet monden kan, die op de brede deining van
het kunstleven niet ademhaalt, loopt leeg als de rivierbedding in een woestijnland.
En het humanisme, waar thans allen naar verlangen: besluit het in zich niet dat kunst
en wetenschap, lyriek en epiek tegenover didaktiek en dramatiek, elkander zouden
beïnvloeden, voeden, verstevigen: tot den gezamenlijken bloei en vruchtbaarheid?
Zulke eenheid slechts maakt de poëzie diep en het proza springlevend; in dat licht
naakt de werkelijke, de zuiverende en verkwikkende schoonheid, die tegelijk waarheid
en goedheid is; daardoor eindigt, voor een deel, de zo jammerlijke versplintering van
menselijk kennen en handelen, denken en voelen: men wandelt in den énen gloed!
Daarbij, werd meestal het schoonste proza niet buiten de strikte literatuur
geschreven: voor redevoeringen; in betoog of uiteenzetting? Gaven zelfs didaktische
bedoelingen vele van de schoonste verzen niet in? Daarom, wie de didaktiek geheel
buiten de literatuur sluit, miskent de feiten. Waar plaatst hij bij voorbeeld de lang
vooraan gestelde welsprekendheid? Doch vooral neemt hij, in het reeds zo gebarsten
cultuurgebouw, een sluitsteen nog weg: de artistieke, de humanistische, de lenig
aangepaste en mild gevende didaktiek; het warme woord, meewarig, vermanend,
lichtend; het veelvuldig levend betoog, dat, de epiek of de lyriek benaderend zonder
nog te versmelten, bewogen nadenken doet voor Gods glanzend gelaat.
***

Onze literatuur, voor wie haar stijl beschouwt, is dus werkelijk in nood. Een
verwaande, verwaaide, gedeeltelijk verwoeste lyriek, die voorlopig geen stijl vermag
te scheppen, en hetgeen overblijft eerder ontwricht. - Een ondoordachte vergankelijke
epiek, die weinig ervaring vermag vast te leggen in wijsheid-en-deemoed, die geen
bestemmingen aangeeft en geen mythen creëert. - Een pralerige dramatiek, goed
bedoeld, maar bedrieglijk ijdel omdat epiek en lyriek ze niet voeden. - Een verbannen
didaktiek; door welke
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verwijdering de letterkunde meer bekrompen wordt en zelfgenoegzaam, smaller en
minder zuiver, vanzelf agnostisch en amoreel, vaak paradoxaal en ergerlijk: een kunst
zonder bezinning... Een stijlloosheid, die ons op den weg stelt naar een nog
gevaarlijker decadentie.
Altijd en overal vertonen zich nochtans talrijke en waardeerbare, zelfs
bewonderenswaardige en gelukkig makende talenten. In elk genre, en zoveel minder
mogen we wanhopen. Doch zoveel minder ook mogen we in de wanorde berusten.
Een volk verovert een stijl, gelijk het een kathedraal bouwt: een zaak van tucht en
orde niet alleen, van arbeid en volharding; vooral van edele geefgezindheid en
religieuzen offergeest... Vanzelf heeft het onderzoek naar den stijl ons tot in de
gewetens gevoerd; maar is het onze schuld dat de collectieve stijl dàn alleen wordt
veroverd, wanneer het volk - allen en ieder - met een edel geweten handelt? En dàn
alleen wordt onze literatuur weer stijlvol, groot en één; wanneer men voor het ware,
het goede, het schone, zich offeren kan. Niet dan aan het offer ontspringt eens àlle
goed.
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IJsbergen en walvissen
door W. Talloen S.J.
Een krantennieuwsje in December 1946, berichtte dat de Mount Olympus, het
vlaggeschip van admiraal R. Byrd, signaleerde: 'IJsberg aan bakboord', en dat kort
daarop de manschappen, die over de reling lagen te kijken, uitriepen: 'Zie ze blazen!'
Ze hadden een school walvissen ontmoet!
IJsbergen! Walvissen! Is het niet ongeveer alles wat in de verbeelding der mensen
opdoemt wanneer men hun spreekt over Noordof Zuidpool?
Feitelijk moet er evenwel heel wat meer te vinden zijn. Hoe anders dien algemenen
wedloop naar de Zuidpool verklaard, thans door de grootmachten ingezet? Zo loont
het wellicht de moeite eens even de voorgeschiedenis en de wetenschappelijke
verworvenheden nopens dit werelddeel in ons geheugen op te frissen.
TERRA AUSTRALIS
Meer land dan water in het Noorden, meer water dan land in het zuidelijk halfrond,
is dit niet wat het eerst opvalt? De drie oceanen die de kontinenten scheiden, gaan,
naar het Zuiden toe, in één enkele, doorlopende watervlakte over, de hele aarde rond;
in één circumterrane zee, rondom een reusachtig eiland: de Zuidpool.
Deze kennis, gemeengoed voor ons, bleef een mysterie voor de Oudheid en zelfs
voor de Nieuwere Tijden. Het volstaat een atlas van Blaeu en Ortelius in te kijken,
om zich ervan te overtuigen dat hun voorstelling van het zuidelijk halfrond nog steeds
bij de oude gebleven was. Niet de zee maar het vasteland hielden ze voor
overheersend, en, in hun onbekendheid, brachten ze op de kaart een enorm kontinent
o

dat reikte van de pool tot aan 40 Z. Br., hun 'Terra Australis' het Zuidland, zoals ze
het noemden. De Grieken hadden zich, in hun bedenkingen laten leiden door de
evenwichtstheorie. Zuidwaarts de hun bekende oceanen, moest er een land bestaan
groot genoeg om tegen al het noordelijk gelegene op te wegen. Ook de Arabieren,
die nochtans goed thuis waren op den Indischen Oceaan, gaven op hun mappa mundi
van Edressi (1154) nog de wereldvoorstelling van Ptolemaeus weer.
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Laat en traag daagde wat meer licht over het geheimzinnige Zuidland.
Ontzaglijke hinderpalen lagen de zeevaarders in den weg. Bij kleine kruissnelheid,
grote afstanden. Vuurland, de dichtstbijgelegen landbasis, bevindt zich op 3600 km
van de Zuidpool, Nieuw-Zeeland op 4700 km, Tasmanië op 5000 km, en Zuid-Afrika
nog verder. Kaap Hoorn ligt op 55o58′ Z.B., wat in het noordelijk halfrond gelijkstaat
met de ligging van Kopenhagen. Beneden deze steunpunten niets meer dan slechts
enkele eenzame eilanden in den onmetelijk groten oceaan, met den hoogsten en
breedsten golfslag, de vervaarlijkste stormen waarvan de zeelui gewagen, met den
dichtsten mist, de 'Roaring forties' en de 'Fogg fifties', ongeacht nog de koude, het
pakijs tot hummochs opgestuwd, de grootste ijsbergen ter wereld, echte
tafellandschappen.
De afstanden zijn overwonnen, heet het tegenwoordig; die tot de Zuidpool echter
niet volkomen.
Cabral, die de kust van Brazilië op de kaart brengt, ontdekt op een tweede reis
voor nauwkeuriger opname, een land, waarschijnlijk Zuid-Georgië; de Fransen in
1738 de eilanden Bouvet en Kerguelen. Beiden denken den voet gezet te hebben op
het vermeende Zuidland. Drake, de zeerover, ontdekt daarentegen dat Vuurland geen
deel uitmaakt van Antarctis doch een eiland is.

James Cook en Ross
In het jaar 1772 gelast de Engelse admiraliteit James Cook met een grondig onderzoek
der Zuidzee. In September zeilt hij met de Resolution en de Adventure, kruist driemaal
den poolcirkel, bereikt 71o 10' Z.B., en keert terug omdat hij niet verder kan. De
resultaten van dien tocht? De meest zuidelijk ontdekte landen waren eilanden en
geen deel van het Zuidland. Veel zeehonden werden waargenomen. Cook besloot
zijn verslag met deze moedeloze profetie: 'Niemand zal bij machte zijn verder naar
het Zuiden door te dringen. Het grote Antarctische land, zo het ten minste bestaat,
zal voor altijd een geheim blijven'.
Deze profetie geleek wel een uitdaging en eer een prikkel voor den
ondernemingsgeest zowel van robbenjagers als van geleerden. In 1791 kruisten er
reeds honderd robbenvangers rond Zuid-Georgië en dat jaar beliepen hun winsten
drie millioen gulden.
Vrees voor concurrentie snoerde den mond dier stoere jagers en de wetenschap
kreeg weinig te horen. Nochtans luidde dit einde der achttiende eeuw het tijdstip der
grote ontdekkingen in.
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Gottlieb Fabiaan von Bellinghausen vaart in 1819 met de Wostok binnen en rond
den poolcirkel en doopt zijn ontdekkingen Peter I-eiland en Alexander I-land.
James Weddel, in 1823, ontdekt een groten inham in de Antartika1., de Weddelzee,
bereikt den 74o Z.B., en brengt het eerst van allen een exemplaar mee van een
onbekend zeehondensoort. Vermelden we hier nog de poolvaart van Biscae en Kemp,
door de firma Enderbey Brothers, scheepsreders en handelaars in robbentraan,
gesteund en die van den Fransen admiraal Y. Dumont d'Urville (de man door wiens
bemoeiingen de Venus van Milo in de Louvre kwam), die onze kennis verrijkte met
het Joinville-eiland, het Adelië- en Philippeland.
Evenwel, tot 1840, had nog geen zeevaarder binnen den poolcirkel voet aan land
gezet. Ze hadden de wildste stormen en blizzards getrotseerd, de kust van verre
verkend, doch voor den pakijsgordel rechtsomkeer gemaakt.
James Ross zou het op zijn beurt wagen. Scheepsjongen van zijn twaalf jaar af,
reisgenoot op negentienjarigen ouderdom van Parry op zoek naar de
Noord-Westpassage, deelnemer aan nog meerdere pooltochten, stelt hij ook de ligging
van de Magnetische Noordpool vast. Engelands keuze valt op hem. Onder zijn beleid
en dat van zijn scheepsmaat Crozier Francis, worden de Terror en de Erebus uitgerust.
Met Nieuwjaar 1841 kruisen zij den poolcirkel, wagen zich in het pakijs en doorzeilen
het zes dagen, alle openingen benuttend. Zelfs wenden ze een ijsschol aan als
ijsbreker; ijs tegen ijs! Beide schepen worden achter de schol vastgemeerd en jagen
dezen ram door het pakijs. Op 69o15 Z.B. vindt Ross de zee vrij. Het Zuiden ligt
voor hem open. Uit de mastkorf een kreet: 'Hoogland, recht vooruit!' Tegen den
hemel staan hoge bergspitsen afgetekend, bergruggen van 3000 m hoog. Zelfs in de
verte rook en vlammen: twee vulkanen! Wonder schouwspel voorwaar, die geelrode
vlammenschijn op deze eentonige, oneindige witte uitgestrektheid! Ross vaart er op
af maar komt te staan voor een ijswal van 90 m hoog. Hij zeilt er 450 km langs op
zoek naar een ijsinham. Vergeefs echter. 'Door dezen ijsmuur breken is zo onmogelijk
als door de krijtrotsen van Dover te zeilen.' Ross zit schaak! Het volgend jaar beproeft
hij het nog eens, doch zonder uitslag. In zijn dagboek tekent hij op: 'De ijswand steeg
zacht in zuidelijke richting en wij meenden de

1.

Met den naam Antarctis wordt het gehele Zuidpoolgebied aangeduid. Het vasteland rond de
Pool noemt men 'Antartika'. De 'Antartika' wordt verdeeld in vier kwadranten:
het

Amerkaanse

0o-90o W

of
Weddelkwadrant,

het

Pacifische

90o-180o

of
Pacifickwadrant.

het

Australische

180o-90o

of
Rosskwadrant,

het

Afrikaanse

90o-0o

of
Enderbeykwadrant.
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aanduiding van hoge, met sneeuwbedekte bergmassas te ontwaren, maar de
zichtbaarheid is hier zo onzeker, dat, hoewel we menen bergen te zien, wij het toch
niet durven verzekeren. Het zou ons pijnlijk vallen, moesten onze opvolgers, onder
betere omstandigheden kunnen vaststellen dat onze bevestigingen op vergissingen
berustten. Daarom schrijf ik op mijn kaart: Aanduiding van land'.
Ross werd tot staan gebracht voor de ijsbarrière die zijn naam draagt. Cook had
de richting van het Zuidpoolgebied aangegeven. James Roos ontdekte het.
Vanwaar die ijsbarrière? Twee theorieën. Het is ofwel een overblijfsel van de
vergletschering uit den ijstijd, dus een deel van een grote ijskap, die niet geheel op
het land rust, doch zich daarbuiten uitstrekt en gedragen wordt door de kustzee. Ofwel
is het shelfijs uit in zee gevormd ijs en neerslag, in verbinding gekomen met een
voetgletscher. Het is een muur van 60 m hoog. Amundsen en Byrd hebben het later
aangedurfd hun basissen 'Fraheim' en 'Little America' op het shelfijs te bouwen. Op
zijn tweeden tocht zei Byrd schertsend: 'Spanningen en persingen werden in het ijs
waargenomen; 'Little America' is niet tevreden het zuidelijkste dorp ter wereld te
zijn, maar het streeft er naar het eerste dorp te worden dat op een ijsschots in zee zal
ronddrijven.'

82o-88o-90o
Nu treedt voor de Zuidpoolvaarders een periode van rust in, en wel tot 1895. Op het
aardrijkskundig congres van Londen wordt toch de mogelijkheid van nieuwe tochten
besproken en nieuwe verkenningen aangemoedigd.
De Belgica, onder commando van de Gerlache weet het hoogst nodige bijeen te
krijgen en vaart uit Antwerpen af. Reeds te Oostende moest zij de haven binnenlopen
voor reparatie. Nooit heeft expeditie over schaarser middelen beschikt en minder
regeringssteun genoten. Ze slaan er zich niettemin op schitterende wijze door. Op
28 Februari 1895 bereiken ze den 70o Z.B., wagen zich nog verder en worden ten
slotte door het ijs ingesloten. Zij zijn de eersten die op de Zuidpool overwinteren.
Op 20 Maart 1899 komen ze los. Ze deden intussen tal van weerkundige,
oceanografische, magnetische waarnemingen die nu nog van waarde zijn.
Rond dien tijd overwintert C. Borchgrevinck, ditmaal te land. Het eerst van allen
beklimt hij de ijsbarrière. Borchgrevinck zet den sleutel op de deur; Scott gaat binnen
kijken. Hij brengt het tot den 80o Z.B.
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Het bespreken van al de Zuidpoolvaarten valt buiten het bestek van dit artikel; daarom
vergenoegen we ons met de lijst der merkwaardigste tochten tot in 1922.
NAAM VAN HET LEIDER
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***

'Mannen, door verschillende drijfveren bewogen, varen uit naar de onbewoonde
streken van den aardbol. Sommigen worden enkel gedreven door trek naar avontuur;
sommigen door onlesbaren dorst naar wetenschap; anderen nog worden uit de
overbekende, gebaande wegen gelokt door zachte fluisterstemmen, door de
geheimzinnige betovering van het onbekende.' Zo spreekt Shakelton in zijn The heart
of the Antarctic.
Hij had reeds de Discovery-expeditie van Scott meegemaakt en was tot op 82o
Z.B. doorgedrongen. Hij liet niet los en tijdens den tocht door hemzelf op touw gezet
bereikt hij, na de roemvolle beklimming van de Beardmoregletscher, de Zuidpool
op 200 km na. Hij geraakte tot 88o23' Z.B. Had hij maar gewaagd winterkwartieren
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te betrekken op de Rossbarrière, was een zijner poneys niet in een ijskloof verdwenen,
gewis had hij het doel van al zijn streven bereikt. Doch heel de reis was reeds een
bijna hopeloze strijd om het leven geweest.
Maar de weg was gebaand en een nieuwe expeditie, nog breder opgezet, met nog
meer voorzorgen omringd, zou den reeds merkwaardig getrainden Scott in staat
stellen ook het overblijvend stuk weg af te leggen: de Zuidpool zou Engels zijn...
doch tussen de lepel en de lip...
De Noordpool werd in de eerste helft van 1909 nog niet ontdekt.
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Amundsen rustte de Fram uit om het zeebekken om de pool te onderzoeken en tot
aan de pool zelf door te dringen langs de Behringzee. In September 1909 bereikt
hem het bericht dat Peary hem voor is. 'De eer de vlag te planten op de Noordpool
ontsnapt mij. Dan maar naar de Zuidpool!'
Doch wat zouden zijn geldschieters zeggen, als ze vernamen dat hij naar de
Zuidpool voer? Amundsen kent zijn volk en zegt niets. Pas toen hij op 9 September
uit Madeira gaat vertrekken (om langs de Behringstraat naar de Noordpool te varen
moest hij eerst rond Amerika) deelt hij zijn plan aan de bemanning mee. Bij
naamafroeping wordt aan ieder voorgesteld aan den nieuw ontworpen tocht deel te
nemen. Allen antwoorden: Ja. Twee uur tijd voor de manschappen om hun familie
in te lichten en brieven te sturen, voor hemzelf om de kranten op de hoogte te brengen
en een telegram naar Scott: 'Am going South!'
Een wedloop naar de Zuidpool tussen Scott en Amundsen! Deze tochten zijn
overbekend. Wij willen er enkel op wijzen hoe Amundsen, noch vermetel in zijn
zelfvertrouwen, noch roekeloos in zijn durf, dezen tocht uiterst zorgvuldig voorbereidt,
de onderneming zijner voorlopers benuttigend.
Hij besteedt de uiterste zorg aan de keuze en het inmaken van mondvoorraden.
Niet één geval van scheurbuik op vier Noorse pooltochten! Hij vervangt de poneys
door den eskimohond; hij wijdt bijzondere aandacht aan de kleding zijner reisgezellen.
Alleen zorgvuldig beproefd rendierbont, met uitsluiting van minderwaardig buikvel,
wordt aangeschaft; hij laat tenten van zeer donkere stof vervaardigen om de
slapeloosheid der mannen tijdens den pooldag te verdrijven; hij laat opslagplaatsen
met genummerde vlaggen aanleggen tot op 82o Z.B.; hij kiest de Walvisbaai als
vertrekpunt; hij bewaart een volkomen zelfbezit bij zijn ongeduldig enthousiasme.
Vertrokken bij een temperatuur van −50o, komt hij eenvoudig terug, wijl de honden
het niet uithielden. De mensen wel, gelukkiglijk. Hij wacht rustig een gunstiger
gelegenheid af.
Zulk beleid droeg in niet geringe mate tot het welgelukken van den
ontdekkingstocht bij. Op 14 December, op de eentonig witte hoogvlakte van de
Zuidpool, staan Amundsen en zijn Noren, eerbiedig en toch vol geestdrift rond de
vlag van hun vaderland.
Op 24 Januari is hij terug in zijn winterkwartieren en bereidt zich voor op de
thuisvaart.
Scott, Wilson, Bowers, Oates en Evans rukken moeizaam op en naderen de pool
op 16 Januari 1912. Op dezelfde onmetelijke witte vlakte ontwaren ze een sombere
vlek: een eenzaam wapperende vlag!
'De Noren zijn ons vóór. Amundsen kwam eerst aan de pool!
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Smartelijke ontgoocheling waarbij niets groter leed baart dan het aanschouwen van
mijn arme, trouwe gezellen! Alle moeite, alle ontberingen, alle lijden, waartoe diende
het? Tot niets! Het waren dromen, dromen bij klaarlichten dag en die nu verzwonden
zijn! Te laat! Ik huiver voor den terugtocht' (Uit het dagboek van Scott).
Die terugtocht werd inderdaad voor de uitgeputte en nu moreel gebroken
poolvaarders een tragedie. Een kruis werd tot hun nagedachtenis opgericht. Onderaan
leest men: 'Who dead on their return from the Pole, March 1912. To strive, to seek,
to find and not to yield'.
De Zuidpool is ontdekt. Al wie het hart op de rechte plaats heeft zal met
bewondering blijven opzien naar zulke toonbeelden van geestdrift, wilskracht, moed,
zedelijk en lichamelijk uithoudingsvermogen, zelfs zin voor humor en diplomatische
schranderheid om de onontbeerlijke kapitalen bijeen te krijgen.
De sportieve wedloop is ten einde, doch slechts een derde van de kustlijn en een
kleine strook binnenland der Antartica zijn verkend.

Little America
Veel werk dus, zelfs het voornaamste blijft te doen. Reeds is het geographisch
onderzoek aan den gang. De grote rederijen voor walvisvangst hebben dringende
behoefte aan wetenschappelijke voorlichting met betrekking op de levensvoorwaarden
en den trek der walvissen, en op het ontdekken van nieuwe jachtgebieden. Doch de
Antartica wordt hierom door de geleerden niet vergeten.
Morele steun ontbreekt evenmin en kapitalen worden bijeengebracht door de
geldmagnaten, door de pers die de sensatielust van haar lezerspubliek zoekt te voldoen.
Zo vertelt Adm. Byrd dat een tractorenkolom, even vóór den afrit naar het Zuiden,
voor den filmoperateur moest defileren en dat een Amerikaans postbeamte hem op
zijn tweeden tocht vergezelde die op het postbureel van Little America duizenden
brieven stempelde voor liefhebbers en verzamelaars.
De Engelse expedities werden gesteund door het 'Discovery Committee', dat zich
bezighoudt met de studie der walvissoorten en door de 'BANZARE'
(Britisch-Australian and New-Sealand Antartic Research Expedition). Deze organisatie
zette tochten op touw in 1925, 1928, 1929 en van 1934 tot 1937 vaarde de Britse
Graham expeditie uit.
Voor de Noorse poolvaarten ging de grote impuls uit van consul Lars Christensen,
hoofd van een der grootste rederijen voor de walvisvangst. Hij rustte de
Norvegiaexpeditie uit en nog menig andere
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voor grondig onderzoek op biologisch, oceanographisch en metereologisch gebied.
Hij werkte eendrachtig samen met zijn handelsconcurrent Svend Foyn. Ook richtte
hij een museum in voor wetenswaardigheden over walvisvangst te Sündefjord. Nog
dienen vermeld te worden de Thorskammer en de Thorskam die
verkenningsvliegtuigen aan boord hadden en ongeveer 2000 km kust fotografeerden.
Mevrouw Ingrid Christensen, de eerste vrouw die den poolcirkel overschreed, nam
deel aan vier pooltochten.
Van uit Australië vertrokken de expeditie van Wilkins (1928-1930) en die van
Wilkins-Ellsworth (1933-1936).
Vermelden we nog de tochten van Byrd (1928-1930, 1933-1935, 1939-1941,
1946−), en die van den Duitser Ritscher met de Schwabenland, een
vliegtuigmoederschip der Duitse Lufthansa (1938-1939). Deze tocht stond in het
kader van het Duitse vierjarenplan.
De meest bekende onder de moderne poolonderzoekers is admiraal Richard Evelyn
Byrd, wiens werkwijze steunt op verkenning van uit de lucht; iemand met een
mannelijke persoonlijkheid en een ingeboren leiderstemperament, en daarnaast een
sterken inslag van dromerige romantiek, doch iemand die zijn dromen in daden
omzet.
Admiraal Byrd had reeds vermaardheid verworven sedert zijn vlucht van
Spitzbergen naar de Noordpool en terug, met Floyd Bennet in 1926, zijn vlucht over
den Atlantischen Oceaan in 1927, maar vooral zijn historischen vliegtocht naar de
Zuidpool in 1928, tocht dien hij volbracht in 18 u. 19 m. met inbegrip ener
tussenlanding bij een benzinedepot, en waarover Amundsen negen en negentig dagen
deed.
Dit alles kwam hem te pas om aanzienlijke geldmiddelen bijeen te krijgen. Hij
organiseerde daarna zijn expeditie op merkwaardige wijze. Hij bouwde op het shelfijs,
dat de kust der Walvisbaai vormt, het meest zuidelijke dorp van de wereld, voorzien
van modem comfort als electrisch licht, telefoon, radiostation, klankfilm, theater,
enz., zelfs vliegtuigen en rupsautos. Een gans bijzondere zorg wijdde hij aan den
menselijken factor: 'Mensen zijn onberekenbare elementen in de Zuidpoolstreken.
De nauwkeurigste voorbereiding, het scherpzinnigste plan kan in de war gestuurd
worden door een ongeschikt en minderwaardig man'. Het leven in afzondering stelt
aan het zenuwgestel bijzonder hoge eisen. Doch hij lost op merkwaardige wijze het
probleem van den maandenlangen nacht in Little America op.
Byrd is nu een der grote figuren van de Zuidpool. Wat hem speciaal verdienstelijk
maakt is zijn systematische verkenning van grote gebieden der Antartica, de krachtige
en methodische leiding zijner expedities waardoor hij de kennis van de Zuidpool
meer dan wie ook bevorderde.
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Byrd heeft er gedurende zijn tweede expeditie van 1933 tot 1935 aan gehouden een
Zuidpoolwinter gans alleen door te brengen in 'Balling advance Wheather Base'. Hij
verbleef er vier maanden en half in volkomen eenzaamheid en schoot er haast het
leven bij in. Tot zijn allervoornaamste oogmerken behoorden de metereologische
waarnemingen. De invloed van het uitgestrekte koude poolgebied op de
wedergesteltenissen over de ganse aarde maken een nauwkeurige kennis van het
poolklimaat uitermate gewenst. Zulke waarnemingen, regelmatig bijgehouden op
een ver zuidelijk gelegen punt ontbraken nog. Byrd besteedde die vier en half maand
voor die opnemingen op 80o8' Z.B.
Waarom daartoe eiken bijstand afgewezen? Wanneer twee mannen in dergelijke
omstandigheden, zolang op elkander aangewezen, moeten leven dreigt een te groot
gevaar dat de harmonie tussen beiden verstoord worde. Hobbies worden dan niet
verdragen; de wijze waarop één het licht uitblaast, zijn schoenen op den vloer gooit
irriteert zijn vriend onuitstaanbaar. Met drie man? Met meer? De risico's der
onderneming zijn te groot: Byrd gaat liever alleen. Hij draagt de leiding over aan Dr
Poulter en, in een dagorder aan de manschappen, zet hij uiteen hoe hij wenst dat het
gezag uitgeoefend worde: 'Elk man in dit kamp heeft recht op kordate en eerlijke
behandeling. De officieren wordt op het hart gedrukt dit recht voortdurend in acht
te nemen. In zeker opzicht lijkt onze toestand op dien van primitieve stammen. We
kennen geen onderscheid van klassen, zoals in de beschaafde wereld. Wat een man
in het moederland is, is van geen tel in Klein Amerika. Degene die daarginds zou
gefaald hebben, krijgt hier een kans om dat goed te maken. Hij zal beoordeeld worden
niet zozeer naar den socialen rang dien hij bekleedde als wel naar de wijze waarop
hij zijn taak vervult, hoe nederig deze ook moge wezen', Wanneer Byrd van zijn volk
afscheid neemt, voegt hem de kok ondeugend toe: 'Denk erom, admiraal, geen
klassenonderscheid in de Advance Base!'
Op 28 Maart 1934 betrok Byrd de ingegraven hut gebouwd uit vuurvast materiaal.
Drie vijanden konden hem belagen: brand, verdwalen, ziekte. Tegen brand waren
voorzorgen genomen. Tegen gevaar van te verdwalen plantte hij van zijn hut uit een
lange rij palen met kabel verbonden. Eens gebeurde het toch dat een sneeuwstorm
hem verraste. Dank aan zijn uiterste zelfbeheersing vond hij toch den weg terug.
Door ziekte ging hij bijna ten onder, en wel door vergiftiging met koolzuur, afkomstig
uit de kachel en de petroleum-motor die de drijfkracht voor zijn radioinstallatie
leverde. Vuur moest er wel gemaakt worden en vuur betekende dreigend gevaar voor
verstikking. Om hulp roepen doet hij niet. Hij alerteert niemand.
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Aangrijpender drama kan men zich niet indenken. Men leze het verhaal er van in
zijn boek Alone. Eerst na jaren en op aandringen zijner vrienden heeft hij toegestemd
het te schrijven, zo akelig vond hij die herinneringen.
In 1939-1941 staat Byrd opnieuw aan de Zuidpool met de North Star en de Bear
of Oakland, welke ver van elkaar gelegen basissen inrichten. Eén bij de Rossbarrière,
de andere in de Margueritebaai bij het Grahameiland. Hier trad voor het eerst de
sneeuwkruiser op, de motorslede die woon- en werkvertrek bevat, gelijk welk terrein
kan berijden en op het dak een vliegtuig meevoert1..
De expeditie van 1946 is, naar wat wij er van weten nog grootser opgevat. Ze telt
vier duizend man en is in drie groepen verdeeld. De eerste blijft bij de Rosszee
opereren, de tweede vaart naar de Weddelzee langs het Pacifickwadrant; de derde
eveneens naar de Weddelzee doch langs de tegenovergestelde zijde. Elk der drie
groepen beschikt over een basisschip voor watervliegtuigen, een tankschip, een
destroyer en meerdere kleinere vaartuigen, enz. De expeditie draagt den naam van
'Task Force High Jump'. Zij wil al de mogelijkheden onderzoeken die de poolgebieden
opleveren.
Engeland heeft een expeditie in de Margueritebaai sedert 1943. Noorwegen, Chili,
Argentinië, Australië, de Sovjet-Unie zouden ook expedities voorbereiden, doch
afgezien van enkele details over den Amerikaansen tocht, is er weinig bekend.

Noord- en Zuidpool
Welke zijn de resultaten van het poolonderzoek tot op heden? Zeer gevorderd zijn
ze nog niet.
Het grote verschil tussen Zuid- en Noordpool ligt hierin dat de eerste omgeven is
door de zee, en de laatste door land. De invloed hiervan laat zich niet alleen gelden
op klimaat, fauna en flora, maar zelfs op de geschiedenis der beide polen. De vaart
om de Noord heeft de zeelieden sedert lang aangetrokken; de N.W. en N.O. doorvaart
deed de belangstelling voor de Noordpooltochten stijgen. Voor de Zuidpool gevoelde
men een verwijdering.
Het klimaat van beide streken is gelijkaardig hoewel veel strenger op de Zuidpool.
Kenschetsend voor de polaire luchtgesteltenis zijn de lange perioden tijdens welke
de thermometer immer beneden −30o blijft en de maandenlange nachten. Deze
temperatuur is niet stabiel en ondergaat schommelingen van 10o, welke vergezeld
gaan

1.

Een Rus, Wodopjanow, in een boek Metschta Pilota, De droom van een Piloot, heeft het
plan hiervan reeds vroeger uiteengezet. Hij zou aldus een blijvend bezette observatiepost
aan Noord- en Zuidpool willen oprichten.
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van rukwinden en sneeuwstormen die het leven buiten onmogelijk maken. Zo spreekt
men van wilde winters, maar ook van wilde zomers aan de Zuidpool. Zo tekende
Byrd van 21 Juni tot 30 Augustus 1934 in Klein Amerika een temperatuur op van
−50o. Van Maart tot September daalde de temperatuur zestig maal beneden −46o en
zeven en twintig maal beneden −51o. Een ijzige kou die niet vergoed wordt, zoals in
Siberië door een warmen zomer! Aan de Zuidpool blijft de zon in den zomer wel
vier maanden lang zonder onderbreking boven den gezichteinder, doch een fletse
zon in een nevellucht. Byrd registreerde in het zomerseizoen 1934, namelijk in de
maand Januari, een gemiddelde temperatuur van −5o en een maxima van +6o.

De zeeën
De circumterrane zee om de Zuidpool beslaat ongeveer 25 tot 30 breedtegraden, wat
gelijk staat met den afstand van Algiers tot IJsland. Deze antarctische randzee is een
gebied van voortdurende lage druk (743 mm), bizonder tussen 55o en 65o Z.B.; het
kontinent daarentegen, een gebied van anticyclonale druk, die nochtans niet
gelijkmatig verdeeld is, want midden op de Antartica woeden vaak geweldige
sneeuwstormen. De studie der klimaatsfactoren op de Zuidpool is nog weinig
gevorderd. Wanneer die zeer koude lucht naar het gebied van lage druk in zee waait,
ontstaat er zware storm, dichte nevel deels ook toe te schrijven aan het smelten van
ijs op lagere breedte. Daarom spreken de zeelui over 'Fogg fifties' en 'Roaring forties'.
'Weinig landschappen op de wereld', schrijft Byrd, 'zijn zo groots, majestueus en
indrukwekkend als deze tafelijsbergen, die als zware, witte oorlogschepen, gehouwen
uit marmergroeven van ijs, plechtstatig ronddrijven op een zee die als geschilderd
lijkt. Sommige zijn zo groot dat ze gans Manhattan zouden kunnen dragen. Een enig
mooie vloot, de mooiste die ooit bestaan heeft. Plots breekt het tempeest los. Bergen
van millioenen tonnen ijs beginnen lichtzinnig, dwaas en gek te dansen; midden in
het gehuil van den wind en het geloei der zee, omsluierd met mist, rukken ze in hun
gekke sprongen voorbij en botsen te pletter tegen elkaar. Men wordt met religieuze
vrees bevangen.'

Het kontinent
De oppervlakte van het kontinent wordt geschat op 14 millioen km2, wat meer dan
Europa. Volkomen geïsoleerd van andere
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werelddelen, ligt het bedolven onder een ijskap waarvan men de dikte niet kent.
Vroeger meende men dat het doorsneden was door een min of meer brede zeestraat
strekkende van de Weddelzee naar de Rosszee. Men heeft die mening laten varen.
Het schijnt veeleer een groot kontinent te zijn, het grootste hoogplateau ter wereld,
waarvan de gemiddelde hoogte wordt geschat op 2000 m. (Azië 1000 m, Afrika 650
m). Zeer grote oppervlakten werden reeds fotogrammetrisch gekarteerd. Elke expeditie
ontdekte nieuwe gebieden en deelde duurbare doopnamen uit (Olaf, Ragnild, Astrid,
Luitpold, Mary, Byrd, Ford, Roosevelt, enz.). Hoge bergketens wier toppen boven
de 4000 en 5000 m reiken doorkruisen het vasteland. Reusachtige gletschers (de
Beadmore gletscher is 300 km lang) graven er hun dalen uit. Vulkanen sturen hun
rookpluimen ten hemel. Een titanisch landschap!
De geologische kennis, opgedaan bij het bestuderen van het rotsmateriaal der
nunataks, der kratertrechters en der gruishopen aan den voet der gletsers, leren dat
er een kern bestaat van oergesteenten, graniet, gneis, gabbro, bedekt met primaire,
secundaire en tertiaire lagen. De fossielen, de flora en fauna hiervan tonen aan dat
dit vasteland eertijds een milder klimaat kende. Er werden ook steenkoollagen
gevonden.
De gestelde problemen zijn de volgende.
Tussen de flora en de fauna van Zuid-Amerika, Australië, Tasmanië,
Nieuw-Zeeland, Madagascar en zelfs Ceylon heerst een treffende overeenkomst.
Dezelfde vogels, buideldieren, levend of versteend, serpenten, kikvorsen, vlinders,
wormen, zoetwatervissen die alle tot nauw verwante soorten behoren. De beukensoort
van Queensland staat zeer dicht bij die van Chili, enz. Wallace en Sclater verklaren
deze gelijkenis door veronderstelde landbruggen, die eertijds deze landstreken zouden
verbonden hebben. Sinds Darwin en Rutimeyer is men de Antartika gaan beschouwen
als een tussenschakel of verbindingsvasteland. Het onderzoek van vissen en
weekdieren, door de Belgica meegebracht, heeft die zienswijze nog kracht bijgezet.
Het probleem neemt toe in omvang wanneer we terugdenken aan het Goudwanaland
van de permperiode dat het Braziliaans-Guyaans massief, Afrika, Dekan en
West-Australië omvatte. Een zekere waarschijnlijkheid bestaat dat de Antartika
daarbij zou behoord hebben. Maar hoe was in dit polaire klimaat het leven mogelijk?
Men moet wel aannemen dat het een ganse ommekeer heeft ondergaan. Maar hoe
dezen ommekeer verklaard? Verondersteld wordt dat de aardas zich heeft verplaatst
en dat het kontinent op een lagere breedte lag; of ook, met Wegener, neemt men aan
dat het kontinent zich heeft verplaatst. Dit zijn enkel gissingen. Slechts één zaak
blijft zeker: de Zuidpool heeft eens een milder klimaat gekend.
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Het leven aan de Zuidpool
Ten noorden van den 65o N.B. leven meer dan een millioen mensen. De korte zomer
geeft voldoende warmte voor de ontwikkeling van planten- en dierenleven, het in
stand houden der grote grasvlakten, der toendra's van het Noorden, met hun flora en
bloemen die de weiden tooien zodra de sneeuw gesmolten is, der bossen en der
duizenden insecten. Doch op 60o Z.B. woont geen sterveling. In het Zuidpoolgebied
geen rendieren, noch poolvossen en beren, geen knaagdieren. De zee echter krioelt
er van leven. Ze heeft een milder klimaat en, wat meer is, bezit een uitzonderlijken
rijkdom in kiezellagen en overvloedig plankton. Millioenen dieren teren op die
voedselbron, zelfs walvissen leven ervan. Robben, dus zeehonden waaronder de
zeeluipaard, walvissoorten (de 'Discovery' expeditie nam er zeven verschillende
waar) waaronder de 'Orca Gladiator', de roofwalvis, en zeer vele schaaldieren. Dit
is maar een of ander voorbeeld van het zeer verscheiden zeewild. In de periode
1868-1939 werden, over het geheel genomen, 822.438 walvissen gevangen, waarvan
77 procent in de Antarctische zeeën. Tegen de moderne techniek moeten de
reuzenvissen het afleggen. In 1938 stelde men reeds vast dat de buitgemaakte
walvissen kleiner waren en dat de traanproductie per dier afnam. Om algehele
uitroeiing te voorkomen vergadert sinds 1937 elk jaar een internationale
walvisconferentie te Londen.
De merkwaardigste dieren der Antarctische wereld zijn de vogels. Zo de
sneeuwstormvogels, de skua en wel bizonderlijk de pinguïns. Deze zijn tevens
waterdieren. Minuten lang kunnen ze onder water jagen. Willen ze vooruit over de
sneeuw, dan laten ze zich voorover op den grond neer en, op buik en borst, glijden
ze snel voort, al maar door roeiend met hun krachtige poten. Bij iedereen wekt deze
vogel sympathie, zoals blijkt uit alle, zelfs wetenschappelijke beschrijvingen. Plonting,
fotograaf bij Scott's laatste expeditie, laat er zich aldus over uit: 'Wandelend over
het ijs komt ge soms een gezelschap marionetten tegen, gerokt en met breed wit
overhemd. Dadelijk wordt ge het voorwerp hunner belangstelling... Een keurig heertje
treedt uit de groep vooruit naar u toe, met 'Charlie Chaplin' pasjes. Hij ziet er
klaarblijkelijk welwillend en vredelievend uit... enigszins op zijn hoede toch, zich
blijkbaar willende vergewissen bij wat soort pinguïns ge eigenlijk thuishoort. Zijn
kop laat hij achterover hangen, snavel omhoog en hij kijkt u met beide ogen scheel
aan...!' Mensenvrees is hun onbekend.
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Politieke verhoudingen
Het Britse rijk heeft twee sectoren in bezit genomen: de Falkland Islands Dependency
en de Ross Dependency. Dit gebied omvat de twee toegangswegen naar de Antartica.
Amerika maakt aanspraak op het gebied tussen de Falkland- en Ross Dependency,
het Wilkesland, Little America en erkent de Ross Dependency niet als Engels
eigendom.
Frankrijk heeft de Kerguelen eilandengroep. Australië de Maquarie eilanden;
Noorwegen den sector 8oo-100o W.L. en 50o O.L.-15o W.L.
Het volkenrecht bepaalt dat de verklaring van inbezitneming slechts geldt voor de
landgebieden, met inbegrip nochtans der kustzeeën welke binnen den sector liggen.
Tot verdere interpretatie hiervan dringen volgende vragen zich op.
Geldt die bepaling ook ten opzichte van ten tijde der inbezitname nog niet ontdekte,
doch van later en door andere onderzoekers ontdekte gebieden?
Geldt het sectorenprincipe? M.a.w., geldt de inbezitneming van af de kust tot aan
de pool?
Volstaat het uitwerpen van een vlag van uit een vliegtuig voor een geldige
inbezittreding?
Wien behoort het shelfijs der Rosszee? Hier zullen de glaciologen een woord
moeten meespreken. Kwam het van het vasteland afgezakt of werd het ter plaatse in
zee gevormd?

Kolonisatiemogelijkheden
De Fransen deden in het verleden twee kolonisatiepogingen op het eiland Kerguelen.
Zij hebben in 1908 aan extensieve veeteelt gedaan door invoer van schapen. De eerste
wereldoorlog evenwel stelde een eind aan die overigens weinig schitterende
onderneming.
In 1928 richtten Bossières Frères er een kreefteninleggerij op. Het krioelt er van
deze dieren langs de kusten van Kerguelen. De fabriek leverde tot 200.000 dozen
per maand. Regelmatige bevoorrading werd uit het moederland betrokken. Doch
Kerguelen ligt ver, en toen het nieuwtje van de zaak ongeveer af was, begon de
toevoer van levensmiddelen te slabakken en liet men tenslotte de honderd bannelingen
over aan hun lot. Wanneer men in het moederland weer eens aan hen ging denken,
hadden ze er grondig genoeg van gekregen op Kerguelen. Allen wilden naar huis.
Zo eindigde een schone onderneming. Ze had nauwelijks vier jaar geduurd.
Heden ten dage bestaat op Zuid-Georgië de stad Grytviken, de stad
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der walvisjagers. Een Engelse creatie! Er leven zowat duizend negen honderd mensen
die door het buitenland moeten bevoorraad worden. Er staan enkele fabrieken voor
het verwerken van traan, enige magazijnen waar onderdelen van motoren voorhanden
zijn. Verder vindt men er niets. Toch houdt Grytviken stand.
Zijn de mijnen ontginbaar aan de Zuidpool? Misschien wel; doch zouden ze
renderen? Kans op welslagen bestaat er ongetwijfeld daar waar het kostbare en
zeldzame ertsen geldt, waarvan de hoge waarde moeite en vervoer loont.
De Russen hebben wel steden gesticht binnen den Noordpoolcirkel. Kirovsk en
Montchegorsk op het schiereiland Kola voor ontginning van phosphaten en nikkel;
Vorkouta aan de Petchora voor kolen en petroleum; Nirilsk op Piassyna. Wij weten
ook dat kolen gedolven worden op Spitsbergen. Doch het klimaat aan de Noordpool
is zoveel gunstiger.
Wat brengt de toekomst voor Antartika? Welke zijn de ware redenen van den wedloop
daarheen? Er wordt veel over geschreven; doch weet men het juist? Een feit is dat
de 'Stars and Stripesmen' er geen gras over laten groeien. Ze schijnen niet geneigd
de kaas van hun brood te laten wegpikken. 'Gouverner c'est prévoir'.
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Historische kroniek
Het katholicisme in Noord-Nederland in de XVIe en XVIIe eeuw
door M. Dierickx S.J.
Sinds het herstel der kerkelijke hiërarchie in 1853 en de door Mgr Schaepman
ingezette emancipatiebeweging in het laatste kwart der negentiende eeuw, hebben
de katholieken van Noord-Nederland, met een bewonderenswaardige energie en een
diepe geloofsovertuiging, de systematische achteruitzetting van meer dan drie eeuwen
ongedaan gemaakt en een eerste rangspositie in het politieke, sociale en culturele
leven veroverd. De tijd was dan ook gekomen om de mythe van 'het protestantse
Holland' aan de geschiedkundige verworvenheden der laatste decenniën naar zijn
waarheidsgehalte te toetsen. De traditionele voorstelling van de zestiende eeuw liet
het voorkomen alsof de Noord-Nederlanders in een onweerstaanbaren drang naar de
vrijheid van denken en geloven het Spaanse en Roomse juk hadden afgeworpen, en
spontaan hun zielen voor het alverkwikkend licht van het calvinisme hadden
opengesteld. Het is de grote verdienste van Dr Rogiers werk, definitief met die mythe
te hebben afgerekend1..
De twee forse banden van samen bij de 1500 bladzijden, in een kranige, rijke taal
geschreven, wekken al dadelijk een indruk van soliditeit. Met kennelijk genoegen
gaat de auteur meermalen de stelling van dezen of genen schrijver te lijf, en al leidt
dit wel eens tot overdrijving, toch brengt het iets pikants in het boek, dat wij niet
graag zouden missen. De eerste band ontwerpt een beeld van de Kerk in
Noord-Nederland vóór Trente en van de opkomst van het protestantisme (bl. 5-200),
geeft daarna een uiteenzetting van de oprichting der nieuwe bisdommen in 1559 en
van het begin der katholieke reformatie onder de nieuwe bisschoppen (bl. 201-419),
om tenslotte de methodiek der protestantisering en haar practische successen in de
verscheidene provinciën tot het begin der

1.

L.J. ROGIER, Geschiedenis van het Katholicisme in Noord-Nederland in de XVIe en XVIIe
eeuw, 'Urbi et Orbi', Amsterdam, I, 1945, 650 blz., fl. 20; II, 1946, 832 blz., fl. 20. Het
Supplement met indices, bibliographie en kaarten (fl. 5,90) is ter perse, evenals de tweede
druk van het werk.
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zeventiende eeuw na te gaan (bl. 420-634). De tweede band handelt over de
wederwaardigheden der 'Hollandse Zending' in het algemeen (bl. 5-348) en haar
inwer king en resultaten in de onderscheiden gewesten (bl. 349-673), en eindigt met
wellicht het mooiste hoofdstuk van het hele werk: de invloed van het katholicisme
op de verscheidene kultuurgebieden (bl. 674-810). Maar zo krijgen wij volstrekt
geen kijk op den rijken inhoud van dit standaardwerk. In het korte bestek van deze
kroniek moeten wij ons echter beperken tot enkele aspecten die de Zuid-Nederlanders
meer bepaald interesseren.
Het eerste hoofdstuk, 'De Kerk vóór Trente', schildert een donker landschap, waar
slechts weinig zonnestralen door de dreigende wolken heenbreken. De sociale
wantoestanden en de algemene verarming wekten de ontevredenheid van de
hongerlijdende proletariërs tegen de op aalmoezen terende mendicanten en de
agrarische overmacht der kloosters, en schiepen aldus een anticlerikaal klimaat. Van
hun kant boden de vóór-Trentse geestelijken geen hartverheffend schouwspel. Dat
omstreeks 1500 de boven-Moerdijkse bevolking van 600.000 zielen een 5000 seculiere
priesters en een 25.000 religieuzen telde, wat ongeveer wil zeggen, dat op de
volwassen bevolking één op veertien tot een leven in onthouding verplicht was, is
zeker abnormaal te noemen en een onmogelijke eis. Toch moet men er rekening mee
houden, dat de toenmalige opvatting nopens het verplichte celibaat van de
wereldpriesters heel wat van de onze verschilde. Een zeer gelukkig onderscheid
maakt de auteur dan ook tussen de priesters fornicatores, die verboden omgang
hadden met vrouwen van allerlei slag, zoals wel meer in de hoogste rangen van den
clerus voorkwam, en de priester focaristen, ook 'sacerdotes uxorati' genoemd, die in
het geheim gehuwd waren en door het volk vergoelijkend geduld werden. Naast deze
nogal frequente celibaatsschennis treft eveneens de lage graad van ontwikkeling van
de grote meerderheid der geestelijken. Bij het lezen van dit onstichtelijk relaas komen
wij onder den indruk van de geweldige vernieuwing, welke het Trentse Concilie,
door haar voorschriften over de seminaries en haar hervormingsdekreten, in het het
deels ontaarde katholicisme der zestiende eeuw teweeg heeft gebracht. De schrijver
merkt echter terecht op: 'Men kan de vóór-Trentse gemeenschap in het geloof, ook
de Nederlandse, moeilijk nader komen met de begrippen, die een hedendaags bewoner
van confessioneel sterk-gemengde landen als aangeboren zijn' (I, 80), en wij voegen
er aan toe: ook in Zuid-Nederland waar het jansenisme en het liberalisme tot kilheid
en laïcisatie in het godsdienstig leven hebben geleid, vereist het een grote inspanning
zich in de mentaliteit der Katholieken van vier eeuwen terug in te leven. Zoals de
auteur schrijft, zou men hiertoe geholpen worden door een juiste kennis van de
toestanden in tegenwoordig homogeen katholieke streken, als Italië, Spanje of
Zuid-Amerika, waar naast in het oog lopende misbruiken, toch telkens weer die
diep-godsdienstige geest, de expansieve vroomheid en het spontaan beleven van het
geloof zo treffen. Indien de auteur, behalve die theoretische wetenschap, ook een
tamelijk langen tijd in een dier landen had geleefd, zou hij zeker
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bepaalde scherpe beoordelingen hebben afgerond, en onder de ruwe bast der
middeleeuwse volksdevoties meer dan nu het geval is, den kern van diep geloof
hebben aangetroffen.
In onze kerkelijke en ook politieke geschiedenis is de bul van 12 Mei 1559,
waardoor Paus Paulus IV veertien nieuwe bisdommen in de Nederlanden oprichtte,
een feit van vérstrekkende betekenis. Terwijl vroeger de Zeventien Provinciën
afhingen van de vier Nederlandse bisdommen. Utrecht, Kamerijk, Doornik en Atrecht,
en van acht vreemde, vooral van Luik en Trier, werd nu een eigen Nederlandse Kerk
gesticht. Het hele grondgebied, behalve het hertogdom Luxemburg, dat te arm was
om een bisschop te onderhouden, verviel in drie kerkprovincies: de
Noord-Nederlandse onder Utrecht met als suffraganen: Haarlem, Middelburg,
Deventer, Leeuwarden en Groningen; de Vlaams-Brabantse met Gent, Brugge en
leper, Mechelen, Antwerpen, 's Hertogenbosch en Roermond, waarbij aan Mechelen
de aartsbisschoppelijke zetel en ook een ereprimaatschap over de hele Nederlanden
toekwam; en een Waalse onder Kamerijk, met Doornik, Atrecht, Sint-Omaars en
Namen als suffragaanzetels. Een groots plan, dat bijtijds uitgewerkt voor het
katholicisme in de Nederlanden een onschatbaar goed had kunnen tot stand brengen.
De auteur wijdt er lange en interessante bladzijden aan, waarop wij verder terugkomen.
Den kern van het hele werk, het leidmotief van de argumentering vinden wij in
de drie laatste hoofdstukken van het eerste deel: de methodiek en het proces der
protestantisering. Aan de hand van een uitgebreid materiaal toont er de auteur scherp
en onweerlegbaar aan, dat in Noord-Nederland, zoals in heel Europa, de politiek de
godsdienstige kleur van de bevolking heeft bepaald. 'Zonder deze politieke dwang
zou het protestantisme zeker in al de betrokken staten doorgedrongen zijn en
minderheden, hier kleine, daar grote, door eigen werfkracht gewonnen hebben, maar
nergens tot massale, soms absolute inlijving van hele volken gekomen zijn' (I, 421).
Uit onwraakbare getuigenissen staat vast, dat er in 1587, toen de rebellen zich reeds
vijftien jaar tegen Spanje handhaafden, nog maar 10 procent hervormden in de
opstandige gewesten waren. Deze bestonden uit weergekeerde vluchtelingen en uit
een stroom inwijkelingen vooral uit de Zuidelijke Nederlanden. Toen een groot deel
van het boven-Moerdijkse Nederland voor het Spaans en dus katholiek gezag verloren
ging, was het katholicisme nog niet voldoende vernieuwd en gelouterd; de weinige
geestelijken van de oude bedeling bleken niet genoeg onderlegd en zedelijk sterk
om de zielzorg voort te zetten, zodat een zeer kleine groep nieuwe priesters hele
bisdommen moest bedienen; ten slotte onderdrukte de kleine calvinistische minderheid
gewelddadig het katholieke leven en verwijderde gaandeweg alle katholieken uit de
bestuursposten. Deze drie factoren samen hebben de huidige godsdienst-kaart van
Noord-Nederland bepaald.
De voornaamste factor is het nijpende priestergebrek. Omstreeks 1600 waren er
een zeventigtal seculiere en een tiental reguliere priesters in de missie werkzaam,
waarbij nog enige oude pastoors van de vroegere
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bedeling mogen gerekend worden. De toestand verbeterde echter: in 1616 waren er
reeds meer dan 200 priesters, in 1629 een 300, en rond het midden der eeuw een 500,
welk getal verder nagenoeg gehandhaafd bleef. De twee derden waren seculieren,
een derde religieuzen, waarvan ongeveer de helft Jezuïeten. Hoe konden echter deze
priesters de 1300 parochies van de Utrechtse kerkprovincie bedienen onder een
vijandig staatsgezag! Van af 1581 immers werden strenge plakkaten tegen de
katholieken in steeds scherperen vorm uitgevaardigd: op straf van zware geldboeten
en verbeurdverklaring der goederen, van gevangenzetting of verbanning, verboden
zij alle godsdienstige samenkomsten ook in particuliere huizen, het houden van
katholieke scholen, het verspreiden van katholieke geschriften. Indien deze
voorschriften zo streng waren toegepast als de synodes het eisten, zou op den duur
aan het katholicisme de levensadem zijn afgesneden. Gelukkig waren er meer lakse
regenten en overheden. Erasmiaanse libertijnen, die mits een flinke 'recognitie' een
stille uitoefening van het katholicisme oogluikend toestonden. 'Het is zeker niet
overdreven aan te nemen, dat in heel de Republiek omstreeks het begin van de
achttiende eeuw elk jaar door de katholieken een bedrag van ruim 50.000 gulden aan
recognities werd opgebracht... Wat gedurende de gehele periode van de Republiek
door de Noordnederlandse katholieken aan een veile justitie opgebracht is, loopt
stellig in de millioenen' (I, 467-468). Ten koste van zware sommen, van voortdurende
achteruitzetting, van gevangenis en verbeurdverklaring van goederen, hebben de
Noordnederlandse katholieken hun trouw aan Rome gestand gedaan.
Maar hoe verklaart men de zo grote verschillen in de confessie van de gewesten
en van soms naast elkaar liggende dorpen? Na de algemene methodiek der
protestantisering onderzoekt de auteur de ene provincie na de andere, de dorpen
afzonderlijk; hier vooral heeft hij een massa materiaal moeten verwerken. De clerus
zat vooral rond Haarlem, Delft en Utrecht en daarom is er in de twee Hollanden en
in de provincie Utrecht nog heden ten dage een flink procent katholieken. Maar
Zeeland, Friesland, Drente en Groningen, karig en vooral te laat van priesters voorzien,
gingen bijna volledig voor ons geloof verloren. Toen omstreeks 1630 Noord-Brabant
en een groot deel van het huidige Nederlands-Limburg Staats werden, had de
na-Trentse katholieke hervorming er reeds zo diep ingewerkt, dat het protestantisme
geen kans meer kreeg. 'Omstreeks 1650 hebben de verhoudingen zich... gezet: iets
meer dan de helft van de totale bevolking is protestant geworden' (II, 788). Enkele
volkstellingen laten toe de evolutie verder te volgen: 'Stelt men de statistiek regressief
open begint men met de ruim 35 procent van 1899 om via de 38.5 procent van 1840
op te klimmen tot de bijna 40 procent van 1795, dan doet men zeker niet gewaagd,
zo men, zelfs gelet op de achttiendeeuwse immigratie van katholieke Westfalingen,
aanneemt dat een volkstelling van 1700 wel een percentage van 45 voor de katholieken
zou hebben uitgewezen' (II. 788-789).
In zijn merkwaardig laatste hoofdstuk van de tweede band onderzoekt de auteur,
welke het aandeel der katholieken was in het geestelijk
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leven der Verenigde Provinciën, en hij komt tot opzienbarende bevindingen. Huizinga
constateerde, dat de 'Nederlandse beschaving in Rembrandts tijd zich zowel receptief
als productief, op een gebied van niet veel meer dan honderd kilometer in het vierkant
concentreerde' (II, 674). Calvinistisch superioriteitsbesef heeft dit lang geweten aan
de vroege protestantisering van Holland en betoogde tevens dat het Roomse bijgeloof
in Zuid-Nederland den geest verstikte en kunsten en wetenschappen onderdrukte.
Sindsdien is men wijzer geworden. De oorlog tegen Spanje bracht binnen Holland
'een sterke concentratie teweeg van intellectueel en artistiek begaafden uit alle
Nederlanden, speciaal uit de Zuidelijke gewesten, die tot in de zestiende eeuw
brandpunt van welhaast alle Nederlandse cultuur waren geweest' (II, 675). En de
auteur toont verder aan, dat 'juist van de Zuidnederlanders... velen nooit protestant
geworden en sommigen uitgesproken katholiek gebleven zijn' (II, 676). Uit Dr Rogiers
uitvoerig betoog lichten wij slechts enkele punten. Onder de schilders was de
meerderheid katholiek (II, 679): Jan Steen was het zeker, Frans Hals was in zijn
jeugd katholiek en er is geen enkel bewijs dat hij zijn geloof ontrouw werd,
Rembrandt, de grootste van allen, heeft een meer katholieken dan calvinistischen
geest. Ongeveer alle beeldhouwwerken uit de zeventiende eeuw zijn door katholieke
en meestal ook Zuidnederlandse kunstenaars ontworpen. In de letterkunde, die in
dien tijd als de onsterfelijke roem van Holland gold, is er onder de vijf 'groten', geen
enkele repraesentatief voor het calvinisme, terwijl Vondel, de prins der letteren,
steeds vijandig tegenover de Dordtse geloofsbelijdenis stond en tenslotte tot de
katholieke Kerk overkwam. Vooral in de tweede-rangs letterkundige figuren wijst
de auteur een groot aantal katholieken aan. Daar het calvinisme zowel de muziek als
de beeldhouwkunst negeerde, zijn veruit de meeste musici katholieken. Nopens de
wetenschappen noteert Dr Rogier enerzijds: 'Het wetenschappelijk leven in de
Republiek gaat voor het grootste en belangrijkste deel buiten het calvinisme om' (II,
717), maar anderzijds: 'Dat de Noordnederlandse katholieke gemeenschap in de
zeventiende eeuw slechts zeer enkele geleerden van internationale naam voortbracht,
is na alwat over haar positie in de culturele samenleving gezegd werd, zeer
begrijpelijk' (II, 757). Dit moge volstaan om aan te tonen, dat het calvinisme niet het
minste recht heeft de 'grote eeuw' als eigen verdienste voor zich op te eisen, en dat
het katholicisme, spijts de sterke onderdrukking, er Wijvend haar stempel heeft op
gedrukt.
Herhaalde malen in den loop van het hele werk betreurt de auteur de ontstentenis
van monographieën over belangrijke punten van de Kerkgeschiedenis der
Nederlanden. Op het einde van zijn werk stelt hij zelfs anderhalve bladzijde vragen
nopens de spiritualiteit in Noord-Nederland, waarop vooralsnog geen antwoord te
geven is (II, 760-762). Zo treft ook pijnlijk het ontbreken van een degelijke
monographie over de oprichting der bisdommen onder Philips II. Hoezeer het aantal
vergissingen de geschiedenis geweld aandoet, moge blijken uit de volgende
randbemerkingen.

Streven. Jaargang 14

726
De auteur schrijft: 'In het najaar van 1557 beraadslaagde de koning met enige
vooraanstaande figuren uit de kerkelijke en wereldlijke kring over de plannen... Tot
de geraadpleegden behoorde in de eerste plaats Antoine Perrenot de Granvelle, wiens
herhaalde plechtige verzekeringen niet in de. besprekingen gekend te zijn, in flagrante
strijd met de waarheid zijn' (I, 212). Dit is de mening van bijna alle historici1.. En
toch kan men afdoend aantonen, dat Granvelle niet tot de commissie van 1557
behoorde, maar slechts werd ingelicht, toen Philips' afgevaardigde te Rome, Sonnius,
het goed verloop der onderhandelingen met den Paus had gemeld. Hier het hele
argument opzetten, zou ons echter te ver leiden. Nopens de personen die in 1559
voor de bisschopszetels in aanmerking kwamen, lezen wij: 'De andere candidaten
(buiten Granvelle en Sonnius) zijn zo goed als allen door Granvelle of Sonnius
ontdekt en door Granvelle voorgedragen, hoe hardnekkig deze ook ontkend heeft in
zake de benoemingen geraadpleegd te zijn' (I, 219). De tekst van Dr Erens, waarnaar
in de aantekeningen verwezen wordt2., slaat echter op de oprichtingscommissie van
1557. Een maandenlange intense studie van de enorme uitgegeven en nog voor de
twee derden onuitgegeven briefwisseling van Granvelle dwingt ons termen als
'machiavellistische opportunist' (I, 217), 'cynische machiavellist' (I, 233), 'cynicus'
(I, 234), enz. voor dén eersten kardinaal-primaat van Mechelen en Philips' eerste
minister in de Nederlanden, resoluut af te wijzen. Een Leuvense doctoraatsthesis
over Granvelle en een over de oprichting van het aartsbisdom Mechelen, die nog
steeds op publicatie wachten, zouden hier veel rechtzetten.
Ten onrechte meent de auteur, dat Philips II vóór zijn vertrek naar Spanje op 25
Augustus 1559 zelfs zijn halfzuster, de landvoogdes Margareta van Parma, van het
bisdommenplan onkundig liet (I, 216): op 23 Augustus schreef hij er haar een brief
over, en zond Sonnius om haar volledig in te lichten3.. De tamelijk verspreide mening,
alsof Margareta uiterst onstandvastig geweest zou zijn in het bestuur der Nederlanden,
en voortdurend heen en weer geslingerd werd tussen de politieke strekkingen,
weerstaat niet aan een grondig historisch onderzoek.
Bij het bespreken van de reactie tegen de oprichting der bisdommen vervalt de
auteur enigszins in het gewone euvel, de besluiten van de reeds aangehaalde
merkwaardige studie van P. Erens over de incorporatie van de abdij Tongerloo bij
het nieuwe bisdom 's Hertogenbosch te gemakkelijk over de hele Nederlanden uit te
breiden (I, 250-254). Bij nadere studie blijkt, dat, terwijl de oppositie der
geïncorporeerde abdijen van het hertogdom Brabant het tot standkomen der drie
Brabantse bis-

1.

2.
3.

Aldus b.v. de drie voornaamste studies over dit onderwerp: A. ERENS, O. Praem., Tongerloo
en 's Hertogenbosch, Tongerloo, 1925, blz. 8; E. MARX, Studien zur Geschichte des
niederländischen Aufstandes, Leipzig, 1902, blz. 229-230; F. RACHFAHL, Wilhelm von
Oranien und der niederländische Aufstand, Halle-Den Haag, II, 1907, blz. (6).
A. ERENS, o.c., blz. 8.
L. GACHARD, Correspondance de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe
II (1559-1565), Brussel, I, 1867, blz. 25.
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dommen jaren lang heeft verhinderd, het verzet der abdijen in de andere gewesten
de oprichting der bisdommen nauwelijks heeft beïnvloed.
De installatie van den bisschop van Antwerpen en de incorporatie der Brabantse
abdijen bij de bisdommen Mechelen, Antwerpen en 's Hertogenbosch zou, wegens
het scherpe Brabants verzet, pas onder Alva plaats hebben (1568-1570). Weer de
algemene geschiedschrijving volgend, laat de auteur het voorkomen, alsof deze
landvoogd graag van zijn machtspositie gebruik maakte, om de zaak door te drijven
(I, 348 en 354). Het staat onomstootbaar vast, dat Alva, zodra Philips duidelijke
bevelen had gegeven, hij deze trouw ten uitvoer bracht, en zelfs de argeloze gezanten
der abten, die te Rome de desunie der abdijen bij de hoogste kerkelijke instanties
gingen bepleiten, lelijk om den tuin leidde; toch zullen wij elders aantonen, dat Alva
in het begin van 1568, om de Brabantse abten en Staten-Provinciaal niet voor het
hoofd te stoten, er eer toe geneigd was, de incorporatie te doen annuleren1.. Dit zou
dan wel de algemeen gangbare opinie over den 'tiran' Alva enigszins afbreuk doen.
Het proces van den meest gehaten man, uit onze nationale geschiedenis zou eens
grondig moeten herzien worden, al zou dit een delicate, misschien zelfs gevaarlijke
taak zijn!
Voortdurend spreekt de auteur over de door Philips II 'benoemde' nieuwe
bisschoppen als over koninklijke 'ambtenaren'. Wij menen ten onrechte. Niet alleen
was deze wijze van benoeming, waarbij de koning kandidaten voordroeg en de Paus
ze benoemde, eeuwen lang en zelfs tot aan de Franse Revolutie bijna overal in gebruik,
maar ook was ze, door de nauwe verbinding van Kerk en Staat, nagenoeg niet te
vermijden en dan ook zeer weinig aangevochten. Daarenboven had Philips II er zelf
op gestaan, dat enkel gegradueerden zouden verheven worden, en daarmee beslist
den pas afgesneden aan alle ongezonde ambities van adellijke zoons; het feit, dat in
Frankrijk bij het uitbreken der Franse Revolutie, alle bisschoppen adellijken waren,
doet deze maatregel des te meer waarderen. Tenslotte waren er onder de kerkvorsten
verscheidene vooraanstaande mannen, als Lindanus, Rythovius en andere, die niet
aarzelden tegen de richtlijnen van het Brussels bestuur in te gaan, als hun herderlijke
plicht het gebood. De auteur getuigt trouwens zelf, dat Noord-Brabant het behoud
van het katholiek geloof hoofdzakelijk dankt aan de twee door den koning benoemde
bisschoppen Maes en Zoes.
Het hier aangeraakte probleem reikt echter veel dieper. Het gaat over de
psychologische instelling zelf van den historicus. Bevangen door een anti-Spaanse
mentaliteit komen de Noordnederlandse en voor een groot deel ook de
Zuidnederlandse geschiedschrijvers zo moeilijk tot de integrale historische waarheid.
Zo bijv. Philips II voor een Caesaropapist uitschelden is wat al te simplistisch.
Herhaaldelijk hebben wij in discussies Spaanse historici met klem de benaming van
Caesaropapisme

1.

Hopelijk verschijnt het volgend jaar van onze hand een uitvoerig werk: De oprichting der
nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder Philips II (1557-1570), dat steunen zal op een
uitgebreide studie van gepubliceerde zestiende-eeuwse bronnen, en op een internationaal
archiefonderzoek.
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voor Philips' regime horen afwijzen. Philips heeft nooit in dogmatische kwesties
willen ingrijpen zoals de Byzantijnse Caesaropapisten; nooit heeft hij op een nationale
Kerk aangestuurd als de Franse Gallikaanse koningen; hij was een der weinige vorsten
die de dekreten van Trente in zijn staten onverkort lieten afkondigen. Zoals zijn vader
Karel V in de eerste helft der zestiende eeuw een sterker steun was voor de katholieke
Kerk dan welke Paus ook, zo wou de zeer gelovige Philips, de 'Katholieke Koning'
van Spanje, in de tweede helft van die tragische eeuw tot groter zekerheid, zelf de
katholieke reformatie in zijn staten leiden. Dr Rogier heeft een einde gemaakt aan
de mythe, dat het Noordnederlandse volk spontaan protestant is geworden en dat het
calvinisme 'Hollands glorie' heeft bewerkt. Wellicht blijft hij nog wat in den ban van
die andere mythe, dat al wat Spaans is, uit den boze is. Slechts een sympathiek inleven
in de Spaanse mentaliteit, een persoonlijk contact misschien met het diep-gelovige
Spaanse volk, kan de geschiedkundige waarheid recht laten wedervaren. Aangezien
echter het zestiende-eeuwse Spaanse Bewind, samen met andere oorzaken,
onnoemelijke ellende over ons vaderland heeft gebracht, het godsdienstig en politiek
heeft uiteengereten en economisch heeft geruïneerd, is het wel niet gemakkelijk, toch
zijn echte, vaak edele bedoelingen en ook zijn verdiensten naar voren te brengen.
Een laatste vraag: Welk was het aandeel van Zuid-Nederland in den strijd om het
geloof van Noord-Nederland? Welken invloed heeft het Zuiden in het hele kerkelijk
en godsdienstig leven van het Noorden uitgeoefend? Enkele citaten uit Dr Rogiers
werk geven een volledig en afdoend antwoord. 'Katholiek Nederland putte heel de
zeventiende eeuw - en zeker nog een eeuw lang daarna - voor zijn godsdienstig leven,
voor spiritualiteit, theologie en polemiek veelal uit Zuidnederlandse bronnen' (II,
679). 'Zolang de spiritualiteit van het Zuidnederlandse katholicisme in de zeventiende
eeuw niet in een behoorlijke bibliographische studie is uitgestippeld, tasten wij rond
in het ongewisse, om niet te zeggen in den blinde, als wij proberen na te gaan, wat
het katholieke volk van de Noordelijke Nederlanden bad, welke devoties het
beoefende, hoe de missionarissen preekten, welke schrijvers zij en hun gelovigen
lazen' (II, 760). 'De invloed van de katholieke Zuidnederlandse centra op de
Noordnederlandse missie is zeer belangrijk geweest, zozeer zelfs, dat
Noord-Nederland in het kerkelijke wel ongeveer een aanhangsel van Zuid-Nederland
geleek... Op een zeer kleine contingent Keulenaars, Romeinen en Douai-enaars na,
kwamen al onze priesters, regulieren en seculieren, uit het Zuiden. De apostolische
vicarissen tot en met Neercassel vertoefden druk in de Zuidnederlandse centra. De
Brusselse nuntius, die de opperleiding, ten minste het oppertoezicht over bijna alle
Noordnederlandse kerkdistricten had, vormde ook een sterke band. En dan was er
de Zuidnederlandse katholieke drukpers, die een groot aantal van onze katholieke
boeken leverde, o.a. de Mechelse katechismus. Tenslotte drukte de kerkelijke kunst
uit het Zuiden steeds meer een stempel op onze kerkjes' (II, 745-746). 'In zekere zin
is de
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geschiedenis van de theologische faculteit van Leuven die van onze missie. Ten
minste geldt dit voor de geest van de door haar afgeleverde priesters' (II, 746). Deze
kleine bloemlezing van teksten kon nog merkelijk uitgebreid; zij behoeft geen
verderen commentaar. Iedereen voelt dan ook dadelijk aan, dat een studie van het
godsdienstig leven aan volledigheid en diepte veel zou winnen, indien zij tegelijk
Noord- en Zuid-Nederland omvatte. Het zal velen tot vreugde stemmen, dat weldra
een eerste proeve in die richting zal worden ondernomen door een groots opgezette
geschiedenis van het 'Kloosterleven in de Nederlanden vanaf de oudste tijden tot aan
de Franse Omwenteling'.
Het grandioze werk van Dr Rogier vervult de Noord- en ook de Zuidnederlandse
katholieken met gerechte fierheid. Op velerlei gebied is het onderzoek nog in vollen
gang: wij hebben dit hier op één punt bij wijze van voorbeeld aangetoond. De
grondstelling echter, de slotsynthese staat definitief vast: spontane, blijde aanvaarding
van het protestantisme is er in Noord-Nederland niet geweest, het politiek gezag
echter heeft de bevolking, in overgrote meerderheid katholiek maar nog niet bezield
met den na-Trentsen geest en lijdend aan een schrijnend priestertekort, gewelddadig
het calvinisme opgedrongen.
Rome, Maart 1947.
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Internationale kroniek
Pax Americana?
door Dr Jur. A. Thomas
'Deze natie kan zich niet aan de geschiedenis onttrekken.'
Abraham LINCOLN.
'One of the primary objectives of the foreign policy of the United States
is the creation of conditions in which we and the other nations will be able
to work out a way of life free from coercion.'
President TRUMAN, 12 Maart 1947.

Inkeer?
Ook voor Amerika bracht de dertigjarige wereldoorlog een soort van bevrijding: de
bevrijding van zichzelf.
Zoals de mens, vooral dan de rijkbegaafde, zijn persoonlijkheid slechts volledig
kan realiseren door zich van het enge 'ik' los te werken om een gedachte of een
gemeenschap te dienen, zo kan ook een natie - inzonderheid een door de natuur sterk
bevoorrechte - haar historische opdracht alleen ten volle vervullen door boven zichzelf
uit te stijgen om de verdediging op te nemen van een zaak of van een beginsel, de
mensheid ten goede. Het bekende messianisme der grootmachten heeft geen anderen
uitleg.
Dit heeft de Amerikaanse natie niet tijdig begrepen. Gezien de plaats die ze in de
internationale samenleving bekleedt, heeft heel de wereld, met haar, de noodlottige
gevolgen van haar afzijdig onbegrip gedragen.
In hun nog jong bestaan hebben de V.S.A. drie grote crises doorworsteld die elk
aan een specifiek stadium van hun ontwikkeling beantwoorden: de crisis der
onafhankelijkheid, waaraan de naam van Washington verbonden blijft, de crisis der
nationale eenheid, waarvan Lincoln het levende symbool is geweest en de crisis der
internationale solidariteit waarvan Wilson eens de grote figuur droomde te zijn. Over
het algemeen is de invloed van gezagrijke presidenten op de buitenlandse politiek
der Republiek van groot gewicht geweest. Toch mocht Wilson in zijn opzet niet
slagen. Hij stierf midden in den uitputtenden propagandatocht waardoor hij,
vertrouwende op zijn persoonlijke overredingskracht, het Amerikaanse volk voor
zijn ideeën zocht te winnen. Het gevolg was dat het Congres naar de traditionele
afzonderingspolitiek
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teruggreep, blind voor de evidentie die het land een internationale zending van de
grootste betekenis oplegt. Het kon zich niet de gedachte eigen maken dat de natie
die zo lang en zo goed als een gesloten lichaam geleefd had, een actieve rol in het
wereldgebeuren moest spelen, ook in haar welbegrepen eigenbelang.
Thans wordt de kardinale fout van 1920 (de afzijdigheid t.o.v. den Volkenbond)
bekend en betreurd. De zware verantwoordelijkheid die in verband met de latere
ontwikkeling der gebeurtenissen op de V.S.A. weegt (namelijk het torpilleren der
economische wereldconferentie in 1933) wordt evenmin geloochend.
Het land schijnt tot inkeer te komen. Economische en politieke catastrofen hebben
daartoe veel bijgedragen. De krachtige en luciede personaliteit van Franklin D.
Roosevelt heeft den doorslag gegeven. Hij heeft Wilson's testament uitgevoerd en
zijn naam zal steeds in één adem worden vernoemd met vrijheid, internationale
samenwerking en, wie weet, wereldvrede. Doch ook hij stierf vóór de taak volbracht
was. Hoe beslist ook het roer door hem werd omgegooid, nog zware moeilijkheden
liggen voor den boeg.
Wel schijnt over de inschakeling van Amerika in het wereldgebeuren het lot
geworpen: het kan er niet meer buiten. Het blijft nog te bezien hoe het zijn taak zal
opvatten. Zal het Amerikaanse 'leadership' worden waargenomen naar den ouden
stijl der machtspolitiek? Zal er alleen gestreefd worden naar de oplossing op een
internationaal plan van specifiek Amerikaanse problemen door een ruimer toepassing
van een nationaal systeem dat tot phenomenale resultaten geleid heeft, tot de kruik
brak? Of zal Amerika een edelmoedige wereldpolitiek voeren, met breed en realistisch
begrip van den tijdsnood en van de rechtmatige verlangens van al de vrijheidlievende
en beschaafde volkeren?
Grote wereldmachten treden thans in ontbinding. Andere zijn in vorming. Op dit
ogenblik is Amerika veruit de sterkste politieke, economische en militaire macht.
Van de houding die het zal aannemen, van de politiek die het zal voeren hangt het
lot van het mensdom - het is niet te veel gezegd - grotendeels af.
Gezien de uitgestrektheid van de stof draagt dit exposé een nog meer synthetisch
karakter dan de vorige bijdragen. De bedoeling is aan te tonen hoe de Amerikaanse
opvatting inzake de organisatie van den wereldvrede gegroeid is, vooreerst uit het
panamerikaanse experiment, vervolgens uit de economische noodwendigheden en
tenslotte ook uit machtspolitieke overwegingen, om daarna de kansen af te wegen
van haar verwezenlijking in functie van de materiële en geestelijke machten waarop
ze steunt.
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A) DE GROEI DER IDEE
I. - Wezen en gedaantewisselingen der Monroe-leer
De Amerikanen bekennen zelf het onsamenhangend karakter van hun buitenlandse
politiek1.. Toch kan men, onder haar afwisselende en soms tegenstrijdige vormen, er
de logische grondlijn van onderkennen. Al zijn er in elk individu twee mensen, zijn
karakter is één. Het zelfde geldt voor de V.S.A.
Het politiek verleden van de V.S.A. staat in het teken der Monroëleer. Deze klimt
op tot het jaar 1823, toen de President, die haar zijn naam gaf, plechtig verklaarde
dat de V.S.A. zich tegen elke politieke inmenging van Europa in de aangelegenheden
van het Amerikaanse vasteland zouden verzetten. Omgekeerd bevestigde hij den wil
der Amerikanen zich niet met de Europese politiek in te laten, zelfs al moest ze
betrekking hebben op koloniën in de nieuwe wereld.
In feite evolueerde de doctrine vrij snel. Werd ze op onbuigzame wijze aan Europa
opgedrongen, ze verloor geleidelijk van haar kracht waar ze de Amerikaanse
bewegingsvrijheid beperkte. Wanneer de V.S.A., na een bloeiende periode van
binnenlandse ontwikkeling, de betekenis van Zuid-Amerika voor de industriële
toekomst van hun land gingen beseffen, namen ze kordaat de leiding van het
panamerikanisme waartoe de Monroë-leer de geschikte basis verstrekte. Deze nieuwe
richting vond haar scherpe bevestiging in een nota aan de Britse regering geadresseerd
in 1895 ter gelegenheid van een grensconflict tussen Venezuela en Brits Guinea. 'De
V.S.A., zo heet het daarin, oefenen thans een feitelijke souvereiniteit uit over gans
het Amerikaanse vasteland. Hun middelen en hun geografische positie zijn van dien
aard dat ze practisch onkwetsbaar zijn ten overstaan van iedere andere mogendheid.'
Groot-Brittannië gaf toe.
Nog verder ging de politiek van President Theodoor Roosevelt, die op 6 December
1904 in een boodschap aan het Congres verklaarde dat de V.S.A. gerechtigd waren
een soort politietoezicht over de nieuwe wereld te voeren. Het gaat hier om de
beruchte 'big-stick' politiek. Ze werd weldra gevolgd door het niet min beruchte
dollar-imperialisme, later bekend als stroomlij n-imperialisme.
André Tardieu doorzag de situatie toen hij in 1911 schreef dat de Monroë-leer een
belangen theorie was die wijzigingen onderging naarmate de Amerikaanse belangen
zelf evolueerden2..
De reactie vanwege de Zuid-Amerikaanse staten bleef natuurlijk niet uit. Afgezien
van het wantrouwen dat nagenoeg ieder land tegenover een machtigen nabuur koestert,
wierp het rassen- en kultuurverschil

1.
2.

Vg. SUMNER WELLES, The Time for decision; Wendell WILLKIE, Le monde est un (Fr. vert.);
Walter LIPPMANN, U.S.A. foreign policy.
André TARDIEU, Les questions actuelles de la politique étrangère dans l'Amérique du Nord.
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tussen Noord en Zuid een donkere schaduw op de interamerikaanse verhoudingen.
Trouw aan zijn politieke ideeën poogde Wilson hierin verbetering te brengen door
alle vormen van imperialisme, ook economische en financiële, aan de kaak te stellen.
Doch Coolidge, President in 1923, liet zich daaraan weinig gelegen: hij kwam er
openlijk voor uit dat de Amerikaanse vlag den Amerikaansen dollar volgde.
Bij zijn rondreis in Zuid-Amerika werd Hoover, President van 1925 tot 1929, die
het belang der interamerikaanse verstandhouding ten volle inzag, zeer koel onthaald
door de volkeren die te vergeefs wachtten op een teken van begrijpende inachtneming
van hun eigen economische belangen.
Franklin D. Roosevelt deed den wind keren door het principe der 'Hemispheric
Unity' op grond van feitelijke juridische gelijkheid van al de Amerikaanse natiën als
een zijner bijzonderste programmapunten op te nemen. Zijn bezoek aan Buenos-Ayres
in 1936 werd inderdaad een succes. Onder zijn beleid werd een 'good neighbour
policy' (politiek van goede nabuurschap) ingevoerd. Zij werd de hoeksteen der
Amerikaanse buitenlandse politiek. Er moest definitief worden gebroken met het
verleden: het Amerikaanse kapitaal mocht niet meer in het buitenland worden
geïnvesteerd als een staat in een staat, maar diende geassocieerd te worden met het
kapitaal der betrokken landen.
Officieel werd de hernieuwde Monroë-leer gecontinentaliseerd op de
panamerikaanse conferentie van Buenos-Ayres in 1936. Daar was namelijk voor het
eerst spraak van gemeenschappelijke noodwendigheden en verantwoordelijkheden.
De V.S.A. traden af als uitsluitende vertegenwoordigers van het vasteland tegenover
de buitenwereld. Gezamenlijk overleg werd voorzien in geval van vre desbedreiging
onder de Amerikaanse staten of ingeval van inmenging van een staat in de
aangelegenheden van een anderen staat. De panamerikaanse samenhorigheid is in
het vuur van het jongste wereldconflict gesmeed. De afwijkende houding van
Argentinië, door de V.S.A. getolereerd, bewijst de spontaneïteit van het verschijnsel
in zijn geheel. De Akte van Chapultepec, in 1945, heeft formeel de solidariteit van
al de Amerikaanse natiën bevestigd.
***

Niet minder belangwekkend dan de practische evolutie der Monroëleer is de
panamerikaanse opvatting van het volkenrecht die er uit gegroeid is. De kiem daarvan
ligt reeds besloten in de originele verklaring van Monroë waar deze zich verzet tegen
het uitbreiden van het politiek systeem der geallieerde mogendheden (de Heilige
Alliantie) tot een gedeelte van het Amerikaans vasteland. Blijkbaar beoogt hij de
verdediging van het democratisch stelsel dat hij door bepaalde autoritaire Europese
mogendheden bedreigd achtte.
Reeds ging in 1909 Alejandro Alvarez van de Monroë-leer uit om de basis te
leggen van het Amerikaans volkenrecht. Doch toen had het panamerikanisme nog
niet de vlucht die het naderhand genomen heeft.
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In den loop van een reeks panamerikaanse conferenties (Buenos-Ayres in 1936, Lima
in 1938, Havana in 1940, Rio de Janeiro in 1942, Mexico-Chapultepec in 1945)
werden de normen vastgesteld die als het ware de pijlers vormen van het
panamerikaans rechtsgebouw.
Het peil dezer normen is zo hoog en hun bijdrage tot de vorming van volkenrecht
is zo betekenisvol dat ze hier dienen te worden vermeld:
1o Verdediging der democratische instellingen en eerbiediging van de
onvervreemdbare rechten van den mens in een geest die geheel overeenstemt
met de Kerkelijke leer zoals ze in de Kerstboodschap 1944 van Z.H. Paus Pius
XII werd voorgehouden.
2o Eerbiediging van de internationale juridische orde, inzonderheid van het
principe 'pacta sunt servanda'.
3o Erkenning van de moraal als bindende regel der internationale betrekkingen,
bepaaldelijk van het principe der primauteit van het recht op de macht.
4o Veroordeling van de eenzijdige tussenkomst van een staat in de binnen- of
buitenlandse aangelegenheden van een anderen staat.
5o Verzaking aan de practijk van het voldongen feit.
6o Vredelievende oplossing der internationale conflicten door gezamenlijk
overleg, door verzoening, door bemiddeling of door scheidsrechterlijke
procedure. De aanvaller wordt gedefinieerd en sancties worden voorzien.
In het licht van deze doctrine nam de panamerikaanse conferentie van Mexico stelling
ten overstaan van de Dumbarton-Oaks voorstellen in verband met de organisatie der
Verenigde Volken.
De Conferentie stelde vast dat bedoelde voorstellen gevoelig afweken van de
leidende beginselen der panamerikaanse philosophie, onder meer waar ze, in strijd
met het panamerikaans principe van de juridische gelijkheid der natiën, een hiërarchie
onder de staten erkennen; waar ze de macht van de Algemene Vergadering democratisch orgaan bij uitstek - ten voordele van den Veiligheidsraad beperken en
waar ze indruisen tegen de traditionele ontwikkeling van het panamerikanisme naar
een voortdurende versterking der democratie, zo wel in de binnenlandse als in de
buitenlandse verhoudingen der natiën.
Een reeks voorstellen werden geformuleerd die het ideaal ener internationale
rechtsorde veel dichter benaderen: beklemtoning van het beginsel der internationale
solidariteit, versterking van het gezag der Algemene Vergadering en van het
Internationaal Gerechtshof, veralgemeende toepassing der Amerikaanse methodes
inzake beslechting van internationale geschillen1..
Over het practisch gevolg dat aan deze voorstellen gegeven werd, is niets bekend.
Ze mogen echter de degelijkheid der panamerikaanse ideeën illustreren.
Het panamerikaans experiment waarvan de hoofdlijnen zoëven werden uitgestippeld
is een ware voorspiegeling van de Amerikaanse wereldpolitiek. De doctrine die er
uit geboren is heeft blijkbaar Fr. D. Roosevelt's 'groot plan', zijn internationaal
'New-deal', geïnspireerd.

1.

Vgl. J.M. YEPES, Philosophie du Panaméricanisme et organisation de la paix.
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II. - Wezen en internationale weerslag van het Amerikaans economisch
systeem
Het grondkenmerk der Amerikaanse economie is haar felheid. De omvang en de
hoedanigheid van het industrieel apparaat is enig ter wereld. De organisatie der
productie is tot de pijnlijke perfectie doorgedreven. Het rhythme der consumptie is
niet minder sterk. Het wórdt opgevoerd door een stoute kredietpolitiek en door een
handige publiciteit artificieel verhoogd. De geniale truc van Henry Ford: verrassend
lage verkoopprijs door ruimen afzet goedgemaakt, heeft de afmetingen aangenomen
van een nationaal systeem.
Maar wat onvermijdelijk was is gebeurd. Eens moest deze productieinflatie en de
krediet-inflatie die de voorwaarde ervan was, de grens der mogelijkheden bereiken.
Die lag op het punt van verzadiging der beschikbare markten, m.a.w. van de uitputting
der beschikbare koopkracht. Vóór den eersten wereldoorlog hadden reeds
voorbijgaande crises op de bouwvalligheid der constructie gewezen. De oorlog
1914-18 bood echter een nieuwe kans om het systeem volop te laten werken. Zoals
voorheen het binnenlands krediet den afzet steunde, zo kwam nu het krediet aan het
buitenland den export schragen. In verband met de grote behoeften der in den oorlog
betrokken landen hield de formule ook na 1918 nog stand, totdat het evenwicht tussen
productie en consumptie grondig werd verbroken. Na een ongekenden 'boom' volgde
de spectaculaire 'krach' in 1929. De New-Deal politiek van F.D. Roosevelt slaagde
er in de ramp in te perken door een reeks maatregelen van binnenlandsen aard. Doch
het was volkomen duidelijk dat een crisis die blijkbaar wortelde in het systeem zelf,
niet met zuiver nationale middelen viel op te lossen. Amerika begreep de harde les.
Het ging vastberaden den weg op van het economisch imperialisme1..
Om hun economische welvaart te handhaven behoeven de V.S.A. grondstoffen,
afzetgebieden en verkeerswegen. De binnenlandse openbare mening, diep gehecht
aan het isolationisme en afkerig van eiken vorm van internationalisme, wordt echter
gespaard. De expansiepolitiek wordt niet zo zeer officieel dan wel door private
belangentrusts gevoerd. In dit opzicht merkt André Siegfried op: 'Lorsqu'on discute
avec un industriel anglais ou français, on discute simplement avec un industriel;
lorsqu'on discute avec un industriel américain, on discute presque toujours avec un
représentant du Gouvernement'. Men stoot op de Amerikanen in Afrika, in China en
in het Nabije Oosten. De dollar-diplomatie, ver buiten het continent uitgebreid, tiert
overal waar belangrijke grondstoffen of afzetgebieden voorhanden zijn. De vloot
wordt met het oog op de beveiliging der verbindingswegen sterk uitgebreid. Op de
conferentie van Washington verkrijgen de V.S.A. de pariteit met de Britse vloot.
Eens te meer lagen economische factoren ten grondslag van de politieke
ontwikkeling. Doch ook hier groeide, als een bloem uit het slijk, een theorie van
hogere gehalte uit een zelfzuchtige belangenpohtiek.

1.

Vgl. F. Roz, Les grands problèmes de la politique des États-Unis.
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De V.S.A. verwerpen uitdrukkelijk lederen vorm van militair en politiek imperialisme.
Zij komen integendeel op voor een economisch imperialisme dat de volkeren waarop
ze wordt toegepast zelf ten goede komt. Het principe der expansieve economie is
geboren. Het einde der oude kolonisatiemethodes is daarmee ook ingeluid.
'Les États-Unis répudient l'impérialisme militaire, qui entraîne la sujétion des
peuples et l'accaparement des territoires; ils ne se cachent pas de pratiquer
l'impérialisme économique, qui ne prive les populations ni de leur liberté, ni de leurs
territoires, mais leur donne l'occasion de développer leur production, de s'enrichir et
de se civiliser, tout en ouvrant des débouchés è. l'industrie et au gouvernement
américains1..'
Maarschalk Smuts begroet deze nieuwe opvatting in de wereldverhoudingen als
een der grootste gebeurtenissen in de geschiedenis der mensheid. Voortaan wordt er
niet meer gedacht in termen van souvereiniteit maar in functie van gezamenlijke
actie en belangen. Annexatie en overheersing zijn bezig te verdwijnen uit de
internationale terminologie, als verouderde begrippen. Het gaat hier om niets minder
dan een totale ommekeer der oude Romeinse doctrine volgens dewelke eerst het
imperium of de souvereiniteit moest worden veroverd, om daarna het land naar
willekeur te exploiteren. Nu gaan de natiën in harmonie samenwerken zonder te
pogen over elkaar te heersen2..
Reeds wordt het juridisch en organiek kader, waarin zulk systeem kan bloeien,
uitgewerkt. De creatie van het Muntfonds en van de Internationale Bank voor
Reconstructie en Ontwikkeling is een belangrijke stap in die richting. Zij beoogt het
ordenen der krediet- en valuta verhoudingen in een ruimen geest. De Internationale
Handelsorganisatie die door een voorbereidende commissie in December 1946 te
Londen werd besproken en waarvan het handvest in April 1947 te Geneve verder
wordt bepaald is een niet minder belangrijke bijdrage tot het bereiken van het zelfde
doel. Volledige tewerkstelling, intense exploitatie van al de rijkdommen der aarde,
vruchtbare samenwerking onder alle landen, vrijer en ruimer handelsverkeer, met
een woord expansieve, dynamische economie vormen de leidende beginselen van
bedoelde instellingen die in het raam van de Organisatie der Verenigde Volkeren,
doch voornamelijk onder Amerikaanse stuwkracht, werden in het leven geroepen.
Ze kunnen worden beschouwd als de economische aanvulling en de materiële basis
van de volkenrechttheorie die de Amerikaanse gedachte heeft voortgebracht.

III. - Van machtspolitiek naar internationale solidariteit
Omspoeld door twee oceanen genieten de V.S.A. van een unieke aardrijkskundige
ligging. Langen tijd waren ze de enige natie die geen

1.
2.

H.W. ELSON, Histoire des États-Unis, Er. vert.
Vgl. J.C. SMUTS, Africa, the Continent of the Future in African World, Sept. 1943. Zie ook
Frances ARRESE, La politique africaine des États-Unis.
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natuurlijken vijand kende. Vandaar hun af zonderingspolitiek die zich tot een diep
ingewortelde traditie ontwikkeld heeft en waarvan slechts zeer uitzonderlijk werd
afgeweken.
Maar, 't kan verkeren. In 1917 werd de oorlog aan Duitsland verklaard officieel
wegens het onbeperkte gebruik van Duitse onderzeeboten tegen Amerikaanse
koopvaardijschepen. De werkelijke beweegreden was de beveiliging van het land.
Ten allen prijze moest worden voorkomen dat de zeewegen werden afgesneden en
dat West-Europa door Duitsland werd veroverd. De verdediging van het Westelijk
Halfrond stond op het spel. Reeds was de idee van de Atlantische gemeenschap
ontstaan1..
Tijdens den tweeden wereldoorlog kwamen de V.S.A. tot de benauwende
vaststelling dat de veiligheid van den Noordelijken Atlantischen Oceaan en namelijk
van Groenland hoofdzakelijk afhing van de Britse zee- en luchtmacht. Ze ontdekten
ook dat de Europese mogendheden strategisch dichter lagen bij de Westkust van
Zuid-Amerika dan zij zelf. Na West-Europa werd dan ook West-Afrika als een
Amerikaanse strategische voorpost beschouwd.
Met Pearl Harbour verleende Japan aan de V.S.A. brutaal inzicht in de
kwetsbaarheid van hun posities in den Stillen Oceaan.
Sinds het Noordpoolgebied voor het vliegwezen geen onoverkomelijke hindernis
meer vormt, heeft zich de strategische positie van de States nog grondiger gewijzigd.
De beheersing der Poolgebieden door een vreemde mogendheid brengt een controle
mede op de luchtverbindingswegen sterker dan die welke Amerika door het
Panamakanaal op het maritiem verkeer uitoefent. In het toekomstig luchtvaarttijdperk
heeft zulks een vèrdragende betekenis.
Neemt men daarbij in acht dat de verdediging van de V.S.A. de beschikking
veronderstelt over essentiële grondstoffen buiten het continent, onder meer de
petroleum van het Nabije Oosten, dan rijst de vraag waar tenslotte de grenzen liggen
van de veiligheidszone van het Westelijk halfrond. Op die vraag, hem door een
journalist gesteld, wedervoer F.D. Roosevelt, lachend, dat dit afhing van den professor
in aardrijkskunde waarmee hij het laatst gesproken had. Een even elegant als vaag
antwoord.
Ondertussen trekken de Amerikanen met consequent realisme de gevolgtrekkingen
uit de gewijzigde toestanden. Officieel is aangenomen dat een systeem van
steunpunten het belangrijkste bestanddeel vormt van de Amerikaanse defensieve
voorbereidingen. Tijdens den oorlog werden ongeveer vierhonderd vijftig nieuwe
steunpunten ingericht. Zij vormen als het ware een gordel rond de wereld. Men vind
er in Europa, in Afrika, in het Nabije Oosten, in Indië, in Birma, in China, in Australië,
in Canada, in Groenland, in IJsland, op menigvuldige eilanden in den Atlantischen
en in den Stillen Oceaan en tenslotte ook in de Noordpoolgebieden. De betekenis
hiervan komt ten volle aan het licht wanneer

1.

Vgl. W. LIPPMANN, The defense of the Atlantic World in The New Republic. 17 Februari
1917.
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men bedenkt dat in het atoomtijdperk de Napoleontische stelregel: 'De beste
verdediging is steeds de aanval', op verrassende wijze aan inhoud gewonnen heeft.
Alles wijst op een systematischen verderen uitbouw dezer machtspolitiek. Een der
jongste uitingen hiervan is de eis der V.S.A., nog vóór het afsluiten van de
vredesverdragen inzake het Verre Oosten, voogdijschap uit te oefenen over de eilanden
van den Stillen Oceaan die voorheen, krachtens een beslissing van den Volkenbond,
onder Japans mandaat stonden. Het geldt hier de Karolinen, de Marshall- en
Marianneeilanden en, dichter bij Japan, de Rioukiou en Bonin-eilanden. Wonder
genoeg toont de Sovjet-Unie, die, het moet gezegd worden, ingevolge de geheime
Yalta-akkoorden Zuid-Sakhalin en de Koerilen mocht annexeren en dit ook deed,
veel begrip voor de Amerikaanse wensen, blijkbaar om haar diplomatieke positie op
de Moscou-conferentie der Grote Vier te verbeteren1..
De historische verklaring van President Truman op 12 Maart 1947, waarbij aan
Griekenland en aan Turkije financiële en technische hulp wordt beloofd, moet dan
ook een ontnuchterende uitwerking gehad hebben. Deze stellingname omvat immers
veel meer dan de gewone erkenning door Amerika dat zijn grenzen aan de zeeëngten
liggen, zoals men het te Ankara met zichtbare voldoening uitdrukt. Ze betekent dat
Amerika een actieve rol in de handhaving van Europa's stabiliteit aanvaardt (iets
waartoe het zich nooit te voren heeft verplicht) en dat het bereid is tussenbeide te
komen om de orde in het Midden-Oosten te verzekeren. Ze betekent ook dat paal en
perk zal gesteld worden aan de Russische infiltratiepolitiek. Ze betekent vooral dat
Amerika zijn macht in de schaal werpt om te beletten dat verder dwangregeringen
zouden tot stand komen door een agerende minderheid aan de meerderheid der
bevolking van een land opgedrongen. De grote idee van Lincoln en van Wilson,
verdediging en verspreiding van vrije democratische instellingen wordt in de praktijk
gesteld.
Zo breekt hier dan alweer doorheen de donkere machtspolitiek het lichtend
geestelijk element door. Truman's standpunt, indien het door het Congres wordt
bevestigd, houdt niet alleen de definitieve breuk in met de afzonderingspolitiek. Het
bevat ook de erkentenis dat Amerika, als de machtigste vertegenwoordiger van de
democratie naar Westelijke opvattingen, zich verbindt deze democratie ook buiten
zijn landsgrenzen te beschermen door woorden en ook door daden. De V.S.A. schijnen
dus besloten over heel de wereld niet alleen hun materiële maar ook hun ideële
belangen met kracht te handhaven2.. Zij aanvaarden daardoor al de consequenties
van een internationale solidariteit in het teken van vrije democratische instellingen.
De President verklaarde uitdrukkelijk: 'Om de vredelievende ontwikkelingen van
alle natiën vrij van

1.
2.

Het verlangen der V.S.A. werd in Aprii 1947 door den Veiligheidsraad ingewilligd.
Vgl. De Nationale Rotterdamsche Courant, 13 Maart 1947.
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dwang te verzekeren willen de V.S.A. een leidende functie vervullen bij de vestiging
van de orde der Verenigde Volken1..'
***

Het is gewaagd een zo complex begrip als een Amerikaansen wereldvrede te bepalen.
Althans kan men pogen de hoofdkenmerken ervan samen te vatten.
De Pax Americana steunt vooral op vrijheid. Politieke vrijheid, nationaal en
internationaal gegrondvest op democratische instellingen naar Westerse opvatting.
Economische vrijheid, voor de enkelingen zoals voor de natiën, dank zij een systeem
van expansieve economie waarbij maximale productie en vrij handelsverkeer worden
nagestreefd. Geestelijke vrijheid, m.a.w. vrijheid van den mens om geest en ziel te
ontwikkelen, vrij van vrees en onderdrukking mits in achtneming van de rechten van
den medemens2.. Het geldt hier werkelijk een levensstijl, a way of life.
Het geheel draagt een universeel karakter en zou geleid of, juister, geordend worden
door wereldomvattende instellingen, op democratischen leest geschoeid, in het raam
van de organisatie der Verenigde Volken.

B) HOE STAAN DE KANSEN?
I. - Machten ten dienste van een wereldvrede naar Amerikaansen stijl
1o De macht der V.S.A.
De vestiging van een duurzamen wereldvrede op de zoëven beschreven basis hangt
natuurlijk in de eerste plaats af van de macht der V.S.A.

1.

2.

De jongste artikels van Walter Lippmann (de gezagrijkste Amerikaanse journalist in
buitenlandse aangelegenheden) in de New-York Herald Tribune en het zojuist verschenen
'The struggle for the World' van de hand van James Burnham (de bekende auteur van 'The
Managerial Revolution') leggen den nadruk op het naar hun mening ten volle gewettigd
machtspolitieke karakter van de buitenlandse actie van de States. De eerste spreekt van de
noodzakelijke 'bedreiging' van Ruslands onderlijf als voorwaarde van een stabiel
machtsevenwicht. Het werk van den tweede vertoont, mutatis mutandis, verbazend veel
gelijkenis - naar inhoud en standpunt - met 'Die Jahre der Entscheidung' van Oswald Spengler.
Hun standpunt is begrijpelijk: het is niet het ogenblik - het is nooit gewenst - aan
zinsbegoocheling te doen. De ondervinding leert dat ontwapeningspolitiek kan leiden tot
eenzijdige bewapening: ze is algemeen of ze is niet.
Minder begrijpelijk is de behoefte die beide auteurs gevoelen om hun standpunt publiciteit
te verlenen. Of daarmee de zaak van den vrede of zelfs de politiek der V.S.A. gediend is,
kan worden betwijfeld. De Amerikaanse leiding heeft geen lessen van reaalpolitiek nodig.
Misschien is het hun bedoeling de openbare opinie vóór te lichten of vóór te bereiden. Maar
volstaat het dan niet met te zeggen dat bepaalde gebieden tegen den Russischen expansiedrang
moeten beveiligd worden? Het reeds zo troebele internationaal klimaat vergiftigen kan alleen
maar een catastroof bespoedigen die niet onvermijdelijk is.
Vgl. de definitie van de democratie door generaal Marshall op de Moscou-conferentie gegeven.
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zelf. Amerika treedt uit den tweeden wereldoorlog als de machtigste staat op verre
na. Zijn lucht- en zeevloot laat het vermaarde Britse 'Two Power naval standard' ver
achter zich: ze bereikt een veelvoud van gelijk welken mededinger. Het bracht op
twee jaar tijds een leger van tien millioen man op de been. Het beschikt over de meest
moderne en de meest destructieve wapens, daarin begrepen het atoomwapen.
Economisch is de voorsprong even ontzaglijk. De kolenproductie, basis der
zwaarindustrie, bedroeg, in 1944, 620 millioen ton (tegen 170 in Engeland en 166
in de U.S.S.R.). De staalproductie, 'de ruggegraat der macht', beliep 81 millioen ton
(tegen 13 in Engeland en 18 in de U.S.S.R.). Het is overbodig verder uit te weiden
over de rijke verscheidenheid der nationale hulpbronnen.
De koopvaardijvloot steeg tijdens den oorlog van 11.600.000 ton tot 57.500.000
ton (de Britse slonk van 21.800.000 tot 12.000.000 ton, de Canadese niet
meegerekend).
Financieel zijn Rusland, Engeland, Frankrijk en China grotendeels op Amerikaanse
hulp aangewezen.
Demographisch hadden de V.S.A. onder den oorlog niet te lijden. De bevolking
steeg van 131 millioen in 1940 tot 142 millioen zielen in 1946. De aanwas wordt
gemiddeld geraamd op 2 millioen 's jaars.
Materieel komt het geweldig industriëel apparaat ongehavend, ja versterkt uit den
strijd.

2o De macht en de nalatenschap van het Britse rijk.
Bij de verwezenlijking van hun politiek kunnen de V.S.A. daarenboven in ruime
mate op den steun van het Britse Rijk rekenen. Het is waar dat het ontbindingsproces
van het Empire een onrustwekkend tempo aanneemt. Op 7 Maart 1946 werd het
terugtrekken der Britse troepen uit Egypte aangekondigd; op 20 Februari 1947
verklaarde Attlee dat de Britten Indië tegen Juni 1948 zouden verlaten hebben; op
25 Februari 1947 stelde Bevin voor de Palestijnse kwestie aan de O.V.V. te
onderwerpen; op 28 Februari 1947 werd het bekend dat de Britten tegen 31 Maart
1947 Griekenland zouden verlaten. In verband met Griekenland en Turkije slaakte
'het fiere Albion' een hulpkreet die in de States ongemeen ruim begrip vond. Maar
de ineenstorting van wat eens het machtigste wereldrijk was, gebeurt niet plots noch
totaal. Er bestaat nog een Britse vloot, een Britse industrie, een Britse 'brain trust'.
Er bestaan vooral nog jonge en toekomstrijke Dominions. Het lot van het Empire
hangt grotendeels af van het handhaven der idealen van democratie en van vrije
economie. Het zal dus met alle middelen het systeem schragen dat die idealen huldigt,
al heeft het dan ook niet meer de leiding er van. Reeds lang heeft het principieel het
Amerikaanse leadership in wereldzaken aanvaard.
De V.S.A. houden zich thans ernstig bezig met de kwestie of ze de erfenis der
Britse militaire, economische en diplomatieke posities ja dan neen, geheel of
gedeeltelijk, zullen aannemen. Reeds staat het vast
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dat het antwoord op die vraag voor bepaalde gebieden, namelijk in het Nabije en in
het verre Oosten, wegens de vitale Amerikaanse belangen die op het spel staan,
affirmatief zijn zal. Op andere delen der Britse nalatenschap wegen wel zware
hypotheken, doch die kunnen in grote mate gelost worden dank zij de jongste
Amerikaanse opvattingen in zake internationale samenwerking1.. Bewust van deze
nieuwe ideeën zijn de kleurvolkeren daarop reeds hoge verwachtingen gaan stellen.
Is het niet symptomatisch dat het uitblijven van Indië's onafhankelijkheid niet zozeer
Groot-Brittannië dan wel de V.S.A. wordt aangewreven2.?
Maar de Britse nalatenschap behelst ook het herstel, zij het onder een anderen
vorm, van een evenwichtig systeem dat gans de wereld een lange periode van rust
en welvaart heeft geschonken. 'Pax Britannica is over. Who then shall be the keeper
of the peace?' Twintig jaar lang, van 1919 tot 1939, werd gepoogd dit systeem terug
in het leven te roepen. Indien men daarin niet is geslaagd dan is het vooral toe te
schrijven aan een gebrek aan aanpassingsvermogen en aan voldoende begrip t.o.v.
de gewijzigde toestanden3.. Nagenoeg heel de wereld heeft thans de ogen op Amerika
gericht in de hoop dat het de plaats zal innemen die het Empire voorheen bekleedde
en met een ruim aanvoelen van den huidigen tijdsnood een zo mogelijk nog meer
vruchtbaar en meer stabiel systeem van internationale samenwerking en veiligheid
zou tot stand brengen.

3o Het legaat van het Westen.
Er is nog meer. Amerika is heden de hoofdvertegenwoordiger van een
levensbeschouwing die het van het Westen erfde. Nu de macht van het Avondland
afneemt, is het zijn taak over dit erfgoed te waken. Het schijnt er wel toe besloten
en het versterkt daardoor tevens zijn positie.
In een hulpeloos zoeken naar een oplossing van de inderdaad complexe problemen
die de organisatie der huidige samenleving stelt, hebben sommige natiën zich naar
'ordescheppende' collectivistische stelsels georiënteerd. Men neme nog aan dat deze
tot op zekere hoogte resultaten kunnen afwerpen op het nationale plan. Hoe zal,
echter, in een wereld van collectivistische staten de thans onontbeerlijke internationale
samenwerking kunnen groeien? Harold Laski ziet de oplossing in de onderwerping
der natiën aan een alomvattende instelling die aan wereldplanning zou doen4.. Deze
zienswijze getuigt niet van realisme. Afgezien van de bevoegdheid en van den
scherpen zin voor billijkheid die zulke instelling bovenmate zou moeten bezitten,
stelt ze vanwege de natiën, ook de
1.

2.
3.
4.

In dit gedachtenverband maakte Walter LIPPMANN in zijn jongste werk The good society een
scherp onderscheid tussen het enge politiek en parasitair imperialisme, waarbij de rijkdommen
van nieuwe gebieden ten behoeve van particuliere of zuiver nationale belangen wordengeëxploiteerd en de rationele internationale arbeidsverdeling die alle natiën ten goede komt.
De eerste is alleen als een soort voorbijgaande ziekte, als een pijnlijke overgang te
beschouwen.
Vgl. Wendell WILLKIE, Le monde est un.
Vgl. La politique commerciale entre les deux guerres, Volkenbonduitgave.
Harold LASKI, The State in Theory and Practice.
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machtigste onder hen, een onderwerping voorop die redelijker wijze van autoritaire
staten niet kan worden verwacht. Dergelijke staten leiden haast onvermijdelijk tot
autarkie en militarisatie en zijn allerminst tot het aanvaarden van een internationale
tucht geneigd1..
Integendeel schijnt het democratische stelsel en de specifiek Westerse
personalistische cultuur waarop het berust, veel meer geschikt om het evenwicht te
realiseren tussen de, zij het beperkte, zelfstandigheid der natiën en de welbegrepen
functie van internationale organen die, niet regelend maar veeleer ordenend, dienen
op te treden in een vrije, daarom niet anarchieke, wereld.
Het is ietwat komisch en tevens bedroevend vast te stellen dat in 1947 Emery
Reves de noodzakelijke beperking der staatssouvereiniteit blijkbaar voor een
sensationele ontdekking houdt en dat Walter Lippmann eerst na vijf en twintig jaar
zoeken, zoals hij zelf bekent, tot het besef gekomen is dat de onschendbaarheid van
den menselijken persoon de hechte basis vormt van alle gezonde maatschappelijke
instellingen. Het Westerse Christendom, dat Lippmann overigens als het vertrekpunt
der universele orde beschouwt, heeft zulks eeuwenlang onderwezen en onlangs nog
bij monde van het Hoogste Gezag herhaaldelijk bevestigd. Hoofdzaak is dat
vooraanstaande Britten en Amerikanen tot het zelfde besluit gekomen zijn.
Door zich als de verdediger der Westerse gedachte op te werpen scharen de V.S.A.
vrijwel heel de beschaafde wereld achter zich. Zoals voorheen voor het Britse Rijk,
werkt thans, ondanks alles, de tijdstroom ten gunste van Amerika. 'Hoezeer het
collectivisme momenteel plaatselijk ook moge triompheren, het is ten ondergang
gedoemd omdat het berust op een vals begrip van de economie, van het recht, van
de regering en van de menselijke natuur2..'

II. - Het Russisch vraagteken
Het vestigen van een wereldvrede naar Amerikaansen stijl veronderstelt,
vanzelfsprekend, het aanvaarden door alle landen van de beginselen die er aan ten
grondslag liggen en de practische toepassing er van. Hoeft het gezegd dat in dit
opzicht de U.S.S.R. een grote onbekende is?
Op zichzelf, technisch, stuit de inschakeling der Sovjet-Unie in een politiek en
economisch wereldsysteem gesteund op de vrijheid, wegens den aard der aldaar
bestaande instellingen, op haast onoverkomelijke moeilijkheden. Staatscollectivisme
en universaliteit sluiten elkaar uit.
Afgezien daarvan rijst de vraag of het sociaal-economisch stelsel dat in Rusland
- tot welken prijs! - werd ingevoerd, tegen nauw contact en intieme samenwerking
met de Westmogendheden bestand is. De vrees dat dit niet het geval zou zijn, versterkt
door de zware materiële

1.
2.

Vgl. HAYEK, The road to serfdom; W. ROEPKE, Civitas Humana; E. REVES, Anatomie de la
paix.
W. LIPPMANN in The good society.
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moeilijkheden die de oorlog heeft teweeg gebracht en 'waaraan geen ander land ter
wereld het hoofd zou kunnen bieden', verklaart meer dan wat ook het diepe
wantrouwen der Sovjet-leiding ten overstaan van het Westen. Meteen wordt het
duidehjk waarom de U.S.S.R. wel deel uitmaakt van de O.V.V. (als wereldmogendheid
kan ze daar moeilijk buiten: de O.V.V. is het forum waar de diplomatieke strijd wordt
gevoerd), terwijl ze totnogtoe niet haar medewerking verleende (hoewel ze te Bretton
Woods vertegenwoordigd was) aan de internationale financiële organen (Wereldbank
en Muntfonds) noch aan de internationale handelsorganisatie ter bevordering van
een vrijer wereldverkeer (zij liet zich op de Handelsconferentie van Londen in
December 1946 verontschuldigen).
De jongste wereldgebeurtenissen hebben ten minste de verdienste meer klaarheid
in de verhoudingen te hebben gebracht. De conferentie die thans te Moskou doorgaat,
heeft meer nog dan de voorlopige regeling van het Duitse vraagstuk het bereiken
van een modus vivendi tussen de Grote Vier ten doel. Vóór dat ze aanving werden
de banden tussen de Westmogendheden verstevigd door het Brits-Frans verdrag van
Duinkerken. Sinds haar aanvang heeft President Truman op sensationele wijze de
nauwe Brits-Amerikaanse samenwerking bevestigd. Churchill's droom, in de zo
betwiste rede van Fulton uitgedrukt, blijkt in vervulling te gaan.
De algemene tendenz van de Amerikaanse politiek om den Russischen
expansiedrang in te dammen, die reeds met Byrnes scherper vormen aangenomen
had (niet zonder resultaat), wordt onder Marshall nog sterker en duidelijker. Men
weet nu waaraan zich te houden. Met de tussenkomst van Truman, die Rusland
tamelijk kordaat aan de reële machtsverhoudingen herinnert, is evenwel het
Amerikaans spel niet uitgeput. Een flinke dollar-lening, die Rusland ten zeerste
behoeft om zijn geschokt bedrijfsleven terug op te werken, is wellicht van aard om
de gemoederen te bedaren. De bekende werkelijkheidszin der Sovjets laat de
mogelijkheid open van een vergelijk waardoor Rusland, al was het slechts geleidelijk,
in een harmonisch en onverdeeld wereldsysteem zou worden opgenomen. Sinds de
internationale controle op de atoomenergie op de lange baan geschoven werd, is een
oplossing in dien zin meer dan ooit geboden.

III. - Parallel
De gelijkenis tussen de twee grootmachten die op dit ogenblik de wereldpolitiek
beheersen is ongemeen treffend. Beide beschikken over een ontzaglijke ruimte, over
onuitputtelijke hulpbronnen, over een talrijke en levenskrachtige bevolking. Beide
kenden een verrassend snelle technische ontwikkeling. Beide leefden langen tijd
afgezonderd en wantrouwend (al was het niet om dezelfde redenen) tegenover het
buitenland. Beide volgden een politiek die ondergeschikt was aan een sociaal
economisch systeem. Beide bereikten een punt waarop het moeilijk werd uit te maken
of het systeem in dienst stond van de natie, of de
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natie in dienst van het systeem. Beide traden, met den wereldoorlog, uit hun isolering.
Beide vertonen neigingen tot wereldoverheersing: het visioen van Andrew Carnegie
die de wereld aan de voeten van Amerika zag liggen, vindt zijn tegenbeeld in de
poëzie van Majakowski die zich de wereld als een rustende oceaan aan de voeten
van Iwan voorstelde.
Maar er is ook stof voor onderscheid. Ze is ruim voorhanden in de politieke en
economische stelsels, in den levensstijl van beide volkeren. Van belang op dit ogenblik
is vooral dat ze niet hetzelfde ontwikkelingsstadium hebben bereikt. Niet alleen
materieel. Ook psychologisch. De Sovjet-Unie heeft op verre na niet de grenzen van
haar binnenlandse mogelijkheden bereikt. Het internationaal solidariteitsgevoel is
haar mede daarom nog vreemd; ze verkeert in dit opzicht nog in den toestand van
de V.S.A. na den eersten wereldoorlog. Ze heeft zich totnogtoe evenmin weten te
verheffen boven de strakke toepassing van haar systeem, iets waartoe de V.S.A. reeds
langs den weg van het panamerikaans experiment gekomen zijn. Was het Goethe
niet die zegde dat de fanatieke trouw aan de doctrine het onmiskenbaar teken is van
geestelijke bekrompenheid? De verklaring hiervan schuilt natuurlijk reeds in den
aard zelf der betrokken stelsels. Het individualisme leidt haast vanzelf tot universaliteit
(zijn uit de liberale economie niet spontaan constructies gesproten die, om functionele
redenen, de staatsgrenzen hebben doorbroken?), terwijl het collectivisme bijna
onvermijdelijk voert tot gesloten eenheden.
Doch de ware uitleg van het boven zichzelf uitstijgen van de Amerikaanse politiek
is ongetwijfeld te zoeken, het weze hier herhaald, in haar geestelijken grondslag: het
oude Europees Christelijk humanisme. De hoogste uitingen van die politiek, met
name de reciprociteitsgedachte en de eerbied voor de individuele vrijheid, zijn geput
uit de diepste bronnen van den menselijken adel, bronnen die ontspruiten aan enkele
zeer eenvoudige, eeuwige, morele beginselen die het gemeengoed zijn van alle
beschavingen. Wanneer Friedmann in zijn werk The Crisis of the national State
schrijft dat een harmonische wereldorganisatie ondenkbaar is indien ze niet steunt
op gemeenschappelijke geestelijke grondslagen, schijnt hij niet te vermoeden dat die
inderdaad bestaan. Waar het Christendom leert: 'Doe nooit aan anderen wat ge niet
wenst dat men u doet', zo schrijft het Indische Brahmanisme voor: 'Dat niemand aan
een ander doe wat hem zelf zou mishagen1.', zo verkondigde Bouddha: 'Voor hem in
wien de liefde woont is heel de wereld slechts één familie2.' en zo onderwees
Confucius: 'Wie zijn natuurlijke vermogens aanwendt op grond van wederkerigheid
is niet ver van den goeden weg. Wat ge niet wenst dat men u doe, doe dit niet aan
anderen3.'. Is het dan wonder dat een politiek die beweert te steunen op de
onschendbaarheid van den persoon de goedkeuring meedraagt van al de ontwikkelde
volkeren die hun geestelijk erfgoed niet verloochend hebben?

1.
2.
3.

Mahabharata, XIII.
Dhammapada, V.
De leer van het Midden, XIII.
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Het is waar dat de strijd van Amerika met zichzelf niet is uitgestreden. Er blijft nog
sterken tegenstand te overwinnen. Tegenstand vanwege machtige belangengroepen
die alles aan onmiddellijk voordeel ondergeschikt maken. Tegenstand ook vanwege
de voorstanders van een machtspolitiek die voor de uiterste consequenties van hun
houding niet terugdeinzen. De moeilijkheden reeds ondervonden bij het in werking
stellen der internationale financiële en economische organen zijn in dit opzicht al te
duidelijk. Doch het is onwaarschijnlijk dat het pijnlijk geval van Wilson zich zal
herhalen. Integendeel bestaat er een goede kans dat de vèrdragende en hoogstaande
politiek der Amerikaanse leiding, bijzonder ten overstaan van het gevaar van
zelfvernietiging dat de wereld bedreigt, er in zal slagen de morele, politieke en
economische grondslagen te leggen van een vruchtbare internationale samenwerking.
Het is niet uitgesloten dat zij, mits taai geduld en, indien het moet, onder de drukking
van haar geweldige macht, de natiën die het tot stand komen daarvan zouden
belemmeren, zal weten te overtuigen.
Het is wellicht de laatste kans.
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Kroniek der tijdschriften
door G. de Vocht
Bij het lezen van de voornaamste culturele tijdschriften valt het op dat steeds dezelfde
problemen behandeld worden. Dit is een teken dat hetgeen we zouden willen noemen
het hedendaags wereldgeweten door een bepaalde problematiek wordt beheerst. We
willen hier, aan de hand van deze tijdschriften, een beeld schetsen van enkele
belangrijke aspecten van deze problematiek. We zullen in deze kroniek
achtereenvolgens onze aandacht wijden aan het probleem van het humanisme, aan
een actueel debat over het realisme, aan de sociale ideeën en aan de rechten van den
mens.

Humanisme
In het land van Erasmus is het woord Humanisme meer dan ooit een teken van
levenskracht, van vernieuwing en ook van verdeeldheid. Het algemeen
wetenschappelijk maandblad Hogeschool en Volk geeft er een voorbeeld van, waar
zij het probleem Humanisme laat behandelen door drie Universiteitsprofessoren van
het standpunt uit, achtereenvolgens van modern humanisme, protestantisme en
katholicisme (Januari, Februari 1947).
Zoals professor HOETINK het zegt was het aanvankelijk de bedoeling onder den
naam Humanisme, als achter een vlag vernieuwende tendenties te verenigen, welke
allen tot de geestelijke vernieuwing en de sociale en economische hervorming willen
medewerken. De 'Nederlandse Volksbeweging' en het personalistisch socialisme zijn
hierdoor ontstaan. Later op 17/2/46 werd het 'Humanistisch Verbond' gesticht met
een meer bepaalde doelstelling. De definitie welke moderne Humanisten zichzelf
geven is dan de volgende: 'Die groep mensen die de objectieve kristelijke cultuur
van West-Europa aanvaarden, maar die geen belijdend kristen zijn, die zich dus van
de aanhangers van de leer 'dat macht is recht' onderscheiden door de erkenning dat
al de gebieden van het menselijk leven gebonden zijn aan normen, als barmhartigheid,
gerechtigheid, waarheid en naastenliefde, maar die deze normen niet in God of in
enig bovennatuurlijke werkelijkheid funderen'. Mocht dit Humanisme in spel van
vele kleuren en grootsprakerige opschriften de voortzetting beweren te zijn van
Platoon, Aristoteles, Spinoza en anderzijds van de Stoa, en hoe aantrekkelijk ook de
beweging van deze voorttrekkende stoet achter de grote vlag, de laatste zinsnede van
deze geloofsbelijdenis heeft blijkbaar een onverwachte reactie teweeggebracht.
De protestanten hoofdzakelijk, die 'niet mee doen', hebben hun
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rolluiken neergelaten en met misprijzen de humanistische grootdoenerij van zich
afgewezen. Ze hebben duidelijk onderscheid gemaakt tussen Humanisme en
Christendom o.m. onder volgend schema:
Humanisme
Zelfbezinning

Christendom
Gods neerdalende liefde

Erkenning van den logos

Openbaring

Zelfbewustwording

Erkenning van schuld en zonde

Opklimmend tot wereldlogos

Bekering.

Haast in voetnota wordt aangegeven dat het protestantisme zich nochtans helemaal
niet desolidariseert van al het goede dat het Humanisme heeft tot stand gebracht.
Men mocht van de Nederlandse Katholieken niet verwachten dat ze zich op zulke
goedkope wijze een woord als Humanisme zouden laten afhandig maken.
Na geschiedkundig het Humanisme in het Katholicisme te hebben gefundeerd,
geeft Ant. VAN DUINKERKEN de tweevoudige wijze aan waarop het Humanisme aan
het Katholicisme is gebonden: 1o 'Humanistisch-Katholicisme: de nuance die in de
geloofspraktijk een grote waarde toekent aan de ontwikkeling der natuurlijke
vermogens door pedagogie, Wilstraining, studie, ontwikkeling van de smaak,
verscherping van den kritischen geest, enz. 2o Katholiek-Humanisme: De toeleg van
de menselijke persoonlijkheid om zich te vervolmaken tot zo groot mogelijke
gelijkvormigheid met de gedaante van Jezus-Christus.'
De Tafelronde heeft eveneens het probleem behandeld in haar nummer van
November 1947 onder den titel: 'Christendom of modern Humanisme'. Zij schrijft
o.m.: Niet het Humanisme is een noodzakelijk complement van het Christendom,
maar omgekeerd is het Humanisme met zijn grond-tendenz afhankelijk van de eeuwige
waarden die het Christendom gebracht en beveiligd heeft.' (Geeraert STEFFENS).
Een anderen klank rond het woord Humanisme geeft André SIEGFRIED waar hij
liever dan het woord te definiëren er al de kracht van wenst te ondergaan:
'Vous êtes, Monsieur', zegt hij bij de ontvangst van Maurice Garçon in de Académie
Française (16 Jan. 1946) 'un juriste rompu à toutes les subtilités de la technique
légale, mais peut-être êtes-vous davantage encore un humaniste de la plus authentique
espèce, séduit par les formes multiples de la vie, curieux de tout, préoccupé de omni
re scibili et quibusdam aliis.'
En zien we even of deze humanist, M. Garçon, de Helleense tradities heeft kunnen
volgen, waarvan men zo vaak zegt dat zij in Frankrijk alleen nog kunnen bloeien.
Als voorbeeld van welsprekendheid:
'Combien pourtant dans la foule, regrettent encore de ne point disposer de l'arbitraire
pour faire triompher leurs doctrines, et n'admettent que mal l'indépendance d'un juge
lorsqu'elle leur résiste. Si l'idée de justice est comme un instinct, trop souvent on
croit l'avoir satisfait
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en adoptant seulement un certain formalisme extérieur qui n'est qu'hypocrisie. Croit-on
que la justice est rendue parce qu'un tribunal a lu un jugement si ce tribunal est
composé de juges ou de jurés partisans ou serviles? Le magistrat doit oublier ses
propres ressentiments lorsqu'il siège: si on lui confie l'honneur de faire respecter la
loi, ce doit être parce qu'on pense qu'il est sourd aux appels, voire aux injonctions
parfois frénétiques qui, du dehors, voudraient lui dicter ses sentences.' (La
Documentation Catholique, Parijs, 16 Febr. 1947-1 Maart 1947).
In Frankrijk heeft het woord Humanisme trouwens ook opgeld gemaakt in de
politieke en philosophische doctrine. SARTRE heeft het onmogelijke gedaan om zijn
systeem aan het humanisme te binden (Streven, 1946: 'Is het existentialisme een
humanisme' door P. DE RAEDEMAEKER). En enkele zogenaamd niet orthodoxe
marxisten (MERLEAU PONTY in La Revue Internationale, 1946, no 6) hebben in een
beroemd dispuut willen aantonen dat het systeem van Marx niet de uitkomst is
geweest van het materialisme der Encyclopedisten, maar dat het in werkelijkheid
teruggrijpt naar het humanisme. Teksten uit zijn jeugdwerken moeten bewijzen dat
Marx over 'Humanistisch Realisme' heeft gesproken, en dat het zijn bedoeling was
de twee polen van materialisme en idealisme te verbinden in den ontwikkelingsgang
der geschiedenis, met den mens als middelpunt, zoals de vorm en de materie
verbonden worden in het kunstwerk. Deze en dergelijke stellingen werden met kracht
verworpen door de orthodoxe marxisten die aan deze auteurs verweten Marx iets in
de mond gelegd te hebben, wat zij zelf van het Christendom hadden geleerd1..
In Synthèses, nr 9 van 1946, blz. 62 wordt ook de leer van Confucius gekenmerkt
als humanisme!
Het is een alleszins verheugend verschijnsel, dat nu het materialistisch en
scientistisch tijdvak tot het verleden behoort, de mens in het centrum van de
belangstelling komt te staan. Het is te hopen dat men den mens weer gaat beschouwen
zoals hij in werkelijkheid is: verbonden met de natuur, waarboven hij door den geest
uitsteekt, verbonden met den medemens dien hij moet 'beminnen als zichzelf', en
vooral verbonden met God, zoals Christus, de Godmens, hem ons heeft veropenbaard.
Uit zulk een alomvattende levensvisie kan een gaaf humanisme geboren worden.

Realisme
Het Franse tijdschrift Esprit geeft in zijn nummer 2 van 1947 onder de algemene
titel:'La querelle du réalisme', meerdere bijdragen waarvan 'D'un législateur du
Parnasse' van Louis BLANCHARD een objectieve uiteenzetting geeft over de
kunsttheorie-kunstwetgeving van JDANOV, secretaris van de communistische partij
in de Sovjet-Unie. L. BLANCHARD die, zoals het tijdschrift zelf, een 'edelmoedig
begrijpen' en zoveel

1.

Zie ook Études, Maart 1947: 'Existentialisme et Marxisme' au 'Collége philosophique'.

Streven. Jaargang 14

749
mogelijk sympathie aan den dag legt voor het communisme, kan zich de zeer bittere
ontgoocheling niet ontveinzen, voor de wijze waarop de dwangmethodes ook op het
kunstleven worden toegepast in Sovjet-Rusland.
Na er te hebben op gewezen dat de kunsten in Sovjet-Rusland (letterkunde,
schilderkunst, vooral architectuur) vijftig à. honderd jaar achterstand hebben tegenover
West-Europa voor wat den vorm betreft, en de uitleg hiervoor tevergeefs te hebben
gezocht in het achterlijke van de massa's waarvoor de kunst dan toch moet dienen,
ontleedt L. BLANCHARD het rapport van JDANOV die het realisme alleenzaligmakend
heet.
Dat rapport is bedoeld als een tussenkomst van de staatsautoriteit, en is trouwens
zo scherp gesteld dat niemand kan twijfelen aan hetgeen den auteur te wachten staat
wanneer hij buiten de schreef loopt. Het stelt de auteurs in gebreke 'de sovjet literatuur
te bevrijden van hun medewerking'. 'De Partij eist, de partij gebiedt het', en derg.
Het is een veroordeling van twee letterkundigen en twee tijdschriften uit Leningrad.
Op het woord 'reahsme', 'wetenschappelijk realisme' steunt JDANOV om in absolute
vorm het principe van de intellectuele onverdraagzaamheid toe te passen.
Is de intellectuele onverdraagzaamheid dan de uitkomst van al hetgeen waarop
we gewacht en gehoopt hebben, na de beschrijving door Lenin van hetgeen hij verstaat
onder democratie en nadat Stalin en Molotov (hoe dikwijls) bevestigd hebben dat
deze perfecte democratie thans verwezenlijkt is in Sovjet-Rusland?
Na een lang citaat uit het rapport van JDANOV wordt de conclusie duidelijk: het
gaat hier alleen om een imperialistische tendenz van Rusland dat angstvallig zijn
culturele superioriteit wenst te beschermen tegen alle invloeden van 'la peste
occidentale'. 'Un peuple, zegt BLANCHARD, ainsi gavé de nationalisme ne conéoit
pas d'ordre d'un monde autre que sa propre domination.'
En hij gaat verder: 'Au moment où se noue la plus formidable conjuration contre
l'Occident, c'est-à-dire contre la civilisation... loont het wel de moeite om de constante
waarden van de Westerse kunst te onderzoeken'.
Als constanten worden onder meer aangegeven die waarden waarvan JDANOV de
minderwaardigheid juist aanklaagt: de veranderlijkheid - inderdaad is de Europese
kunst gevestigd op een onbeperkte vrijheid en verscheidenheid in het ontwikkelen
van alle soorten vormen van het geestesleven, zonder rekening te houden met de
grenzen van landen of continenten en waarvan de universaliteit dagtekent bij het
ontstaan van het Christendom; het pessimisme - en de Grieken? en de moderne
wetenschap? En de Russen zelf met Gorki? de ongebreidelde vrijheid - nooit voor
geen enkel kunstwerk voortgebracht in Sovjet-Rusland zal men in de toekomst nog
die waarborg vinden van rechtzinnigheid en een ongedwongen zichzelf uitdrukken,
die de eerste noodzakelijke en essentiële voorwaarden zijn tot het scheppen van grote
kunst.
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Onder den titel 'Le réel n'est à personne' schrijft Emmanuel MOUNIER de tweede
bijdrage van 'La querelle du Réalisme' in het tijdschrift Esprit, Februari 1947.
MOUNIER wil hier den grond van het vraagstuk 'realisme-idealisme' behandelen.
Hij begint met de vaststelling dat de fanatieke realisten te zoeken zijn in het kamp
der communisten, en eindigt met deze woorden: 'Gendarmes è. vos postes. Vous y
serez moins dérangés'. Waardoor onmiddellijk duidelijk wordt dat de propaganda
voor het realisme zich niet tot Rusland beperkt.
Psychologisch verklaart MOUNIER het ontstaan van het realisme in de verwarring
welke door een revolutie wordt teweeggebracht. 'Toute révolution a besoin de se
rassurer contre sa propre audace... et de se reposer sur quelque banalité de tant
d'épuisante étrangeté.' En de razernij waarmee het zo eenvoudige woord realisme
wordt uitgesproken wijst op een teruggedrongen affect van idealisme en subjectivisme.
'Tout ce tapage dogmatique est signe de malaise.'
Welke de juiste inhoud is van het begrip wordt trouwens door geen enkel fanatiek
realist nader omschreven. Het begrip realisme is ook onbepaalbaar in de mate waarin
wij de objectiviteit slechts kunnen benaderen, dank zij den persoonlijken geest. En
MOUNIER citeert Marx zelf die in zijn eerste werken telkens terugkomt op de
practische en actieve tussenkomst van den individuelen mens in het ondergaan van
de materie om te bewijzen dat volgens het echte marxisme een objectief
wetenschappelijk passief ondergaan van de materie (realisme) niet denkbaar is zonder
de activiteit van den geest. 'Le réalisme est la porte ouverte à l'activité de l'esprit, il
ne peut être le principe d'un malthusianisme culturel, ou si l'on préfère d'une police
de la création'. 'Het ware even dwaas de cubistische of surrealistische kritiek te
negeren in de kunst, als Einstein te willen negeren in de wetenschap.'
Twee andere bijdragen verschenen in hetzelfde nummer van Esprit van de hand
van Maurice Toesca over het 'Irrealisme'.
In de reactie van de Russen tegen de uitwassen van sommige decadente vormen
van de Westerse kunst ligt er wel een gezonde strekking. Maar een officieel
gedecreteerd 'realisme' kan alleen deze vormen onderdrukken, geen nieuwe oprechte
kunst in het leven roepen. Alleen de gezondmaking van onze Westerse samenleving
zal de decadente kunstvormen doen verdwijnen zonder de vrije scheppende kracht
van den kunstenaar aan banden te leggen.

Het sociale
De wijze waarop dit probleem in verschillende tijdschriften wordt behandeld toont
aan dat in meerdere landen en meer en meer naar duidelijkheid, planmatigheid en
synthese gezocht wordt ook van christelijk standpunt uit en niet alleen meer door
het orthodoxe marxisme. Het loont dan wellicht de moeite hier iets langer bij stil te
staan.
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In het Zwitsers tijdschrift Orientierung (Katholische Blätter für weltanschauliche
Information, Zürich), nummers van 28 Februari en vlg. van 1947, wordt het sociale
probleem - zeer algemeen trouwens - behandeld.
Uitgaande van het feit der sociale onzekerheid, onderzoekt schrijver (J. DAVID)
het ontstaan ervan, en vindt als grondoorzaak de 'ontwor-tehng' van den mens uit het
milieu der natuurlijke waarden van het beroep, de familie, de 'heimat', de traditie, de
levens- en wereldbeschouwing, den godsdienst. Daar de mens noodzakelijkerwijze
op 'goederen' en op 'medemensen' is aangewezen kan hij zich slechts bevrijden van
de levensonzekerheid door een ordeprincipe. Deze orde kan niet anders gegrond zijn
dan in de natuur van den mens en in de natuur der dingen. Wanneer de mens niet
meer in staat is te leven volgens zijn hele natuur, dan moet de natuur zelf geholpen
worden, zij het met synthetische geneesmiddelen. In de cultuurgeschiedenis der
laatste eeuw zien we deze geneesmiddelen achtereenvolgens elkaar vervangen en
tegenwerken, om naar absolute hopeloosheid aan te sturen: Subjectivisme Rationalisme - Scepticisme - Nihilisme. De angst om het bestaan is dan nog
vermenigvuldigd, met de onzekerheid omtrent de reden van bestaan: de dood van
het geloof, 'de dood van God', zoals Nietzsche in zijn vertwijfeling uitroept.
Uit de sociologische een geestelijke oorzaak en tevens uit de economische
omstandigheden die daarop hebben ingewerkt om den arbeid los te maken van het
bezit en van zijn natuurlijk milieu, volgen de sociale kenmerken van de onzekerheid:
bij ontstentenis van alle solidariteit in het beroep, bij weigering van alle
vriendschappelijke hulpverlening in den kring van eenzelfde gemeente, in den kring
van eenzelfde familie, bij het aanvaarden van dit éne principe van eigenbelang, is er
een splitsing tot stand gekomen in de samenleving die de verhouding van mens tot
mens in een ander plan heeft gesitueerd. De onzekerheid treft niet één of meer
individuen, maar hele volkslagen en bepaalde standen, die volgens de economische
conjunctuur, in regelmatig terugkerende golven in doodsangst leven, zoals vroeger
voor hongersnood, ziekten of natuurelementen, thans voor de handelingen van den
medemens.
De 'sanatio a radice', de geestelijke wedergeboorte die moet volgen op de geestelijke
ontworteling, het 'beter worden' van den mens, zou alleen in staat zijn een blijvend
evenwicht te brengen in de sociale verhoudingen omdat de natuur van de sociale
organen dan zou delen aan de gezonde natuur van den mens en omgekeerd.
Maar de nood is te groot om niet onmiddellijk een hulpmiddel te zoeken of een
orde die den termijn van genezing kan bespoedigen.
Meer en meer, en dan ook van katholieke zijde, werden middelen gezocht als:
'Zekerheid door eigendom'. Deze werd reeds op vooruitstrevende wijze voorgestaan
in 'Quadragesimo Anno' (no 65). Arbeiders en bedienden moeten er toe komen mede
bestuur en mede eigendom te verwerven in het bedrijf, om gezamenlijk in de winsten
te kunnen delen. 'Zekerheid door den uitbouw van beroepsverenigingen die hun aan
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vankelijke rol van beschermers der beroepsbelangen moeten uitbreiden tot de
onderlinge bescherming en hulp voor alle menselijke noden.'
In het nummer 11 van 1947 publiceert Synthèses een nieuwe bijdrage van Prof.
M. DE CORTE: 'Le politique et le social'.
Zijn eerste boek Incarnation de l'homme1. legt den vinger op de wonde van de
hedendaagse samenleving waar DE CORTE voortdurend de onnatuurlijkheid, de
ongebondenheid, de gespletenheid aanklaagt veroorzaakt door de materialistische
levensopvatting; het eindigt met dit éne voorschrift: de mens moet zich helemaal
hervormen in geestelijk-godsdienstigen zin, 'retour au Rousseau-isme', terug naar de
natuur waarin de godsdienst de allereerste waarde moet zijn. Zijn tweede boek
Philosophie des moeurs contemporaines1 geeft reeds een meer concrete doelstelling:
de transcendente waarden als familie, beroep, vaderland moeten terug hun betekenis
krijgen voor den mens. De Europese cultuur zal slechts gered kunnen worden in de
mate waarin het erkennen van die oorspronkelijke natuurlijke en transcendente
waarden snel en volledig in de mentaliteit van den enkeling en in de organisatie van
de samenleving terug zullen groeien.
Nog scherper, nog concreter en met het doel den termijn der 'verbetering' in
mentaliteit en organisatie nog te bespoedigen, tracht DE CORTE in deze bijdrage 'Le
politique et le social' de kankerplaats aan te wijzen. Het nieuwe dat uit de hier
medegedeelde opvattingen naar voor komt, is wel dat hij het gezag in gebreke stelt
om door verzoening van traditie en socialisme de samenleving te hervormen en, zoals
men soms een beenbreuk moet herstellen, desnoods door een nieuwe breuk. De
oorspronkelijke breuk is de kloof tussen het politieke en het sociale.
DE CORTE wil bewijzen dat zelfs de meest perfecte democratie waarin de sociale
kiemcellen (familie, werk, gemeente of landstreek) ontbreken, noodzakelijkerwijs
naar de dictatuur evolueert2.. Aan de hand van geschiedkundige interpretaties - waar
de invloed van de Reynold niet schijnt afwezig te zijn - besluit DE CORTE: 'Plus les
Hens spontanés se relâchent et plus la politique étend sur l'homme son empire.
Quoiqu'il fasse en effet, l'homme doit être gouverné.' Zo ontwikkelt de politiek zich
als een zuiver abstract, zuiver verstandelijk gegeven, een 'vorm a priori' die een eigen
gecoördineerde doelstelling nastreeft met een naar en uit zichzelf gerichte doctrine
en een eigen waarheid (adequatio intellectus cum seipso) niet meer 'comme un art
prolongeant la nature' maar als 'une technique séparée et spécialisée appartenant à
une caste de privilégiés'. Terwijl anderzijds het sociale zich terzelfdertijd ontwikkelt
zonder natuurlijk orgaan en zonder verbinding met de mens. 'La société est devenue
une immense usine dont le matériel est l'homme.'
Waarom is dit ontwikkelingsproces noodzakelijk en onontwijkbaar? 'Een
maatschappij zonder organen is niet bij machte zich collectief te gedragen of uiting
te geven aan haar wil op het plan der politiek, omdat zij geen eenheid noch cohesie
meer heeft.' De stelregel: 'Tous

1.
2.

Zie Streven, Mei 1945:' Geest en Leven'. F. DE RAEDEMAEKER.
Zie Streven, October 1945: 'Werkgelegenheid, socialisatie en vrijheid', Dr N. DKVOLDER.
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les pouvoirs émanent de la nation' is alleen werkelijkheid in een georganiseerde
maatschappij. 'De moderne staat zonder sociale grondvesten, kan niet anders dan op
souvereiniteit steunen: de politiek is er het actieve element, terwijl de natie een passief
element geworden is'. 'Al degenen die deel uitmaken van het regerend en besturend
apparaat verenigen zich onder elkaar en worden meer en meer van de andere
gescheiden... Die mandatarissen zijn inderdaad verplicht de transcendente waarde
van den Staat nog te vergroten... Om de sociale hervorming die instinctmatig door
heel het volk gewenst wordt door te voeren, moeten zij dragers zijn van een
onbeperkte macht.' En zelfs wanneer het politieke van-boven-uit het volk tot zeer
nabij tracht te benaderen, dan is de dwingelandij ook het dichtst bij het volk: niemand
heeft ooit zo dicht bij het volk gestaan als Napoleon en Hitier.
Treffend is het beeld van den partij-man, 'le partisan' die ongevoelig wordt aan al
wat hem omringt, aan familie en vriend, aan zijn werk, land en godsdienst, om met
fanatisme zijn doelstelling na te streven: de sociale hervorming, en door zijn obsessie
verblind, juist de diametraal tegenover zijn doel staande middelen gebruikt: de
politieke.
Het beeld ook van den uit idealisme ontstane en tot materialisme vergroeiden Staat,
die zoals hij vroeger het materialisme trachtte te voeden met 'panem et circenses',
thans ook zorgt in de eerste plaats voor de meest materiële betrachtingen van eenieder,
is kenschetsend voor wie van nabij kan volgen de wijze waarop een prachtige sociale
wetgeving door het functionarisme van een enorm ambtenaren-apparaat wordt
toegepast.
Men kan een synthese verkiezen zoals die van M. BOERS (zie Streven, Maart 1947),
maar het pessimisme en de enorme bitterheid die hier en daar uit de voorstelling van
De CORTE als een nevel blijven hangen kan toch de reactie teweegbrengen, die hij
zelf ook bedoelt: de overtuiging dat het licht van boven de natuur van den mens weer
moet belichten om hem toe te laten natuurlijk volgens en in zijn sociale geaardheid
te leven.
In verband met de voorafgaande theorieën, kan een proefneming als die van 'La
Communauté Boimondeau' van uitzonderlijk belang zijn. Op initiatief van de in
Frankrijk ontstane beweging 'Économie et Humanisme' (onder leiding van enkele
Paters Dominicanen en philosophen waaronder Gust. Thibon) wordt 'La Communauté
Boimondeau' als experiment behandeld. Het vertrekpunt was een klein familiebedrijf
van uurwerkstukken, uitgegroeid, sedert den oorlog en in den weerstand, met
werklieden en meerdere families, tot een bedrijf van tweehonderd negen en zeventig
leden. Alle eigendom werd in gemeenschap gebracht, de winsten worden verdeeld
naar verdienste, ieder spaart voor de gemeenschap en op haar beurt zorgt de
gemeenschap voor de buitengewone uitgaven (ziekten en derg.). Het werk, de familie,
en de 'gemeente' moeten hier hun natuurlijke betekenis terugkrijgen1..

1.

Zie 'Économie et Humanisme' door Louis CAMU in La Revue Nouvelle van 15 Maart 1947.
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Deze sociale experimenten die, naar onze mening, niet zonder meer op het plan van
het nationale en internationale bedrijfsleven kunnen worden toegepast - hetgeen ook
hun voorstaanders wel niet zullen beogen - zijn nochtans een verblijdend verschijnsel
van den wil tot sociale hervorming die in steeds bredere katholieke kringen tot uiting
komt. Zij zijn onmisbaar om de definitieve structuurhervormingen voor te bereiden
die de economie weer zullen brengen in dienst van den mens.

Human Rights
De Engelse en Amerikaanse tijdschriften zijn zo algemeen gekend, al was het door
de talrijke overzichten als Echo, Raeders Digest, e.a., dat op intellectueel gebied
reeds kan sprake zijn van een Atlantische Unie. De methode kan iets verschillend
zijn van die welke in Europa gevolgd wordt, maar de onderwerpen, en de meest
herhaalde woorden (als 'Human Rights') zijn dezelfde als die we in onze tijdschriften
aantreffen.
In het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic van Februari 1947, wordt onder titel
'The right to strike' het stakingsrecht getoetst aan de rechten van den mens.
Dit onderwerp is vooral actueel in de Verenigde Staten, nu de leider van de
mijnarbeiders J. LEWIS, na een dramatisch debat, door het opperste gerechtshof werd
veroordeeld wegens 'onwettelijke staking' in de kolenindustrie.
Schrijver RICHARD E. DANIELSON ontleedt met een zekere ironie de door een
'commissie der rechten van den mens' gecodifieerde 'rechten' welke in alle landen
en altijd aan het menselijk geweten zouden beantwoorden. Hij vindt daarin niet alleen
niets bruikbaar om er het stakingsrecht mee te vergelijken, maar betwist ook de
mogelijkheid om de rechten van den mens te codifiëren.
Want de eerste essentiële karaktertrek van de 'human rights' is naar zijn mening
'veranderlijkheid en tijdelijkheid'. - Als voorbeeld wordt verwezen naar den
slavenhandel, tot vóór tachtig jaar nog toegelaten in Amerika. De tweede karakteristiek
der 'human rights' zou zijn 'dat men er altijd moet voor betalen', hetzij in den vorm
van geld, b.v. voor opvoeding der kinderen, hetzij in den vorm van andere offers,
zoals in revolutie of oorlog. De derde stelregel is: 'de rechten van het individu zijn
altijd ondergeschikt aan het algemeen welzijn'.
Aan de hand van deze kenmerkende eigenschappen bewijst schrijver dat LEWIS
zich vergist wanneer hij meent dat onder alle omstandigheden en altijd het recht om
te staken behoort tot de 'human rights'. Want de eerste en derde voorwaarden zijn
niet verwezenlijkt: de publieke opinie veroordeelt het onbeperkt stakingsrecht, geen
enkele positieve wet heeft ze ooit gewaarborgd, zij is dus niet bij de tegenwoordig
erkende rechten te rekenen; objectief en positief is het onbeperkt stakingsrecht
schadelijk voor het algemeen welzijn. Vandaar het besluit:
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De staking is slechts verantwoord wanneer het individuele belang dat er voor de
stakers uit volgt - groter is dan de schade welke het algemeen welzijn erdoor
ondergaat.
De schrijver komt tenslotte tot dezelfde conclusies als de katholieke sociale leer
op dit punt, hoewel hij van een ander en minder zuiver standpunt vertrekt. Hij verwart
de rechten van den mens welke op zichzelf wel onveranderlijk zijn als de natuur van
den mens zelf - b.v. het recht op het leven, op de ontwikkeling van de persoonlijkheid,
op de vrucht van den arbeid - en de uitoefening van deze rechten, welke door de
omstandigheden, door het recht van anderen of door onrechtvaardigen dwang kan
beperkt of zelfs voor min of meer langen tijd opgeheven worden. Dit geldt ook voor
het recht tot staken dat in gegeven condities aan de arbeiders in het algemeen niet
kan ontzegd worden, zoals uitstekend werd uiteengezet door Father Francis J.
CONWELL, professor in de moraal-theologie der University of America te Washington
in The American Ecclesiastical Review (Time, February 24, 1947: 'Catholics on
Strike')
In hetzelfde tijdschrift The Atlantic, nr 2, 1947, wordt onder titel 'The Zionist
Illusion', het probleem van het Sionisme behandeld in functie van de rechten van
den mens - een voorbeeld van internationale moraal - door W.T. STAGE.
Aan de wijze waarop de moeilijkheden opgelost worden in Palestina zien we het
symptoom der mentaliteit die ook in de toekomst de methode van het geweld schijnt
te zullen verkiezen boven de methode van het recht en de rede.
Aangenomen dat agressie is: een natie te verplichten te handelen tegen haar wil
of tegen den wil van de meerderheid harer bevolking, en dat tyrannie is: een
minderheid te doen heersen over de meerderheid, zijn Engeland, de Sionisten en
Amerika ook agressief en stellen zij zich aan als tyrannen tegenover de Arabieren
die in Palestina de grote meerderheid der bevolking vertegenwoordigen.
Welke zijn de argumenten door de Sionisten aangevoerd om hun houding te
rechtvaardigen? 1o Palestina was het land der Joden in vroegere tijden, het is tegen
hun vrijen wil geweest dat zij hun land hebben moeten verlaten. - Hierop antwoordt
schrijver: 'De gevestigde rechten' steunen nochtans alle op 'lang bezit', haast geen
land ter wereld zou zijn recht op onafhankelijkheid en op onschendbaarheid van het
territorium kunnen handhaven indien het tweeduizend jaar lange bezit der Arabieren
niet voldoende zou zijn om het recht op de onschendbaarheid van Palestina erkend
te zien. 2o De godsdienstige betekenis van Palestina voor de Joden. - Maar dit
argument zouden ook andere godsdienstige gemeenschappen kunnen laten gelden
en rechtvaardigt geen politieke inbezitname. 3o De Belfour-belofte in 1917. - Wat
onrechtvaardig is mocht niet beloofd worden, een onrechtvaardige belofte mag niet
uitgevoerd. 4o De mishandelingen door de Joden ondergaan in de concentratiekampen
zijn een rechtstreeks gevolg van het feit dat zij geen vaderland hebben. - Die
mishandelingen strekken tot schaamte
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en schande van alle beschaafde landen, want indien zij daarin hun oorzaak vinden,
dan zijn zeker niet alleen de Arabieren verplicht om voor herstel te zorgen, dan
moeten alle landen die het kunnen, een gedeelte van hun territorium openstellen en
hun immigratie-wetgeving wijzigen. 5o Palestina heeft niets dan baat gevonden bij
de Joodse immigratie. - Op dezen grond is iedere agressie te rechtvaardigen, zelfs
de aanval op Ethiopië.
De enige oplossing ligt volgens schrijver in de wil van alle grote natie's om in alle
rechtvaardigheid, en zonder nationalistische exclusive, het Joodse probleem te herzien
in eigen land.
Het Joodse probleem is inderdaad de beste toetssteen om na te gaan of de wil tot
verdraagzaamheid, de democratische beginselen, het humanitair denken, de reactie
tegen de gruwelen der Jodenvervolging, slechts zinloze praat is geweest, dan wel of
de mentaliteit van de bevolking in vele landen ten opzichte der Joden grondig is
veranderd. Want het is alleen een kwestie van mentaliteit. Men moet stilaan begrijpen
dat het onderscheid tussen de Shylocks, die thans nog procederen vóór onze
rechtbanken, en anderzijds de Mendelsohn's, Mahler's, Menuhin's om alleen maar
in de muziekwereld te blijven, ook op dezelfde manier bestaat tussen de besten en
de slechtsten van alle volkeren ter wereld.
Te vermelden over dit zelfde onderwerp een bijdrage van Chaïm PERELMAN Prof.
U.L.B., in Syntheses no 8v. 1946: 'La question juive'. Een zinsnede is voldoende om
het standpunt toe te lichten - al schijnt de studie op geschiedkundig gebied zeer
verrassend en diepgaand: 'Het terrorisme is de wijze waarop de fanatiekers weerstand
bieden, omdat zij denken dat Engeland alleen dit éne argument kan vatten: het geweld'.
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Boekbespreking
Godsdienst
Anselme MUSTERS O.E.S.A., La souveraineté de la Vierge. - Édition
des Pères Augustins, Gent, 1946, 214 blz., Fr. 60.
De Spaanse theoloog, door E.P. Musters aan een betrekkelijke vergetelheid ontrukt,
heeft in de XVIIe eeuw een niet onaanzienlijke rol gespeeld in het godsdienstig leven
van ons land. Einde 1622 naar de Nederlanden gekomen, waar hij aan de universiteit
van Douai doctoreerde, werd hij in 1624 tot hofpredikant aangesteld. Het hof van
Madrid had dit bewerkt met de bedoeling dat hij de kort te voren aldaar gestichte
broederschap van de slavernij van Maria ook ten onzent zou inburgeren. Zo
geschiedde dan ook, met grote plechtigheid, den 15 Augustus 1626 in de
Augustijnerkerk te Brussel. Meer dan vijf en twintig jaar stelde hij zijn
welsprekendheid en zijn pen ten dienste dier devotie. Zijn voornaamste werk, waarin
hij haar op theologische beginselen fundeert. De hierarchia mariana, verscheen bij
Plantyn te Antwerpen in 1641.
E.P. Musters onderzoekt de leer van zijn ordebroeder aangaande het Koningschap
van Maria: zijn bronnen, de grondslagen waarop hij dit voorrecht baseert, nl. de
onbevlekte ontvangenis, het goddelijk moederschap en het rechtstreeks aandeel van
Onze Lieve Vrouw in de Verlossing, en eindelijk begrip en omvang van dit
Koningschap. Hij vergelijkt daarbij de leer van Del Rios met die zijner onmiddellijke
voorgangers. Uit deze zorgvuldige en belangwekkende studie blijkt o.m. welke hechte
en van ouds erkende gronden de titel van Maria-Koningin, waarop men heden ten
dage meer en meer nadruk legt, kan laten gelden.
E. Druwé.
Dr M.A. NAUWELAERTS C.I.C.M., De grondslagen van de godsvrucht
tot het Onbevlekt Hart van Maria. - Lannoo, Tielt, 1946, 71 blz.
De toewijding der wereld aan het Onbevlekt Hart van Maria door Zijne Heiligheid
Pius XII heeft deze devotie in het middenpunt der belangstelling geplaatst. Om hare
theologische grondslagen goed te doen uitkomen, schetst schrijver vooreerst in
bondige trekken de katholieke leer over Maria in haar dubbele betrekking tot God
(blz. 11-25) en tot de mensen (blz. 25-41). Na een kort geschiedkundig overzicht,
bepaalt hij dan voorwerp, zin en beoefening dezer godsvrucht. Zeer bevattelijk
geschreven, keurig uitgegeven, weze dit boekje warm aanbevolen.
E.D.
J. KEUPPENS, S.Th.D., Mariologiae compendium. Deipara, mediatrix,
florilegium mariale. - Tweede herziene uitgave, Scholastikaat Witte Paters,
Heverlee, 1947, 224 blz., Fr. 45; Fr. 35 per 20 ex.
Om vlug en toch nauwkeurig ingelicht te zijn aangaande de kwesties, die
tegenwoordig door de theologen over Onze Lieve Vrouw behandeld worden, zal
men goed doen dit beknopt traktaat te raadplegen, dat thans in een tweede, bijgewerkte
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uitgave verschijnt. De stof is er in twee hoofddelen behandeld: Moeder Gods Middelares. Daarbij komt als derde deel een bloemlezing uit de bijzonderste
getuigenissen der traditie en pauselijke documenten.
E.D.
Rogatien BERNARD O.P., Het Mariamysterie, de oorsprong en de
verheven handelingen vaa Maria's genademoederschap. Vertalers O.P.
ongenoemd. - Tweede druk, Romen en Zonen, Maaseik, 1946, 448 blz.,
gen. Fr. 120, geb. Fr. 140.
Het bekende boek van Pater Bernard, Le Mystère de Marie, waarvan de Nederlandse
vertaling in tweeden druk voorligt, hoeft geen aanbeveling meer. In den
beschouwenden trant van de zeventiend-eeuwse Franse school, biedt het een
diepzinnige, en toch heldere, uiteenzetting van Maria's aandeel in het verlossingswerk
en in de uitdeling der genaden. De vertaling, soms iets korter dan het origineel, is
getrouw en zeer vlot. De keurige uitgave verdient allen lof.
E.D.
Geneviève-G. BESLIER, Sainte Thèrése de France. Préface de M. Ie
professeur Laignel-Lavastine de l'Académie de Médecine. - Casterman,
Doornik, 1947, 115 blz., Fr. 30.
Deze korte biographie van de kleine H. Theresia weet datgene te belichten, wat het
tegenwoordige lezerspubliek psychologisch het meest kan interesseren. Soms ligt
de nadruk nogal erg op het sentimentele. Boeiend en aangenaam geschreven.
A.D.
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Taal- en letterkunde
Blcei en belofte. Vlaamsche gedichten uit de kwarteeuw tusschen twee
vuren, bijeengebracht en ingeleid door Paul de Rijck. - Kajottersuitgaven,
Brussel, 1946, 206 blz., Fr. 65.
Paul de Rijck heeft, uit de poëzie tussen de twee oorlogen (en tijdens den tweeden),
een bloemlezing voor een ruimer publiek samengesteld. Hij wilde dichters en volk
bij elkander brengen; het komt ons voor dat hij faalde.
Van vijf-en-zeventig dichters, alphabetisch gerangschikt, plaatste hij telkens twee
stukken. Goede en minder goede door mekaar, en de betere liggen bedolven. Allerlei
onderwerpen door mekaar ook, en het repertorium achteraan maakt die wanorde niet
goed; een bedrieglijk repertorium overigens, dat ons over den werkelijken geest van
elk vers heel weinig meedeelt. Een bonte verzameling dus, alles behalve een 'bloei
en belofte', het al te duidelijk beeld van een gehavende, onzekere, verwarde
poëzie-in-gevaar, met als meest bedenkelijk verschijnsel: de zelfgenoegzaamheid.
Een recensie als deze valt den recensent heel pijnlijk. Maar de verzamelaar ging
van de onderstelling uit dat de poëzie, in de laatste dertig jaar, werkelijk bloeide. Hij
onderzocht niet verder en kritiseerde liever niet: waar waren de werkelijke talenten?
welke stukken brachten, naar geest of techniek, vernieuwing of voedende schoonheid?
welke poëzie diende het volk bijgebracht en wat zou het volk er aan hebben?... Hij
verzamelde en beschreef: al zal ieder aandachtig lezer verrukt worden door mooie
stukken en verrast door zich openbarende talenten, het geheel zal hem onbevredigd
laten, ontgoocheld, wars van wat men thans poëzie noemt.
Sommige stukken, die zich overigens niet imponeren, passen niet in een
bloemlezing voor het katholieke volk. Zo God door Raymond Herreman (blz. 94),
Armoede door Luc van Brabant (blz. 139), de verzen van Paul Rogghé (blz. 124,
125), verscheidene andere.
Em. Janssen.
Robrecht MORTIER S.J., De Triomf van den Gekruiste. - Herziene
uitgave, G. Verraes-Pattijn, Meenen, z.j., 175 blz.
Wanneer wij zeggen, dat dit toneelspel bij ons volk de plaats van de vroegere
mysteriespelen verdient in te nemen, bedoelen wij daarmee geenszins, dat het geboren
is uit de evolutie van het middeleeuwse toneel, zoals bv. de Passiespelen te
Oberammergau, evenmin dat het een modeme herschepping er van is tot een
lyrisch-episch kijkspel zoals het H. Bloedspel van Brugge. Het staat integendeel
dichter bij Paul de Mont's psychologisch sterk gebouwde Geding van Ons Heer.
Doch terwijl dit laatste zeer beperkt werd opgevat, heeft R. Mortier zijn werk een
breder basis gegeven. Het houdt rekening met de cosmische achtergrond, de
ontzaglijke betekenis van de centrale waarheid van ons geloof: Christus' verrijzenis
als openbaring van zijn Godheid. Zijn Lijden, en de personages die in zijn
lijdensgeschiedenis een rol spelen, treden enkel op in functie van zijn Verrijzenis.
De schrijver voldoet daarbij volledig aan de vereisten van het hedendaagse toneel;
waar zoveel Christus-spelen zich er toe beperken, een reeks tonelen op te roepen van
het gekende gegeven, zonder er een dramatische spanning in te kunnen leggen, heeft
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R. Mortier de eisen begrepen, door een waar drama gesteld: een sterke innerlijke
bouw, psychologische spanning en strijd, ineenstorting en oplossing der spanning.
Een zware, maar lonende opgave, zo men wetenschappelijke exactheid naar de laatste
gegevens van geschiedvorsing en exegese met al de spanning van een modern drama
wil verenigen. De Christusfiguur zelf treedt niet op, en de strijd van de priesters, in
al hun gewichtigdoende, kleine drukte, tegen de onzichtbare tegenstander, is des te
spannender uitgewerkt. Zo het werk boeit bij de lezing, toch heeft de ervaring
bewezen, dat het alleen bij de uitvoering helemaal tot zijn recht komt. Het is vernuftig
in elkaar gestoken, de schrijver weet wat juist gebruikte toneeleffecten vermogen.
Bij goede leiding wordt het een succes; doch valse pathos kan heel wat ironisch
geschreven passages verkeerd interpreteren. In de koren, evenals in het stuk zelf,
zoeke men geen hoge poëzie. Alles is er geestrijk, en draagt een realistisch, enigszins
koud karakter, het best geschikt om de juiste toon te treffen. Wellicht in aansluiting
bij het Shakespeariaanse toneel, krijgt ook het volk zijn intermezzo's, - natuurlijke
pauzen van verademing in de spanning: het optreden van Elymas b.v., hier een puur
anecdotisch personage, is scenisch gezien, één van de knapste verbeteringen in deze
tweede uitgave. Ook de duivel (benevens een duivelskoor) treedt even op: weer èn
een populaire èn een voor toneeleffect geschikte figuur, die tevens de
wereld-achtergrond van het stuk beklemtoont. De opvoering in deze nieuwe bewerking
vergt overigens een kleiner aantal spelers.
De waarde van dit werk voor onze toneelliteratuur werd ook van anders
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denkende zijde erkend, al vermag men in deze kringen zijn waarde voor het katholieke
geloofsleven bij ons volk natuurlijk niet te appreciëren. - Mocht de Triomf het Paasspel
worden van de christelijke gemeenschap in al onze steden!
A. Deblaere.
Ch. HUYGENS, Licht en schaduw. De roman van Rembrandt's leven.
Met vele illustraties. - Tweede druk, J. Philip Kruseman, Den Haag, z.j.,
346 blz.
Een tweede druk reeds van dit waardevolle Rembrandt-leven. Een geromanceerde
biographie in het kader van het zeventiendeeuwse Holland, van Leiden eerst, dan,
en vooral, van Amsterdam. Doch dit kader is niet dood: wij leven zelf in de bloeiende
stad, wij volgen haar groei en uitbreiding, worden opgenomen in de kring van haar
handelslui, haar kunstenaars en letterkundigen, haar belangstelling en politieke
wederwaardigheden, wij komen in aanraking met haar persoonlijkheden en haar
burgerij, zoals Rembrandt zelf die leerde kennen. Huygens bouwt zijn roman op een
zo getrouw mogelijke evocatie van de werkelijkheid. Men verwachte van dit boek
dan ook niet, dat het een moderne psychologische roman zou wezen, een zuiver
letterkundige creatie. Voor alles wil schrijver Rembrandt's reële leven aan zijn volk
leren kennen, en het mogelijk maken zijn historisch bestaan in een verhaal mee te
leven. Daarbij heeft hij, gelukkig overigens, aan heel wat diepzinnige beschouwingen
verzaakt, die men naar aanleiding van Rembrandt's werk maken kan. Nu kan het wel,
dat in deze kunst wereldomvattende conflicten en problemen zich uiten, maar het
interesseert ons vóór alles, hoe Rembrandt zelf zijn kunst zag, vaak meer met haar
technische zijde dan met haar diepere betekenis rekening houdend. Van de grootheid
zijner schepping heeft hij veelal geen totaal verantwoord bewustzijn, wat ook bijna
ondenkbaar ware; doch hij is zich sterk genoeg bewust van de trouw, aan zijn eigen
roeping verschuldigd, om liever in oppositie tot zijn burgerlijk milieu te komen, en
onbegrip te oogsten, dan zijn eigen visie en drang te verzaken. Onbevangen wordt
ons Rembrandt's karakter getoond, zoals wij het uit de geschiedenis kunnen bepalen,
met zijn royale hoedanigheden en gebreken. En wij volgen de tragiek van dit bestaan,
in zijn ontplooiing, en in zijn overmoed die als met immanente noodzakelijkheid tot
een ineenstorting moet leiden, de tragiek van ieder geniale persoonlijkheid, die niet
vermag rekening te houden met de, vaak benepen, realiteit van zijn omgeving.
A. Deblaere.
Arthur Koestler, Nacht in den Middag. - 'De bezige Bij', Amsterdam,
1946, 312 blz., geb. Fl. 4,90.
Het is niet gemakkelijk een werk van Koestier te bespreken. Geheel zijn leven is een
curve en zijn boeken maken die krommingen mee. Vandaar de noodzakelijkheid
ieder roman van den auteur in zijn organisch verband te zien met wat voorafging en
niet het minst met wat er op gevolgd is. Dat men hiermede steeds geen rekening heeft
gehouden is de aanleiding geweest van de vele vergissingen en polemieken die
rondom het oeuvre van den Hongaarsen uitwijkeling zijn ontstaan.
Het gegeven van Darkness at Noon - oorspronkelijke titel van de Engelse uitgave
- is eenvoudig. Roebasjow, excommissaris van de communistische partij, om een
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politiek meningsverschil in hechtenis genomen, legt zijn individueel geweten, dat
zich rechtvaardigen wil - en volgens de oude moraal het ook kan - het zwijgen op,
om de gedragslijn van de Partij niet in het ongelijk te stellen. Na zich beschuldigd
te hebben van de meest uitzinnige misdaden en van het lafhartigste hoogverraad
wordt hij met een kogel 'geliquideerd'. Die zelfbesmeuring en totale vernietiging van
zijn persoon was de laatste dienst dien de excommissaris nog aan de Partij kon
brengen. Maar zelfs dit heroïsche levensoffer zal niet bekend gemaakt worden 'tenzij
op een dag dat het geen onheil meer kan verrichten'.
De Moskouse processen hebben Koestlers geloof in het communisme diep geschokt.
Maar zeggen dat ze hem dwongen het marxisme op te geven ware wellicht te veel
beweerd. Roebasjow is, meer nog dan de verpersoonlijking van de omgekomen
vrienden van den auteur, de auteur zelf die de handelwijze van Stalin tracht te
begrijpen. Wie of wat moet wijken: de persoon of de gemeenschap? Wat dicteert de
levenswet: de koude logica of de totale menselijke reactie waarin de liefde het
vooruitstuwend element is? Waar ligt de oplossing van het conflict: vrijheid en
determinisme? Wettigt het doel de middelen? Het boek stelt al deze problemen maar
eindigt met een vraagteken.
In zijn latere romans en vooral in Le Yogi et le comissaire werkt de schrijver zich
stilaan uit die tweeslachtigheid los. Het wordt hem duidelijk dat de oorzaak van het
mislukken der Russische revolutie in het materialisme ligt dat elk geestelijk voedsel
aan den mens ontzegt. Maar dat is de Koestier van 1946, niet de schrijver van 1939,
het jaar waarin hij zijn Roebasjow creëerde.
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Koestlers interpretatie van de Moskouse processen ligt helemaal in de lijn van de
rechtgelovige marxistische verdedigingen, zoals die werden gevoerd in de jaren
1937-1938 door Aragon, Sellier, Marchala en anderen. Weliswaar klopt de thesis
van den auteur niet helemaal met de letter van Marx' leerstellige uiteenzettingen,
maar dit komt omdat het marxisme hier een nieuwe verwoording krijgt in de
historische structuur van de twintigste eeuw. Zo worden twee zijluiken aan het
negentiende eeuwse middenpaneel: de oppermacht van de economische ontwikkeling,
toegevoegd: enerzijds het mecanicisme, het volledig verdwijnen van de menselijke
persoonlijkheid in de functie van een nummer, en anderzijds de fameuze wetvan de
relatieve rijpheid, waarin een rechtvaardiging wordt gezocht van de telkens
terugkerende dictatuur, waaraan het communisme een einde scheen te moeten stellen.
Met dit communisme aldus door te denken heeft de schrijver de innerlijke
tegenspraak van de leer blootgelegd. Daarin ligt dan ook de grootste verdienste van
het werk, meer dan in het vaag spirituele dat wij in zijn boek ontdekken en dat eerder
in het sentimentele thuis hoort.
Literair is het boek sterk gebouwd: een stevig geraamte, maar zonder het poëtische
gebeuren. Wellicht kon het niet anders. Meer dan de schoonheid beheerst de waarheid
het oeuvre van dezen zoeker, die in een hem vreemde taal - het Engels - ons de
ervaringen wil mededelen van zijn ontgoochelden en steeds verder vorsenden geest.
Een werk dat wij ieder kritisch gevormden lezer ten zeerste aanbevelen.
A. Vandenbunder.
Harald HORNBORG, Crépuscule sur Illerstadt. Traduit du suédois par
Herbert de Kantzow. Texte français établi par L. Vervaet. - La Sixaine,
Brussel, z.j., 253 blz.
Toen, in 1713-1716, de Russen Finland veroverden en onderwierpen, kende ook de
heerlijkheid Illerstadt den ondergang. Een gehavend geslacht, uiteengerukt door
oorlog en ziekte, zorgeloosheid en passie; vreemde indringers en geheimzinnig
vluchtenden; verre geruchten en nabije slagen; menselijke boosheid en spookachtige
tekenen...: buitengewoon handig en gevat, verscheiden en toch één, weet de auteur
de even roemloze als ellendige dood of verdwijning der laatste leden van het geslacht
voor te stellen en in te kleden; met een vaardigheid die de diepmenselijkheid nogal
verdringt.
Voor rijpe lezers.
Em. Janssen.
Harry BLOMBERG, Neige ardente. Traduit par Aimé Decoster. - La
Sixaine, Brussel, 255 blz.
'Bientót, les premières tempêtes de neige s'abattent sur ma vallée, mais la neige est
ardente, car la glacé continue à fondre dans les cceurs...' (cursivering van ons; blz.
235).
Lars Lundins, een jonge geleerde met eerzucht, komt, als protestants predikant,
in een verloren dal van noordelijk Zweden terecht. Doorheen passie en zonde,
ontgoocheling en drankzucht, wreedheid en strijd, verlaat hij eindelijk zijn christelijke
sekte, om, volgens zijn geweten, christelijk te leven in naastenliefde en goeddoen.
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Neige ardente doet aan Bloy, aan Bernanos, aan Walschap denken. Met passie en
temperament geschreven, behandelt het boek het christelijk geweten en de heiligheid:
een aangrijpend getuigenis, beklemmend en tragisch; een aanklacht tegen het
zelfgenoegzaam christendom dat met de machten der wereld een verbond heeft
gesloten; een profetische stem en een ongenadige waarschuwing.
Het liefst vergelijken wij dezen roman met het dubbeldrama Boven menselijke
kracht, van Björnson: precies hetzelfde onderwerp, daar realistisch idealiserend
behandeld, terwijl hier de dweepzucht doorslaat. Niettegenstaande protestantse
toestanden en geest, kan hij - een sterk stuk literatuur en een brandend getuigenis evenwichtige en religieus gevormde lezers heilzaam doen nadenken; toch zien wij
hem liever niet in katholieke handen.
Em. Janssen.
Evelyn WAUGH, Sensation. Vertaald door Franz Weyergans. - Éditions
Universitaires, Les Presses de Belgique, Brussel, 1946, 227 blz., Fr. 66.
Voor katholieke lezers is de bekeerling Evelyn Waugh geen onbekende meer. Buiten
zijn boeiende biographie van de Zalige Edmund Campion S.J. worden ook zijn pittige
romans graag gelezen. Reeds verscheen bij dezelfde uitgeverij zijn Decline and Fall
onder de titel Conduite scandaleuse. Thans zijn satirische roman Scoop, in vertaling
Sensation. Op een zeer eenvoudig schema, een vergissing tussen twee personen die
dezelfde naam dragen, wordt een verhaal vol grappige situaties gebouwd, die de hele
journalistenwereld, met al haar bluff, jacht op sensatie en overdrijvingen, duchtig
hekelt.
In plaats van de journalist John Soulié, die graag als oorlogscorrespondent Londen
ontvluchten wil, wordt zijn verre neef William Soulié, een zeer rustig landjonker,
onder veel avonturen naar een
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kleine neger-republiek in Oost-Afrika geloodst, om er de in Europa fel overdreven
gebeurtenissen als correspondent van de Daily Beast te gaan observeren. In het dode
stadje, waar hij terecht komt temidden talrijke andere journalisten, heerst niets dan
absolute verveling. Dank zij zijn onhandigheid en onverschilligheid, geraakt hij
alléén onder al zijn collega's in een reeks avontuurlijke episoden verwikkeld, wier
relaas in Europa de hoogste sensatie verwekt, en die hem een wereldfaam bezorgen.
- Een prettig en gaaf boek. Lectuur voor volwassenen.
A. Deblaere.
Petra THOMASSON, De weg buigt om. Roman van jonge mensen voor
jonge mensen. - Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1946), 296 blz.,
geb. Fr. 169.
Dit ontredderend boek verhaalt van een groep jonge mensen die modern willen heten,
hun leven inrichten los van de traditionele banden van gezin, vaderland, liefde of
moraal, en alleen maar geleid worden door een vaag gevoel voor wat passend,
onsentimenteel en fatsoenlijk is. Onbarmhartig gooit echter de bezetting met haar
gesels de vrolijke groep uit mekaar: een jodin, een danseresje, een rijkemanskind,
de zoon uit een N.S. Ber familie, een dokter-uit-roeping, allen worden ze door de
gebeurtenissen geslagen in hun wondeplek, tot Fanny, - juridische studente op
non-actief en hoofdpersonage van het boek - gedurende een vliegtuig-aanval haar
laatste vriendin verliest en meteen alle houvast.
Want een houvast is er in dit overgevoelige vrouwenboek niet. God krijgt geen
plaats in het leven van dit meisje dat zich nog katholiek heet; de priester kan alleen
maar 'vergeving schenken en een illusie van rust geven die niet duurzaam is; want
morgen zal de zorg er weer zijn... het koortsig zoeken naar het geluk dat niemand
vinden zal'. Haar moeder is haar een vreemde geworden met wie ze niet meer spreken
kan, en wanneer Fanny tenslotte de balans opmaakt, weet ze alleen maar: 'Ik beu zo
gruwelijk alleen'.
Zo is geheel dit dagboek een verbijsterende zelfbeschuldiging, de aanklacht tegen
een tijd die te hard was voor die ongewapende harten en een angstig-bedwongen
roep om hulp.
A. Boone.
Jozef VERSOU, Nieuwe reis naar Utopia. Fantastisch verhaal. - Artes,
Brussel, 1946, 121 blz.
Jozef Versou, een overtuigd communist, schetst ons een communistischen heilstaat.
Hij plaatst hem geheel afgezonderd en voor de buitenwereld onbekend; als voorouders
der bewoners heeft hij de Wederdopers der zestiende en zeventiende eeuw gevonden;
hij maakt ons getuige van hun arbeiden, hun vermaak, hun gesprekken en hun geluk:
een sfeer van materialisme en 'Diesseitigkeit', doortrokken met milde fierheid en vrij
ruime gedachten.
Artistiek heeft dit werk - evenmin de grotere schets als de twee kleinere - weinig
waarde. Toch waarderen we den oprechten, edelen schrijver, al beschouwen we zijn
verbeelding als vrij 'utopisch'.
Em. Janssen.
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Jozef VERSOU, Stemmen der vrijheid. - Artes, Brussel, 1947, 206 blz.,
Fr. 95.
Schrijver wil het aandeel der proletarische letterkunde aflijnen in onze Nederlandse
literatuur. Onder proletarische letterkunde verstaat hij een 'woordkunst (waarin de
kunstenaar) de proletarische philosophie openbaart' (blz. 18); zij begint nu pas, met
de tijdsperiode zelf van het proletariaat: allerbelangrijkst dus voor de toekomst.
Vóór de negentiende eeuw waren er slechts voorlopers; in de 'eeuw van het
kapitalisme' ontwikkelde zich sporadisch een proletarische letterkunde, die, met de
opkomst der arbeidersbeweging vanaf 1880, een eersten bloei tegemoetging. Doch
de tweede generatie, na die van Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst, was de
eerste niet meer waard, al sterft sedert dien het geslacht der proletarische schrijvers
niet meer uit.
De auteur behandelt zijn onderwerp sereen en nauwgezet. Zijn idealiserend inzicht
en vreedzame mentaliteit waarderen we echter gemakkelijker dan het bekomen
resultaat: voor een studie als deze mist hij stellig de wetenschappelijke en artistieke
vorming, wellicht ook de envergure en penetratie.
Em. Janssen.

Kunst
Prof. Dr August VERMEYLEN, Van de catacomben tot Greco.
Geschiedenis der Europeesche plastiek en schilderkunst in de
Middeleeuwen en de Renaissance. - Tweede druk der geheel herziene
en uitgebreide uitgaaf, 500 afbeeldingen, Wereldbibliotheek, Amsterdam,
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946, 502 bladzijde, (26,5 × 19 cm),
geb. Fr. 350.
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Een nieuwe uitgaaf van Vermeylen's Geschiedenis der Europeesche plastiek en
schilderkunst onder een duidelijker omgrenzende titel. In plaats van afzonderlijke
boekjes op klein formaat, verschijnt thans één groot volume, merkelijk handiger en
aangenamer bij de lezing, daar Vermeylen's proza nu éénmaal geen lectuur is voor
trein of bus. De talrijke illustraties - thans zijn er 500 - werden niet meer afzonderlijk
gebundeld, doch staan in de tekst, zodat men het boek niet telkens achteraan moet
opslaan. Die reproducties hebben overigens geen kunstpretentie, zij willen ons alleen
het besproken werk te binnen roepen, niet de kwaliteiten laten zien waarvan de
schrijver spreekt.
Men heeft er op gewezen, dat Vermeylen eigenlijk geen belangrijke nieuwe
inzichten in de kunsthistorie heeft gebracht; hij moge ook geen bevoegdheid wezen
in technisch-wetenschappelijke vragen, - meer dan eens laat hij zelf het antwoord
op een omstreden vraag of een betwiste toeschrijving aan de 'wetenschap' over, - zijn
Geschiedenis blijft de grootste en machtigste synthese van zestien eeuwen
kunstgeschiedenis, die wij in Vlaanderen bezitten. Geen tweede schrijver bezat
totnogtoe een dergelijke algemene eruditie, synthetisch inzicht en begrip, naast een
even begenadigde uitdrukkingskracht, taalvaardigheid, wijsgerige cultuur en goede
smaak. Zijn gezond evenwicht bewaart hem voor onwaarschijnlijke beweringen,
hyperbolische uitlatingen, verliteraturiseerde beschrijvingen. De lof van dit werk
werd reeds voldoende verkondigd, dan dat wij hem herhalen moeten. Maar het blijft
een ongerept genot, de bladzijden weer eens te herlezen over de Gotische plastiek
of Donatello, Van der Goes en Bosch, Leonardo en Michelangelo, Raffaël en Titiaan,
Bruegel en Greco. Niet zonder glimlach herlezen wij die lapidaire veroordeling van
alle akademisme: 'Er is geen volmaakte kunst. Elke kunst is samengesteld uit eeuwige
en tijdelijke menschelijkheid, eft wie daar het eeuwige van het tijdelijke wil ontdoen,
schendt het leven zelf van de kunst, behoudt alleen nog een abstractie die geen kunst
is' (blz. 313). Wie kon het zeggen als Vermeylen?
Bij een eerste blik schijnt weinig in de tekst veranderd, al verklaart schrijver dat
deze uitgaaf 'een diepgaande omwerking vereischt (heeft), om met de jongste
navorsching en eigen nieuwe gezichtspunten rekening te houden'. Vooreerst heeft
hij zijn best gedaan om in de A anteekeningen een reeks werken te vernoemen,
waaraan hij meer dan louter feitenmateriaal te danken heeft. Wij begrijpen dat het
hem onmogelijk was, een volledige literatuurlijst op te maken: men bedenke, dat
zijn werk de vrucht is van veertig jaar arbeid, ontelbare colleges en onverdroten
studie.
De Inleiding bleef volledig ongewijzigd: hij bewaart hetzelfde eclectisch standpunt,
dat hij vroeger reeds innam. Wanneer hij echter beweert absoluut eclectisch te werk
te gaan en uit alle cultuurphilosophieën het goede te gebruiken, is hij gelukkig niet
consequent: want wij vragen ons af, waaraan iemand die zijn geest tot een tabula
rasa maakt, dit 'goede' herkennen zal, naar welke maatstaf hij die philosophieën zal
beoordelen en toetsen. Gelukkig is Vermeylen's oordelende geest, die beweert totaal
'vrij' te staan, in werkelijkheid gevormd door een gezonde, Grieks-christelijke
wijsgerige traditie, wat hem toelaat de positivistische kunstphilosophie zeer critisch
te behandelen en een hoge waarde toe te kennen aan de persoonlijkheid van de
scheppende kunstenaar.
In de tekst zijn geen grondige wijzigingen aangebracht, wel andere schikkingen:
in plaats van een generatie uit één nationaal gebied, b.v. Donatello of Gerard David,
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helemaal af te handelen vooraleer naar een andere over te gaan, verkiest hij het sterk
evoluerende werk van grote meesters in tweemaal te behandelen, om de geleidelijke
ontwikkeling in héél West-Europa van dichterbij te volgen. Toch getuigen heel wat
kleine veranderingen, soms met vérstrekkende betekenis, voor de zorgvuldige
verantwoording van het geschrevene. Een enkel voorbeeld: van een meester te Reims
heet het in de eerste uitgave, dat hij zich 'van Germaansche eigenaardigheden niet
ontdaan' heeft (I, blz. 86); in de tweede: 'van zijn Germaansche eigenaardigheden'
(blz. 62). - Ziehier de belangrijkste wijzigingen: de vroeg-christelijke kunst sluit
thans dichter aan bij de Syrische. Na het Concilie van Nicea, 787, laat zich een
dubbele stroming onderscheiden in de Oost-Europese kunst. Waar het gaat over de
bijdrage van Oud-Keltische fantasie en Syrische invloeden in het tot stand komen
der Westerse kunst, heeft schrijver wel zijn uiteenzetting bijgewerkt, doch niet
hèrdacht, wat een verwarrende tweeslachtigheid in zijn synthese brengt. De Duitse
prae-gotiek, en de Giottesken krijgen een groter plaats.
Enkele uitlatingen bevreemden toch bij een zo ernstig auteur als Vermeylen: in
het pathetische van de Triomf van de Dood, uit het Campo Santo te Pisa, vindt hij
iets Bruegeliaans-Vlaams realisme (blz. 116). Wij vernemen opnieuw, dat de mens
'met Wyclif en Hus zijn godsdienstige en zedelijke zelfstandigheid begon te veroveren'
(sic uitgave Standaard,
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blz. 123). Bernardus, Frans van Assisi en Jeanne d'Arc bezaten dus geen godsdienstige
en morele zelfstandigheid? (Had Vermeylen het boek van Dobraczyński nog gekend,
waarin Hus met Jeanne d'Arc vergeleken wordt, dan had hij zoiets zeker niet
geschreven.)
Is het de tol, door grote geesten aan de ouderdom betaald, dat zij geliefkoosde
hypothesen op de duur voor zekerheden gaan houden? In twee van de meest omstreden
kwesties uit de kunstgeschiedenis van het Westen, die van de gebroeders van Eyck,
en die van Flémalle-van der Weyden, getuigt Vermeylen van een specifieke onmacht,
het probleem onbevangen te stellen, laat staan het opnieuw te denken. Hij houdt zich
aan de rol van Hubrecht in het Turijns getijdenboek, en steunt daarbij op het feit, dat
dit handschrift thans verbrand is, en dus geen verificatie toelaat: men moet dus maar
de drie kunsthistorici (dit werd geschreven vóór Hulin de Loo's overlijden) geloven,
die het gezien en er over geschreven hebben. De vraag is natuurlijk in hoever
toenmalige opinies hen beïnvloedden, toen zij het bekeken. Hij blijft er ook bij, dat
van Eyck met olieverf schilderde. Hubrecht en Jan krijgen elk hun deel toegewezen
in de panelen van het Genter altaar; intussen verklaart hij, dat de twee handen niet
te onderscheiden zijn. Waarop steunt dan de toeschrijving?
Terwijl hij voorgoed het Latijns karakter (invloed van Destrée) van Rogier's werk
laat varen, blijft hij Flémalle met Campin identificeren, donec contrarium probetur,
en deze van Rogier onderscheiden. Zelfs Friedländer herzag hierin, na Renders'
betoog, in alle oprechtheid zijn mening.
Vermeylen verdedigt een verouderde, bijna onhoudbare positie: twee meesters,
doch één ontwikkelingsgang; Flémalle's evolutie eindigt op een beginstadium, en
Rogier begint te werken met de rijpheid waartoe zijn meester juist gekomen is, terwijl
zij vóór als na belangrijke stukken uit elkanders panelen moeten hebben geschilderd.
De bladzijden aan dit werk gewijd zijn dan ook op zijn minst verward te noemen,
en zeker krijgt het de plaats niet die hem toekomt in de algemene ontwikkeling. Ook
in het probleem Justus van Gent-Berruguete blijft Vermeylen erg confuus. Zijn geest
bleek niet meer bij machte, die vragen helemaal te hèr-denken. Aldus wordt zijn
Geschiedenis voor bepaalde vragen eerder zelf een kunsthistorisch document, dan
een document over de geschiedenis der kunst.
A. Deblaere.
C. DE WIT, Oud-Egyptische Kunst, een inleiding. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946, 262 blz., en 149
buitentekstafbeeldingen, geb. Fr. 430.
Het ware onjuist, te beweren dat de Oud-Egyptische kunst niet op prijs wordt gesteld.
Integendeel. Maar de 'leek' kent er zo goed als niets van, buiten de eeuwig
weerkerende voorbeelden uit de algemene handboeken. Hij werd, trots alle
belangstelling, totnogtoe eenvoudig afgeschrikt, van alle nadere kennismaking met
een kunst die hem nochtans fascineert, door de indrukwekkende geleerdheid van de
publicaties er aan gewijd. De geleerden schenen hun bevindingen alleen te reserveren
voor een kleine groep ingewijden en specialisten, en die kunst een nog esoterischer
karakter te willen geven, dan zij droeg in de wereld waarin zij ontstond. Wanneer
de schrijver, in zijn Inleiding, meent, dat zijn werk beantwoordt aan een werkelijke
behoefte, zal eenieder die ooit vruchteloos naar een bevattelijk Nederlands boek over
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de Egyptische kunst gezocht heeft, dit moeten beamen. Prof. de Wit hoeft zich niet
te verontschuldigen, dat hij hier geen grote ontdekkingen of vernieuwingen komt
aanbieden; dat hij het werk van zijn voorgangers gebruikt voor zijn synthese,
vermindert in niets de hoge waarde van zijn werk op zijn eigen gebied. Hij noemt
het vulgarisatie: daar het voor leken geschreven is, verdient het voorzeker die naam,
maar dan als de beste wetenschappelijke vulgarisatie die wij in het Nederlands
bezitten. Dat hij een discipel is van Prof. Capart en naar zijn eigen getuigenis zoveel
te danken heeft aan deze grootmeester van de Egyptologie, kan voor ons de waarde
van zijn werk alleen vermeerderen. Maar bij het lezen van zijn boeiende en aangenaam
geschreven verhandelingen, constateren wij algauw dat hij meer is dan alleen een
discipel, dat hij zich door uitgebreide en diepgaande studie een eigen inzicht heeft
gebouwd.
Wij verheugen er ons over, dat de schrijver een eigenschap bezit, die wij bij
wetenschapsmensen, vooral bij Vlaamse! maar al te vaak missen: een taalbeheersing
en uitdrukkingsvermogen om op gave en aantrekkelijke wijze, in een soepele vlotte
stijl, zijn gedachten weer te geven. Wie ooit gepoogd heeft, over plastische kunst
iets neer te schrijven, weet wat een superieur taalvermogen gevergd wordt, om niet
in bombast of akademisch jargon te vervallen. Dit boek levert het bewijs, dat
Vlaanderen thans ook geleerden bezit, die niet alleen wetenschap vermogen op te
doen, maar ze ook in dienst kunnen stellen van hun volk en cultuur.
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Voor wie één of andere kwestie nader bestuderen wil, wordt na ieder hoofdstuk een
rijke bibliographie gegeven, wetenschappelijk bijgehouden en hoogst bruikbaar.
Alleen de talrijke plattegrondtekeningen vallen niet altijd erg mee: meestal zijn ze
niet georiënteerd, zonder schaalaanduiding, en uniform zwart, wat niet toelaat op de
tekening de verschillende bouwperiodes te onderscheiden. Voor de meeste lezers zal
dit echter nauwelijks enig bezwaar opleveren, en aan het gehalte van de inhoud doet
het zéker geen afbreuk.
Van harte wensen wij dit boek de ruime belangstelling toe die het verdient.
A. Deblaere.

Opvoedkunde
Jozef WIJNANTS, Gevaren die de jeugd bedreigen. - Reeks
'Familieleven', nr 45, 't Groeit, Antwerpen, 1946, 86 blz., Fr. 16.
Het probleem verdiende wel behandeld te worden in deze reeks, omdat ouders in
onze dagen van zedenverwildering hun kinderen moeten waarschuwen tegen den
stormloop naar ongezonde vermaken. Nu wordt de grote slag voor de ziel van het
kind tijdens de vrije uren geleverd.
Achtereenvolgens worden de vier voornaamste gelegenheden tot ontspanning
besproken: lectuur, mode, film en dansfurie. Schrijver wijst vooral op de gevaren
die schuilen in sommige vermaken en hij weet ons van zijn zienswijze te overtuigen
aan de hand van concrete en onweerlegbare feiten die hij uit zijn intiem contact met
de jeugd putte.
Een geschikt boek om de ogen van naïeve en onbezonnen mensen te openen voor
de menigvuldige en aantrekkelijke vormen van het moderne heidendom.
R. Caron.
Dr Paed. Joz. PYCK, Cultuurvorming in den huiskring. - Reeks
'Familieleven', nr 46, 't Groeit, Antwerpen, 1946, 78 blz., Fr. 16.
Deze brochuur heeft het over de intellectuele en aesthetische vorming die
plichtbewuste ouders aan hun kinderen zullen geven. Hoewel het huisgezin meer op
zedelijke opvoeding en de school op de verstandelijke vorming gericht is, moeten
beide innig samenwerken omdat onderwijs en opvoeding door elkaar gestrengeld
zijn.
Vooral worden de verschillende cultuurgebieden onderzocht die de familie kan
bereiken. Door een opsomming van concrete gevallen en voorbeelden wordt
aangetoond hoe de begrippen van het ware, het goede en het schone de kinderen
langzaam aan kunnen bijgebracht worden. Zo b.v. om het aesthetisch gevoel bij
jongeren aan te kweken moeten we de kinderen in een schoon milieu laten opgroeien,
het mooie in de natuur en de kunst aanwijzen en eindelijk ze gelegenheid geven om
zelf schoonheid te scheppen.
In plaats van die experimentele psychologie en die opstapeling van gevallen en
wenken, zou men soms een steviger filosofischen ondergrond verwachten.
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R. Caron.
Dr A. CHORUS, Paedagogische moeilijkheden bij gestichtskinderen.
- 'Mededelingen van het opvoedkundig instituut der R.K. Universiteit,
afdeling: Gestichtspaedagogiek', Dekker en Van de Vegt, Nijmegen, 1946,
23 blz., Fr. 16.
Uitwerking van een voordracht te Nijmegen gehouden voor het Katholiek Verbond
voor Kinderbescherming in 1943. Terecht genieten gestichtskinderen meestal geen
goeden naam. In dit boekje wordt op de noodzakelijke ongunstige kanten van het
gestichtsleven gewezen: o.m. omdat daar vele kinderen samenkomen die uit
min-volwaardige ouders stammen en zij er worden opgevoed buiten het gezinsverband
dat bij een normaal kind van overwegend belang is.
Enige typische moeilijkheden worden besproken: gebrekkige zelfstandigheid,
onvoldoende religieuze vorming en het sexuele probleem in dat artificieel milieu.
Welke verbeteringen kunnen worden aangebracht? Er moet vooral naar meer
karaktervorming gestreefd worden. Om de angst voor het leven en het gemis aan
durf weg te nemen zal men aan de kinderen meer verantwoordelijkheid opdragen.
Verder is zelfstandigheidsopvoeding door middel van het karaktervormende spel een
belangrijke eis. Ligt niet in de spelcultuur meestal de grote kracht van de
Angelsaksische opvoedingsmethoden?
Kortom een boekje rijk aan psychologische opmerkingen en nuttige wenken omtrent
dat speciaal soort kinderen.
R. Caron.
Abbé R. KOTHEN, Religion et éducation. - 'Bâtir', reeks: 'La religion',
nr 4, Casterman, Doornik, 1946, 65 blz., Fr. 18.
In dit boekje uit de vierde serie, uitsluitend aan verschillende aspecten van het
religieuze probleem gewijd, wordt
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het verband aangetoond dat er moet heersen tussen godsdienst en opvoeding.
Theoretici zoals H. De Man of Durkheim, die den godsdienst uit de opvoeding
weren, verlagen de opleiding van den mens tot het dresseren van een dier, en bereiden
hem helemaal niet voor op zijn grote sociale taak in de gemeenschap. De vormende
kracht van den godsdienst en vooral van Christus en het Christendom, wordt uitvoerig,
hoewel wat abstract, uitgewerkt. Godsdienst alleen brengt eenheid en harmonie in
het eigen Zieleleven, snoert de mensen aan elkaar vast en vooral tilt het schepsel
naar God op, Die de voornaamste oorzaak blijft van alle menselijke activiteit en
vorming hier op aarde. Christus blijft voor ons de enige echte Meester die aan het
mensdom de volle waarheid brengt. Met reden moet de godsdienst beschouwd worden
als de bekroning van elke degelijke opvoeding die persoonlijkheden kneden wil.
De uiteenzetting die duidelijk is zou erbij winnen met concrete voorbeelden te
worden gestaafd.
R. Caron.
Dr H.M.M. FORTMANN, De revolutie in het Engelse
opvoedingssysteem. - Dekker en Van de Vegt, Nijmegen, 1946, 73 blz.,
Fr. 32.
Het wekt verbazing te zien hoe het Engelse volk midden in den oorlog den tijd en
de energie vond om belangrijke beslissingen te treffen in zaken die met de militaire
gebeurtenissen weinig verband hadden.
Op het gebied van het onderwijs, dat in Engeland achterlijk was gebleven, bracht
het 'Education Act' van 1944 'n radicale verandering. In dit boek somt de auteur de
voornaamste wetsbepalingen op: instellen van een ministerie van onderwijs, invoeren
van drie stadia in de opleiding en verplichte 'past-time education'tot 18 jaar. Als
overtuigde katholiek, die de feiten steeds in het licht van het geloof beoordeelt, geeft
hij ons verder een overzicht over de katholieke jeugdorganisaties, de jeugdbeweging
in den oorlog en de internationale paedagogische bemoeiingen.
Wie vlug wil ingelicht worden over de actuele stromingen in Engeland, neme ter
hand die schets welke op bevoegde rapporten en eigen kennis berust.
R. Caron.
Dr M. VANHAEGENDOREN, Het verkennersleven. - Derde druk,
uitgave V.S.P.C., Brussel, 1947, 520 blz., Fr. 200.
Dit is reeds de derde druk van het uitmuntend werk van Dr M. Vanhaegendoren,
nadat de tweede uitgave reeds was uitverkocht voordat het boek op de markt kwam.
Zie recensie in ons nummer van December 1946.
L.S.
M. VANHAEGENDOREN, Beschouwingen over jeugdwerk. Jeugdvraagstukken, 'Brochurenreeks', nr 5, De Pijl, Brussel, 1946, 107
blz., Fr. 35.
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Deze uiteenzettingen vormen geen wetenschappelijk-afgewerkte studie maar de
coördinatie van enkele ervaringen van iemand die vijf en twintig jaar jeugdwerkleiding
achter zich heeft.
De schrijver verdedigt o.a. de wenselijkheid het katholiek jeugdwerk te laten
aanvangen op zeer jeugdigen leeftijd, b.v. acht jaar. Hij verzet zich tegen eiken vorm
van verplichte aansluiting. De voornaamste struikelsteen in het jeugdprobleem is,
zijns inziens, het probleem van de jeugdleiders. Nooit zullen zij talrijk en bekwaam
genoeg zijn. Misschien zullen later, in andere cultuurstadia, school en jeugdwerk
samengroeien; hic et nunc moeten zij afzonderlijk beschouwd worden. Jeugdwerk
is niet hetzelfde als Katholieke Actie. Ten opzichte van het pluralisme in de
jeugdwerken meent de schrijver dat dit het best aan de verschillende
levensbeschouwingen toelaat zich op te voeden; binnen eenzelfde levensbeschouwing
betekent het gemakkelijk verlies van krachten. Aan het principe der standsindeling
worden enkele zeer interessante bladzijden gewijd. Aangaande oudere jeugd wordt
de noodzakelijke scholing in functie van een kampvaardig ideaal tot het werkelijk
leven erkend. De schrijver doet echter opmerken dat deze problematiek de jeugd
slechts interesseert, wanneer ze door het werkelijk leven geheel gegrepen wordt, nl.
vanaf 17-18 jaar.
Hoe waardevol deze beschouwingen ook zijn, de schrijver denkt nog te uitsluitend,
naar het ons schijnt, in functie van het jeugdwerk, en te weinig in functie van het
gesamt-probleem: familie-school-jeugdwerk. Het probleem van het jeugdwerk wordt
slechts doelmatig opgelost, wanneer men het beschouwt, samen met de
schoolhervorming, in functie van het herstel der familiale opvoeding.
W. Smet.
Dr V. D'ESPALLIER, Waarheen met de school. - 'Katholieke Vlaamsche
Hoogeschooluitbreiding', Jg. XL, nr 3, Verhandeling 386,
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946, 54 blz., Fr. 15.
In deze brochure wordt veel, zeer veel besproken met den nuchteren toon en het
ruime standpunt van iemand, wiens competentie in schoolvraagstukken, te lande
voldoende bekend is.
W.S.
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Recht
R. VAN LENNEP, Handleiding voor het scheidsgerecht in
Fransch-Belgisch recht. - 'Vlaamsche rechtskundige bibliotheek', De
Sikkel, Antwerpen, 1946, 182 blz., Fr. 90.
Deze studie behelst niets anders dan een commentaar op een door schrijver zelf
opgesteld ontwerp tot regeling van het scheidsgerecht. Men weet dat er op dit gebied
een gevoelige leemte in ons recht bestaat. Aan de hand van verschillende buitenlandse
wetgevingen, en van rechtspraak en rechtsleer, heeft Mr Van Lennep een tekst
opgesteld welke als wetsvoorstel zou kunnen ingediend worden, en welke door
partijen immer als scheidsverdrag kan ondertekend worden en als zodanig reeds
dikwijls aangenomen werd. In onderhavig werk worden dan de verschillende
moeilijkheden onderzocht welke naar aanleiding van het scheidsverdrag kunnen
oprijzen. Wij hadden in deze studie tevens een ontleding der bestaande wetgeving
gewenst. De taal is niet steeds zuiver.
A. Hernould.
R. VAN LENNEP, De motiveering van de uitspraken der burgerlijke,
strafrechterlijke, bestuurlijke en disciplinaire rechtsmachten en in
zake wetgeving en landsbestuur. - 'Vlaamsche rechtskundige bibliotheek',
tweede vermeerderde uitgave, De Sikkel, Antwerpen, 1946, 152 blz., Fr.
80.
Mr Van Lennep brengt hier, in tweede uitgave, de, bij ons weten, enige studie over
dit onderwerp in de Vlaamse rechts-literatuur. Het werkje is uitsluitend voor
rechtsbeoefenaars bedoeld, en zal op dit gebied zeer dienstbaar zijn. Het is zeer
systematisch en bevattelijk opgesteld, en behandelt in klare en eenvoudige taal de
verschillende vragen welke zich in verband met de motiveringsverplichting stellen.
Vooral belangrijk zijn de hoofdstukken over de verhouding van motieven en
dispositief, van motieven en besluiten, van motieven en mogelijkheid tot cassatie.
Het heeft niet de bedoeling nieuwe stellingen naar voren te brengen, maar wel een
klare lijn te trekken doorheen de rechtspraak en de rechtsliteratuur in deze uiterst
delicate problemen. Op enkele plaatsen wordt deze klaarheid niet volledig bereikt;
een paar sprekende voorbeelden hadden het inzicht van schrijver dikwijls kunnen
verduidelijken.
A. Hernould.
La Jurisprudence Militaire. De Militaire Rechtspraak.
Driemaandelijksch tijdschrift, deel II. - Ferd. Larcier, Brussel, 1946, 191
blz.
Dit tijdschrift brengt een keuze van vonnissen en arresten, tijdens de afgelopen twee
jaar door de Belgische krijgsraden en -hoven geveld. Het heeft deze gerangschikt
onder vijf grote rubrieken: militaire, economische, politieke samenwerking
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(collaboratie), aangifte aan den vijand, rechtspleging en bevoegdheid. De belangrijkste
beslissingen worden zonder commentaar overgedrukt, in de taal waarin zij werden
geveld, voorafgegaan door een samenvatting in de twee talen. Een alphabetische
woordenlijst helpt bij het raadplegen. Een dergelijke verzameling heeft haar nut voor
de practizijnen der militaire rechtbanken; zij brengt tevens belangrijk materiaal
tezamen, waardoor het mogelijk wordt een lijn doorheen de heersende rechtspraak
te trekken, en draagt aldus bij tot het vormen van een eenvormige rechtspraak op dit
omstreden gebied.
A. Hernould.

Varia
G. DE DEYCKER, De Yzertoren. De Yzerbedevaarten. Een historisch
overzicht. - N.V. Ontspanningslectuur, Jan van Lierstraat, 7, Antwerpen,
45 blz., Fr. 12.
Wij wensen dat dit heel sober relaas, aangrijpend en bewogen, in zijn kalme
zelfbeheersing machtig en overtuigend, door velen moge gelezen worden. Aan de
Yzertragedie zijn we allen veel te onverschillig, en een heilzaam nadenken daarover
(met iets minder schamperheid dan in dit boekje) hoort bij onze morele, zelfs
religieuze, gezondmaking.
Em. Janssen.
Hogeschool en volk. Algemeen wetenschappelijk maandblad, onder
redactie van Prof. Dr J.G. Sleeswijk. - Eerste jaargang, Januari 1947, nr
1, Kosmos, Amsterdam-Antwerpen, 32 blz., abonnementsprijs Fr. 275 per
jaar bij vooruitbetaling (voor Docenten en Oud-Docenten aan alle
Universiteiten en Hogescholen Fr. 200 per jaar). Losse nummers Fr. 30.
Dit nieuwe tijdschrift beoogt een drievoudig doel. Het wil de uitkomsten der
wetenschap in een brederen kring verspreiden; het wil de geleerden-specialisten
dichter bij elkander brengen en een meer
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universele bezinning bevorderen; daardoor wil het de Universiteit, meer dan vroeger,
tot een levend orgaan maken van de samenleving.
Gezien de actieve deelname, in den Raad van advies, van vooraanstaande personen
uit de meest belangrijke Instituten voor Hoger Onderwijs in Nederland en België;
gezien de verscheidene bijdragen, niettegenstaande het wetenschappelijk gehalte
telkens bevattelijk; gezien de serene en ruime geest, ernstig en praktisch, die de
gehele onderneming lijkt te kenmerken, begroeten wij wellicht, in dit tijdschrift, een
van de allerbelangrijkste factoren voor cultuur en humanisme.
Em. Janssen.
Tijdschrift der Franse Dominikanen, voorlopig: Cahier de l'Art Sacré.
Speciaal nummer (6) over: Problèmes de musique sacrée. - Éditions du
Cerf, Parijs, 1946, 46 blz.
Een philosophische bezinning over het wezen der religieuze muziek leidt dit nummer
in en vormt er het hoofdmoment van.
Ten allen tijde is het moeilijk geweest om de juiste verhouding te vinden tussen
het verstandelijke, louter abstraherende element en het beeldende, navolgende,
pragmatische; of, zo men wil, tussen het creërende en het imiterende; of nog tussen
het zuiver muzikale en het programmatische in de muziek. Dit probleem schijnt thans
meer dan ooit de bekommernis der beoefenaars van religieuze muziek gaande te
maken.
Er is een tweede antagonisme van vereisten: de tegenstrijdige aanspraken van het
algemeen verstaanbare formuleren, dat streeft naar nivellering, naar conformisme in
de uitdrukkingswijze van den componist, en zijn drang om op allerindividueelste
wijze te zeggen datgene wat hij te zeggen heeft, en juist hij alleen.
In de huidige religieuze kerkmuziek is er een crisis ontstaan omdat men juist de
oplossing, de harmonieuze oplossing van deze beide antagonismen niet gevonden
heeft. Vandaar dat in de kerken zoveel muziek wordt gehoord die slechts een
aaneenschakeling van banale zielloze formules is, terwijl om allerlei redenen wordt
afgezien van het ten gehore brengen van enkele goede, maar voor de
doorsneegelovigen zeer moeilijk te begrijpen werken. Met de religieuze concertmuziek
is het iets beter gesteld: daar krijgen de eigentijdse werken ten minste een kans, doch
ook hier zijn de volwaardige composities weinig talrijk.
Dit nummer van l'Art Sacré is een zeer sympathieke poging om in de heersende
begripsverwarring enige klaarheid te brengen en om daadwerkelijke belangstelling
te wekken voor de ware en waardevolle religieuze muziek van dezen tijd.
G. De Wolf.
Jezuïetenmissies. Maandschrift. - Nr 43 en 44 (Januari en Februari 1947),
Minderbroedersstraat, 11, Leuven, 64 blz., abonnementsprijs: Fr. 50 per
jaar.
Met vreugde begroeten wij dit keurig en degelijk missietijdschrift, dat na een
onderbreking van ruim zes jaar wederom is verschenen, met in zijn eerste aflevering
een eigenhandig door de Paus in het Vlaams geschreven Apostolische Zegen voor
de medewerkers, lezers en weldoeners.
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Het uiterlijk voorkomen is nog niet zo fijn als vroeger en de illustratie minder
overvloedig, maar de twee reeds verschenen afleveringen zijn een waarborg dat de
inhoud even prettig, even degelijk, even gevarieerd zal zijn als vóór de oorlog. Het
grootste gedeelte van de tekst wordt begrijpelijker wijze gewijd aan de bloeiende
missies der twee Belgische Provincies in Congo en Indië; maar elke aflevering brengt
ook nieuws uit andere missielanden, die aan de zorg van de Sociëteit van Jezus zijn
toevertrouwd. Zo bevat o.a. de Februari-aflevering een leerrijk verslag over het
optreden der communisten tegen een der Jezuïeten-missies in China.
Het tijdschrift staat onder redactie van Pater L. Dumoulin S.J., oud-missionaris
van Indië, die gedurende de laatste tien jaren als secretaris van de Orde in het
Generalaat te Rome een uitgebreide kennis heeft kunnen opdoen van het werk onzer
missionarissen in alle werelddelen. Ook dit is een waarborg voor de degelijkheid
van dit missietijdschrift.
L.V.K.
HERMES, Hoe studeeren op de Universiteit? - Lannoo, Tielt, z.j. (1946),
98 blz., Fr. 22.
Dit boekje biedt werkelijk wat het voorgeeft: geen theorie over universitaire cultuur
en humanistische bestrevingen, maar zeer concrete detailaanduidingen over de wijze
om een cursus op te nemen en in te studeren, om zijn tijd te verdelen en een examen
voor te bereiden, om een bibliotheek te gebruiken en een taal aan te leren.
Ieder schacht moét dit boekje lezen, al zal de student in de wetenschappen en
vooral die van de speciale scholen er wellicht niet zoveel aan hebben als de candidaat
in de Wijsbegeerte en Letteren. Als hij dan het gebodene niet als een reeks onfeilbare
recepten beschouwt die hij slechts mechanisch hoeft over te nemen,
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maar als suggesties, die hem helpen kunnen om een eigen, persoonlijke studiemethode
te ontdekken, dan zal het hem onschatbare diensten bewijzen, en hem veel nutteloos
tijdverlies besparen.
L.M.
Brian STONE, Gevangen in El Alamein. - Pro arte, Diest, 1946, 230 blz.,
geb. Fr. 75.
De geschiedenis van een jeugdig Engels officier, die op een mooien morgen den
balorigen inval krijgt, niet te gaan ontbijten alvorens hij een onbeschadigd Duits
antitank-kanon heeft bemachtigd. Het avontuur kost hem een been. Op het massieve
wiel van het begeerde kanon, waartegen hij ligt dood te bloeden, schrijft hij de
woorden: 'Als ik sterf, ik hield van Beethoven...' Doch hij sterft niet, en geraakt in
gevangenschap, waarvan het boek dan heel het relaas geeft. Misschien is het verhaal
een tikje langdradig, maar wat geeft het? Zo'n schrijver heeft maar blootweg neer te
pennen, zonder zweem van jacht op sensatie, wat hem is overkomen, om den lezer
van de eerste tot de laatste bladzijde te boeien.
L. Mestdagh.
Ph. TOSSIJN, Kun je tuimelen? - Tweede uitgave, 'Mijlpaal-serie', De
Pijl, Brussel, 1946, 70 blz., Fr. 16,50.
E. IVENS, pr., Sterrenkunde. - Tweede uitgave, 'Mijlpaal-serie', nr 12,
De Pijl, Brussel, 1946, 72 blz., Fr. 15.
H. CALLENS S.J., Geneeskrachtige planten. - 'Mijlpaal-serie', nr 43, De
Pijl, Brussel, 1946, 58 blz., Fr. 15.
Drie boekjes uit de 'Mijlpaal-serie'. De twee eerste zijn aan hun tweede uitgave wat
er wel op wijst dat ze bij de jeugd in den smaak vallen. Bedoeld als richtlijn voor
onze jongens om op 'aangename en tevens nuttige manier hun vrije-tijds-bezigheden'
in te richten mogen ze geslaagd heten. Levendige stijl en prettige illustratie
vergemakkelijken het contact tussen den schrijver en zijn jeugdige lezers.
O.V.
P. VAN DE MAELE S.J., Jongens die een vlag kunnen dragen.
Teekeningen van E. Herman. - Die Grael, Gent, 1946, 204 blz., Fr. 45.
De nalatigheid van Dratske is oorzaak dat de kampvlag van zijn K.S.A.-bond door
den spelleider van het naburige gewest Jeugdstad gekaapt wordt. Na geduldige
opzoekingen ontdekken jonge detectives den dader, en heel het gewest Heiderand
waarvan de bond deel uitmaakt, zal, in een epische belegering en inname van
Jeugdstad, waarbij natuurlijk Dratske schitterend zijn fout herstelt, de vlag heroveren.
Schijnbaar niets meer dan het verhaal van een groot vlaggespel. Maar die vlag is
de Chiro, en het gebeuren wint daardoor een symbolische betekenis, die telkens weer
in den loop van het verhaal - in het begin wat al té storend nadrukkelijk, later veel
discreter - gesuggereerd wordt, en het spel van verbeelding en jonge vuistkracht
projecteert op den achtergrond van levensavontuur en christelijke weerbaarheid.
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Een spannend, op-en-top jongensachtig verhaal, dat een meer dan gewoon
vertellerstalent openbaart en niet alleen de leden van de beweging, maar elken echten
jongen onweerstaanbaar zal boeien.
L.M.
L. RYCKEBOER, Bevattelijk en Belgisch Treinboek. - De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, 1946, 140 blz., Fr. 75.
Enkele titels van hoofdstukken kunnen een beeld geven van den inhoud van dit
boekje: Wachtzaligheden; Pickpock-, Tick-, Lok- en Winketten; De beste Plaats;
Warm - Gematigd - Koud; De beeldschoone Vrouw; Verlieveloofden; Buitenkijken
en indutten; De Nood en de Rem; Ontsporen en Botsen; de Trein in de Kunst. Drie
vierden hadden evengoed kunnen geschreven worden naar aanleiding van het
autobusverkeer.
De rake opmerkingsgave en de psychologische gevatheid van den schrijver kunnen
opwegen tegen de eentonigheid van het aangewende procédé, dat bijna uitsluitend
bestaat in het droog-komisch (met veelal een te groot procent aan droogte!) en
laconisch constateren van allerhande koddige toestanden en wederwaardigheden aan
het spoorwegverkeer verbonden.
Het boekje zou als leerrijk kunnen bestempeld worden, indien men overal zeker
was dat de schrijver meent wat hij schrijft: nu kan men moeilijk de grens trekken
tussen de (soms geestige) overdrijving en het ware.
M. Huybens.
Paul MAHIEU, De organisatie van den intellectueelen arbeid. Universum, Brussel, 1945, 66 blz.
De auteur geeft aan studenten en, meer in het algemeen, aan hen, die intellectuelen
arbeid verrichten, nuttige wenken om hun werk, zoals het opstellen van rapporten,
van bijdragen voor tijdschriften en dagbladen, het maken van eindverhandelingen
door studenten, en het studeren zelf, wetenschappelijk te organiseren. Hij gaat uit
van de concrete vaststellingen die hij deed bij het corrigeren der verhandelingen van
hoogstudenten.
W.S.
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Boeker bij de redactie ingezonden van 26 Februari tot 25 Maart 1947
Bespreking naar mogelijkheid
AUBERT, Roger, Le Saint-Siège et l'union des Églises. - Éditions Universitaires,
Les Presses de Belgique, Brussel, 1947, 160 blz.
BEDOYÈRE, Michaël de Ia -, Le Christianisme sur la place publique (Christianity
on the market-place). Traduction d'Eugène Dethise. - 'Chrétienté nouvelle',
Éditions Universitaires, Les Presses de Belgique, Brussel, 1947, 163 blz.
BIJSER, Valeer De -, Vioolbouwers, van Amati tot Stradivarius. Met tekeningen
van van Tjienke Dagnelie. - Lannoo, Tielt, 1947, 170 blz., Fr. 70.
BRUYN, Dr P. De-, Economie, een geestwetenschap. - 'Berchmanianumserie',
Romen en Zonen Roermond-Maaseik, 1946, 242 blz., geb. Fr. 65.
CANTENS, Lode, De Kathedraalbouwers. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
z.j., 255 blz., gen. Fr. 75, geb. Fr. 95.
CERFAUX, Chanoine L., La voix vivante de l'Évangile au début de l'Église. Coll. 'Lovanium', Casterman, Doornik, 1946, 198 blz., Fr. 50.
DELOOZ, Eugenius, O.F.M., De sociale ideeën van Pius XII. - 'Sociale Studiën',
nr 7, Beyaert, Brugge, 1947, 185 blz., Fr. 43.
ELIOT; Thomas Stearns, Sommes-nous encore en chrétienté? (The idea of a
Christian Society). Traduction et notes d'Albert Frédérik. - 'Chrétienté nouvelle',
Éditions Universitaires, Les Presses de Belgique, Brussel, 1946, 152 blz.
ESPALIER, V. d'-. Opvoeden is afstand doen. - 'Familieleven', nr 47, 't Groeit,
Antwerpen, z.j., 30 blz., Fr. 11.
FRANCOTTE, R.A., Het uur van Spanje. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
z.j., 175 blz., gen. Fr. 70, geb. Fr. 100.
GERVEN, P. Raphaël Van -, O.F.M., De wereldlijke macht van den Paus volgens
Augustinus Triumphus. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen, Dekker en Van
de Vegt, Nijmegen, 1947, 163 blz., Fr. 150.
GEEREBAERT, V., C. SS.R., De Litanie van Onze-Lieve-Vrouw. - Derde uitgave.
De Kinkhoren, Brugge, 1946, 536 blz., Fr. 67,50.
GOVERS, C. SS.R., Conferenties over de heiliging van het huisgezin. - Romen
en Zonen, Roermond-Maaseik, 1946, 588 blz., geb. Fr. 120.
GRATIEN, P., O.F.M. Cap., Franciscus van Assisi, zijn persoonlijkheid, zijn
spiritualiteit. Naar de Fransche uitgave bewerkt door P. Franciscus van Breda,
O.F.M. Gap. - Romen en Zonen, Roermond-Maaseik, 1947, 160 blz., gen. Fr.
46, geb. Fr. 60.
GUNNARSON, Gunnar, Oiseaux noirs. Traduit par J. Dorende. - La Sixaine,
Brussel, 1947, 261 blz.
HAYEN, A., S.J., Le désintéressement de l'Action Catholique. Extrait de la'
Nouvelle Revue Théologique', mai-juin, 1945. - Centre international d'Études
de la Formation Religieuse, Spastraat, 27, Brussel, 1947. 26 blz., Fr. 3,50 per
tiental.
HOORENBEECK, C. Van -, C. SS.R., Onderwijs en opvoeding. - Van Haver,
Sint-Niklaas-Waas, 1946, 156 blz., Fr. 45.
HUDDLESTON SLATER, Ja, ik wil! Levensgeluk in huwelijk en liefde. - Zesde
druk, Lannoo, Tielt, 1947, 334 blz., gen. Fr. 92, geb. Fr. 118.
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HUXLEY, Julian, Essai d'un biologiste. Traduction de Jules Castier. - Stock,
Parijs, 1946, 272 blz., Fr. Fr. 125.
KOESTLER, Arthur, Nacht in den middag. - 'De Bezige Bij', Amsterdam, 1946,
312 blz., geb. Fl. 4,90.
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LEIBOWITZ, René, Schoenberg et son école. L'étape contemporaine du language
musical. - 'La Flûte de Pan', Janin, Parijs, 1947, 303 blz.
LIGUORI, H. Alfonsus-Maria de -, De zeven smarten van Maria. Uit het
Italiaansch vertaald door Jozef Boon, C. SS. R. - De Kinkhoren, Brugge, 1946,
168 blz., Fr. 31,50.
MEER DE WALCHEREN, Pieter van der -, Menschen en God, II'deel, 1929-1935.
- Het Spectrum, Utrecht-Brussel, 1946, 343 blz.
MEULEMEESTER, Maur. De -, C. SS. R., Heilig-Uurwake in aansluiting met den
liturgischen jaar- en feestcyclus, I. Tijdeigen, II. Feesteigen. - De Kinkhoren,
Brugge, 1946, 375 en 245 blz., Fr. 60.
MONTAIGNE, Over de vriendschap, over de eenzaamheid. Vertaald door Jan
Vercammen. - Tweede druk, 'Oude Munten', De Kinkhoren, Brugge, 1947, 53
blz., gen. Fr. 15, geb. Fr. 23.
MULS, Prof. Dr Jozef, Hippolyte Daye. - Heideland, Hasselt; W. Bergmans,
Tilburg, z.j., 40 blz. en 58 reproducties, geb. Fr. 250.
NEWMAN, J.H., De droom van Gerontius. - 'Oude Munten', De Kinkhoren,
Brugge, 1947, 54 blz., gen. Fr. 15, geb. Fr. 23.
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[Nummer 9]
De grenzen van de moderne mens
door Prof. Dr G. Verbeke
In één van de mooiste gedichtjes van de Gitanjali, geschreven door Rabindranath
Tagore, wordt ons een mythische verklaring geboden voor het rusteloos zoeken van
het menselijk hart naar een verloren paradijs. Zij luidt als volgt: toen de wereld nog
nieuw was en de sterren in al hun frisheid fonkelden aan het firmament, hielden de
goden een groot feest, waarop werd gespeeld en gezongen; het thema dat onder alle
mogelijke variaties steeds werd hernomen had betrekking op de volmaakte harmonie
van de cosmos. Maar op een zeker ogenblik riep een der aanwezigen uit dat de
wereldharmonie was verstoord door het zoek geraken van een ster. De goden werden
met ontzetting geslagen; het gezang werd afgebroken en de snaren van de instrumenten
sprongen aan stukken; deze verlorene ster was immers de schoonste van de hemel,
zij was het sieraad van het universum. Sedert dat ogenblik is men onverpoosd aan
het zoeken gegaan naar het pinkelende licht van deze ster om de gebroken harmonie
te herstellen; maar in de stilte van de nacht fluisteren de stralende sterrenvonkjes tot
elkaar dat al dit zoeken vruchteloos is en dat een volkomene orde en harmonie het
universum beheerst.
Dit metaphysisch optimisme, dat nog verder gaat dan 'Ie meilleur des mondes
possibles' van Leibniz, werd echter in de loop van de geschiedenis herhaaldelijk
tegengesproken; Voltaire heeft daarop een fijne satire geschreven, betiteld: Candide
ou l'optimisme, waarin de ontmoeting van de onttroonde koningen te Venetië het
hoogtepunt vormt; deze verbannen vorsten bieden in het thematisch verhaal van hun
lotgevallen een treffend beeld van de verstoorde harmonie en de gebroken
levensontwikkeling. Dit satirische werk eindigt met het besluit dat ieder zijn eigen
tuintje moet bebouwen en daarin een beperkte bevrediging moet vinden van zijn
aspiraties naar het geluk.
Het is treffend dat in onze moderne cultuur, met de steeds groeiende beheersing
van de cosmische krachten door het menselijk vernuft, immer dieper de gebrokenheid
van de wereldharmonie wordt aangevoeld. De ontleding van de stof wordt verder en
verder door-
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gedreven; de diepte van de oceanen en de verste regionen van het universum worden
onderzocht; de horizont van de menselijke belangstelling wordt steeds verder
uitgebreid, zodat wij hier naar Heidegger's bepaling van de cultuurontwikkeling als
'eine Erweiterung der alltäglichen Umwelt' een voortdurende aanwinst kunnen boeken.
Men zou dan ook geneigd zijn te denken dat al deze microscopische analysen en
telescopische onderzoekingen zouden leiden tot een grotere intimiteit tussen de mens
en de wereld waarin hij leeft. 'Onbekend maakt onbemind' zegt een Vlaams
spreekwoord; wel volgt daar niet uit dat een grondiger bekendheid ook leidt tot een
diepere liefde; men zou nochtans verwachten dat uit een bredere kennis van de
geheimen van de natuur en uit een ruimere beheersing van de latente mogelijkheden
van de cosmos toch een grotere vertrouwelijkheid zou ontstaan tussen de mens en
zijn wereld.
Een oppervlakkige contactname met de moderne wijsbegeerte en literatuur, en
met al de verscheidene stromingen van het huidige denkleven is echter voldoende
om in te zien dat dit niet het geval is; het laatste boek van Huizinga draagt als titel:
Geschonden Wereld en één van de toneelwerken van Gabriel Marcel heet: Le monde
cassé. Meer en meer voelt de mens zich als een klein, nietig wezentje midden de
onbegrensdheid van het universum, een doelloos zwervend atoom in de oneindigheid
van het heelal; opgesloten in de ondoordringbare eenzaamheid van zijn bewustzijn,
staat de mens voor het raadsel van zijn eigen bestaan en voor de feitelijkheid van de
hem omringende werkelijkheid. De verruiming van de gezichteinders en de
verscherping van het ontledingsvermogen, dat tracht door te dringen tot de kern van
de stof, hebben dus geleid tot een vervreemding van de mens in de wereld, waardoor
hij meer dan ooit komt te staan voor de grenzen van zijn wezen.
Moet dit alles niet worden aangezien als een heilzame verovering van onze moderne
cultuur? Deze realistische kijk op het menselijk bestaan, met het duidelijke besef
van zijn grenzen en zijn mogelijkheden, sluit zeker een stukje waarheid in, dat ten
koste van onnoemelijke inspanningen door de moderne wetenschap werd gewonnen.
Er is nochtans ook een gevaar dat het nieuw verworvene de geesten zodanig zou
verblinden, dat zij de wijsheid van een door eeuwen gerijpte waarheid zouden uit
het oog verliezen. Daarom wensen wij enkele aspecten van de menselijke eindigheid
nader te ontleden; deze analyse zal aantonen hoe een al te eenzijdige beschouwing
van de stoffelijke begrenzing van de mens in de wereld waarin hij leeft, zonder
uitzicht op een transcendente werkelijkheid, leidt tot een vervalsing van de echte
levenswaarden en een verlamming van onze dadenkracht.
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***

Een van de meest terugkerende thema's van de moderne wijsbegeerte en literatuur
kan aangeduid worden als het menselijk monadisme of de afgeslotenheid van het
bewustzijn. Ieder mens is een wereld op zichzelf, afgescheiden van de omgevende
werkelijkheid; de physionomie en het woord bieden wel een zekere afstraling van
de rijkdom en de verscheidenheid van het innerlijk leven; maar hoever blijven zij
beneden de onontwarbare complexiteit van een menselijk bewustzijn! Van zohaast
men treedt buiten de sfeer van het practische leven, waar woorden en gebaren worden
aangewend om zekere concrete voorwerpen aan te duiden, en afdaalt in de diepere
regionen van de menselijke belevingen, stoot ieder op de grenzen van een
onoverbrugbare eenzaamheid. Zelfs wanneer men de poorten van zijn bewustzijn
wil openen voor de blik van een ander mens, kan men hem slechts een duister zicht
bieden op de onduidelijke achtergrond van een vreemde innerlijkheid. Wie zou aan
anderen kunnen verduidelijken wat er in zijn diepste zelf beantwoordt aan woorden
zoals vreugde, weemoed, droefheid, verlangen, liefde, afkeer en vele andere? Hierbij
denkt men onwillekeurig aan de bekende passus uit Fantasio van Alfred de Musset:
'Hélas! tout ce que les hommes se disent entre eux se ressemble; les idées qu'ils
échangent sont presque toujours les mêmes dans toutes leurs conversations; mais,
dans l'intérieur de toutes ces machines isolées, quels replis, quels compartiments
secrets! C'est tout un monde que chacun porte en lui! un monde ignoré qui naît et
qui meurt en silence! Quelles solitudes que tous ces corps humains!'
Staan wij hier niet voor een algemeen menselijk gevoel, dat reeds op treffende
wijze door de dichters van de romantische periode werd vertolkt? De
eenzaamheidsbeleving, algemeen genomen, behoort wel niet tot de kenschetsende
uitingen van de moderne tijdsgeest, wel echter de onoverwinbare afgeslotenheid van
ieder menselijk bestaan, begrepen als het ruimtelijk buiten elkaar zijn van
verschillende wezens. Ieder mens bekleedt een zekere plaats in de ruimte, waar hij
bestaat naast andere uitgebreide werkelijkheden die hem langs alle zijden omringen
en begrenzen; zo komt hij dan voortdurend te staan voor het vreemde, het
ondoordringbare. Iedere werkelijkheid doet zich aan het menselijk bewustzijn voor
als een zijnsvolheid, waarvan de diepere betekenis niet te achterhalen is. In La nausée
van J.P. Sartre komt dit gevoel van vervreemding tegenover de wereld zeer sterk tot
uiting in de figuur van Roquentin; op zekere dag is hij gezeten op een bank in het
stadspark en ziet onder hem een knoestige boomwortel die zijn ruige kronkelingen
boven de grond uitsteekt. Daar
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staat hij dus voor een concreet bestaan; welk is de zin en de diepere betekenis er van?
Een onoplosbaar raadsel! Dezelfde gedachte vinden wij terug bij Albert Camus in
Le mythe de Sisyphe, waar de vreemdheid van het wereldgebeuren wordt vergeleken
met de gebaren van een man in een glazen telefoonhuisje, wanneer deze worden
geobserveerd door een vreemde toeschouwer.
Deze afgeslotenheid van het menselijk bestaan wordt echter vooral aangevoeld
waar het gaat om verhoudingen van mens tot mens. Dit is onder meer een steeds
terugkerend leitmotiv in Le sang des autres van S. de Beauvoir: de liefde kan geen
bevrediging schenken, omdat zij onbekwaam is de afzondering van de menselijke
innerlijkheid te overwinnen. De mensen bestaan naast elkaar, ieder met zijn ruimtelijke
begrenzing, waarbuiten andere wezens gelegen zijn; dit is immers het eigene van
elke ruimtelijke uitgebreidheid, dat de delen van zulk een werkelijkheid onvermijdelijk
buiten elkaar liggen en daardoor ook vreemd zijn aan elkaar. Wij menen dan ook
hierin de diepere oorzaak te kunnen aanstippen van deze gebrokenheid; een
materialistische opvatting van de mens en van de wereld moet noodzakelijk leiden
tot een gevoel van vervreemding midden de cosmos. Daar waar het stoffelijke moet
beschouwd worden als een factor van scheiding, daar is het geestelijke een bron van
eenheid, omdat het de grenzen van de ruimtelijke beperktheid en van de tijdelijke
gebondenheid overschrijdt. Het eigene van het menselijk verstand en van de wil ligt
immers in de allesomvattende openheid van deze vermogens, die met hun vangarmen
heel de zijnsorde omgrijpen. Indien de lichamen steeds buiten elkaar blijven in hun
ruimtelijke begrenzing, toch kunnen de geesten een werkelijke eenheid vormen,
omdat zij door hun transcendentale openheid toegang hebben tot andere werelden;
en zo de lichamen aan voortdurende wisselingen en organische veranderingen
onderhevig zijn, vormen de geesten een diepere identiteit en autonomie, die de
grondslag is van elke blijvende vereniging.
Het valt dan ook niet te betwijfelen dat een spiritualistische opvatting van de mens
een onmisbare voorwaarde is om tot een echt gemeenschapsleven te komen; daar
waar de mens wordt beschouwd als een louter stoffelijke werkelijkheid, gebonden
aan de ruimtelijke uitgebreidheid en aan de tijdelijke ogenblikkelijkheid, daar kan
men er niet toe komen een werkelijke eenheid tot stand te brengen; elke vereniging
moet herleid worden tot een materiële contactname van buiten elkaar bestaande
wezens. Deze materialistische opvatting van de mens staat dus aan de oorsprong van
het monadisme in onze huidige cultuur.
***

Streven. Jaargang 14

773
Het voornaamste bindmiddel tussen de mensen is ongetwijfeld het woord, deze
subtiele trilling van de lucht, gemodeleerd door de beweeglijkheid van tong en lippen
en opgevangen in een bewustzijn, dat aan dat mechanisch verschijnsel een betekenis
weet te geven. De mensen baden dus in een milieu dat vatbaar is voor sonoriteit en
zonder ophouden wordt dit luchtruim doorkruist door trillingsgolven die boodschappen
overbrengen van de ene innerlijkheid naar de andere. Wanneer men spreekt over de
luchtlaag die de aardbol omgeeft en over de rol die zij te vervullen heeft voor de
mogelijkheid van het leven, dan denkt men natuurlijk allereerst aan het ononderbroken
rhythme van de ademhaling met de voortdurende zuivering van het bloed; men denkt
er zo weinig aan dat dit milieu tevens de gelegenheid biedt aan de mensen om met
elkaar in verbinding te treden langs de geheimzinnige wegen van het woord.
Reeds bij het begin van de wereldgeschiedenis heeft God namen gegeven aan de
dingen, zoals men leest in het scheppingsverhaal van de Bijbel. Dit heeft ook de
eerste mens gedaan; op zekere dag heeft Adam de verschillende dieren van het
paradijs bij zich geroepen en aan ieder van hen heeft hij een naam gegeven. Het geldt
hier een daad van hoge menselijke betekenis; wij brengen orde in de wereld waarin
wij leven; hij die namen geeft aan de werkelijkheid die hem omgeeft, oefent een
zekere heerschappij uit en een zeker beschikkingsrecht over deze voorwerpen; vooral
in de oudheid was men er van overtuigd langs de naam binnen te dringen in de
verborgen wezenheid van een object en er te kunnen over beschikken. Zo leeft dan
ieder mens in de kleine wereld van zijn woordenschat; de 'Umwelt' van eenieder valt
samen met zijn repertorium van woorden; hoe groter woordenschat, des te ruimer is
de wereld waarin men leeft.
In onze moderne cultuur staan wij voor een verschijnsel dat kan bestempeld worden
als de ontheiliging van het woord, welke eveneens een uiting is van menselijke
begrenzing, omdat daardoor het voornaamste bindmiddel tussen de redelijke wezens
van zijn ware betekenis wordt beroofd. Wij bedoelen hiermede op de eerste plaats
de woordbreuk; zowel in de betrekkingen tussen de volkeren als in de verhouding
van mens tot mens, zijn er zekere woorden van uitzonderlijke betekenis, omdat zij
een lijn trekken in het leven; ieder mens heeft meerdere malen in zijn bestaan woorden
uitgesproken, die moesten beslissend zijn voor geheel zijn verdere levensrichting,
zwaarwegende woorden, een ja of een neen, die een stellingname insluiten tegenover
de supreme waarden van het menselijk bestaan. Het is dan ook een bedroevend
verschijnsel in de huidige omstandigheden de kristalheldere klank van deze woorden
misbruikt te zien om medemensen
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te bedriegen of in een hinderlaag te lokken, dit zowel op het plan van het internationale
leven als van de persoonlijke verhoudingen van mens tot mens. Wij leven daardoor
in een algemene atmosfeer van wantrouwen tegenover de zuivere klank van het
menselijk woord; bij het beluisteren van een rede of bij het aanhoren van een gesprek,
zoekt iedereen bijna spontaan naar de verborgen achtergrond van de uitgebrachte
woorden en naar de diepere drijfveren van een bepaalde toon. Het gebruik van het
woord voor egoïstische doeleinden wordt niet alleen aangenomen, maar zelfs van
theoretisch standpunt uit verdedigd door wat men noemt: de pragmatistische opvatting
van de waarheid; datgene is waar, wat nuttig is voor een enkeling of voor een
volksgemeenschap. De laatste wereldoorlog biedt ons een treffend voorbeeld van de
verregaande besluiten en practische richtlijnen die men uit deze stelling kan afleiden.
Meer dan ooit wordt ook het woord misbruikt om partij-politieke belangen te
dienen en om de ontvlambare driften van de massa's te ontketenen; men leze het
verslag van eenzelfde gebeurtenis in verschillende dagbladen en men zal er zich van
overtuigen hoe het woord wordt misbruikt om feiten te verdraaien en buiten hun
waar daglicht te stellen. Vooral in de huidige omstandigheden brengt deze ontheiliging
van het woord rampspoedige gevolgen met zich mede, omdat heel deze
propagandistische taal binnendringt in de stilte van iedere huiskring; de pers en de
radio storten iedere dag een vloed van woorden over al onze mensen, tot in het hart
van elke familie; in de kalme ontspanningsuren van het huiselijk leven wordt het
dagblad opengeplooid en wordt de radiopost beluisterd: vreemde invloeden dringen
dus voortdurend binnen in deze heilige cel van de gemeenschap. Hierbij zou men
ook kunnen spreken over al de reclamemiddelen die worden aangewend om de
mensen te beïnvloeden en hun kooplust op te wekken, alsook over de overweldigende
publicatie van boeken en tijdschriften, waardeloze producten en ijdel geschrijf. Dit
alles brengt dan ook mede dat men over het algemeen geneigd is te sterke woorden
te gebruiken om zijn gedachten en gevoelens te vertolken; bombastische wendingen
en hyperbolische uitdrukkingen krijgen de voorkeur, omdat men aldus midden de
overvloed van woorden zijn stem meent te kunnen doen doordringen. Zo gaat men
in tegen de eenvoudige ongekunsteldheid van het eigene woord, dat door onze
voorouders werd gesmeed en geleidelijk met een bepaalde gedachteninhoud werd
beladen.
Wij moeten eerbied hebben voor het woord als voor één van de hoogste
scheppingen van de menselijke geest. Eerbied voor het gegeven woord als voor een
heilige verbintenis tegenover een andere persoon; dit geldt op de eerste plaats voor
het jawoord dat aan de oorsprong
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staat van het huwelijksleven en dat met onkreukbare trouw moet worden nageleefd.
Deze onverbreekbare trouw betekent de hoogste vervolmaking van de menselijke
persoonlijkheid, omdat zij een overwinning is op het eeuwig vervloeiende tijdsverloop
en een bevestiging van de identiteit van het ik. De mens is een wezen dat kan trouw
zijn, omdat hij als geestelijke persoon de veranderlijkheid van het tijdsgebeuren
beheerst.
De eerbied voor het woord sluit ook in dat men er naar streve dit instrument te
gebruiken als vertolker van de menselijke inner-lijkheid, d.w.z. dat men van het
woord een zo adekwaat mogelijk uitdrukkingsmiddel make van wat er in ons omgaat.
Het woord moet aldus tot zijn diepste betekenis worden teruggebracht, bindmiddel
te zijn tussen de verborgen innerlijkheid van verschillende mensen en op die manier
de sociale verhoudingen mogelijk te maken. Daar waar men er niet meer naar streeft
door het woord een vertaling te geven van zijn gedachten en belevingen, daar brengt
men in het leven der gemeenschap een valse munt in omloop die de menselijke
betrekkingen tot in hun diepste kern zal aantasten.
Hierbij moet ook gewezen worden op de sierlijkheid van het woord, dat drager is
van de traditie van een volk; de woorden van een bepaalde taal vormen het
gemeenschappelijk patrimonium van een natie; al de leden van de gemeenschap,
vooral de grootste geesten, hebben er aan medegeholpen om de rijkdom van deze
woordenschat tot stand te brengen. Geen enkel mens heeft een persoonlijk
beschikkingsrecht over deze woorden, geen enkel woord is zijn exclusief bezit; wie
woorden gebruikt, doet beroep op iets dat tot de gemeenschap behoort. Men moet
er dan ook naar streven trouw te blijven aan de traditie van een taal en dit kostbare
instrument met sierlijkheid te hanteren. Hierbij zal men de wijze raad indachtig zijn
van de taalkunstenaar Guido Gezelle:
De Vlaamsche taal is wonderzoet
voor die heur geen geweld 'n doet.

De woorden waarmede wij denken, waarin wij ons richten tot God en tot onze
medemensen, waardoor wij de voornaamste handelingen van ons leven hebben
bezegeld, waarin wij lucht hebben gegeven aan onze gevoelens van droefheid en
vreugde, deze woorden zullen wij eerbiedigen als de dragers van een hoge menselijke
boodschap.
***

In zijn studie over de Duitse toestanden tijdens en na de oorlog, betiteld De mensch
zonder werkelijkheid, meent Max Picard de diepere
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oorzaak van al het gebeurde te kunnen ontdekken in de gebroken continuïteit van
het menselijk bewustzijn. Hij is er van overtuigd dat van een echte omkeer en een
diep berouw over de gruweldaden die werden verricht geen spraak kan zijn bij het
Duitse volk, omdat er geen herinnering meer bestaat aan het verleden; de continuë
eenheid van het bewustzijnsleven is gebroken, het bestaan gaat helemaal op in de
belangstelling voor het momentele. Aldus meent hij te kunnen verklaren dat
onmenselijke oorlogsbeulen als eerlijke burgers terugkeren in het gewone leven en
gewetensvol hun dagelijks bedrijf uitoefenen, even gewetensvol als de wrede
folteringen die zij in de concentratiekampen uitvoerden.
Dat de Duitsers geen rouwmoedige houding aannemen tegenover het verleden en
eerder een zekere opstandigheid tonen tegenover de. vele beschuldigingen die van
alle zijden tegen hen worden ingebracht, wordt ook door Karl Jaspers aangestipt in
zijn werkje: Die Schuldfrage, Ein Beitrag zur deutschen Frage (Zürich, 1946, p. 25):
'Als im Sommer 1945 die Plakate in den Städten und Dörfern hingen mit den Bildern
und Berichten aus Belsen und dem entscheidenden Satz: Das ist eure Schuld! da
bemächtigte sich eine Unruhe der Gewissen, da erfasste ein Entsetzen viele, die das
in der Tat nicht gewusst hatten, und da bäumte sich etwas auf: wer klagt mich da an?
Keine Unterschrift, keine Behörde, das Plakat kam wie aus dem leeren Raum. Es ist
allgemein menschlich, dass der Beschuldigte, ob er nun mit Recht oder Unrecht
beschuldigt wird, sich zu verteidigen sucht'. Naast deze algemeen menselijke neiging
om zich te ver-dedigen menen wij eveneens te moeten wijzen op het dictatoriaal
karakter van het Duitse staatsregime, waardoor natuurlijk het gevoel van persoonlijke
verantwoordelijkheid bij de gewone massa aanzienlijk wordt verminderd. In een
gelijkaardig regime worden de onderdanen veelal behandeld als mechanische
instrumenten die de anonieme verordeningen van hogerhand zonder persoonlijk
initiatief moeten uitvoeren. Dat dit het geval was in het Duitse leger, hebben wij
allen kunnen ondervinden; een ijzeren discipline beheerste niet alleen de gedragingen,
maar ook de woorden en zelfs de gedachten; het persoonlijk denken moest zoveel
mogelijk uitgeschakeld worden, of althans éénvormig worden gemaakt. Wij menen
dan ook in het absolutistisch karakter van de Duitse staat, eerder dan in de
discontinuïteit van het bewustzijn, de oorzaak te moeten zoeken van de huidige
geestestoestand bij dit volk.
En toch valt het niet te ontkennen dat een grote versnippering van het menselijk
bewustzijn kenmerkend is voor onze tijd. Denken wij maar even aan het
wetenschappelijk werk op onze dagen en vergelijken wij dit met de intellectuele
arbeid in de dertiende eeuw; te oordelen
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naar de auteurs die werden geciteerd, was de bibliotheek van een wetenschapsmens
in de middeleeuwen uiterst beperkt in vergelijking met de tegenwoordige toestand;
deze mensen beschikten over een beperkt aantal boeken die zij lazen en herlazen,
zodanig dat zij voortdurend er op konden beroep doen om hun eigen opvattingen te
staven; met zekere auteurs waren zij zodanig vertrouwd, dat zij ze zonder moeite
konden van buiten citeren. Vergelijken wij dit met de literatuur die moet doorgemaakt
worden voor een eenvoudige doctoraatsverhandeling! Hoe dikwijls gebeurt het niet
dat men staat voor bladzijden en bladzijden bibliographie ter inleiding op een
wetenschappelijke studie, waarvan het onderwerp anders niet zo ruim is.
En hier gaat het nog om een gespecialiseerd onderzoek; hoeveel meer is dat nog
het geval bij de algemene intellectuele vorming, zoals zij in de huidige
omstandigheden wordt verstrekt. Hoe dikwijls hoort, men de klacht uiten dat onze
onderwijsprogramma's overladen zijn, zodanig dat de studenten van al het gedoceerde
wel iets afweten, maar dat zij niets grondig kennen; het gebeurt dan ook niet zelden
dat er stemmen opgaan om de vroegere opvatting van de humaniora met haar bijna
uitsluitend literaire richting te verdedigen. En inderdaad, wanneer de menselijke
belangstelling al te zeer wordt versnipperd en verspreid, is het niet meer mogelijk te
komen tot een diepgaande studie van om 't even welk onderwerp. Deze eist de
volledige concentratie op van de menselijke geest, die in stille overweging en rustig
zoeken een stukje waarheid zal weten te veroveren.
Bij dit alles moet men dan nog rekening houden met de ontelbare afleidingen, die
in het moderne leven aanwezig zijn en inwerken op de mensen van deze tijd; ieder
mens wordt voortdurend bestormd door allerhande berichten en tijdingen die vallen
binnen de kring van zijn belangstelling, welke uitgedeind wordt over geheel de aarde;
langs dagbladen, tijdschriften, bioscoop en radio bereiken ons voortdurend inlichtingen
over de verst afgelegen landen en volkeren, zodanig dat in de huidige omstandigheden
een niet te beheersen kennismateriaal zich aan de menselijke belangstelling opdringt.
Daardoor wordt het rustige levenstempo veelal verstoord, met als gevolg dat zeer
vele mensen op onze dagen ingelicht willen worden over de meest verscheidene
gebeurtenissen en wetenswaardigheden, maar de nodige kalmte niet bezitten om over
de diepere zin van hun bestaan na te denken. Deze versnippering van het bewustzijn
brengt dus mede dat de mensen van onze tijd meer weten, maar minder nadenken.
Vandaar dat sommige mensen zich op de meest radikale wijze tegen dit euvel hebben
verzet; dit was het geval met Léon Bloy die weigerde om het even welk dagblad te
lezen, zeggende dat de verworden wereld hem niet het minste belang inboezemde.

Streven. Jaargang 14

778
Deze gebroken continuïteit komt ook tot uiting in de dagelijkse bezigheden van vele
mensen; velen onder hen zijn betrokken in een of ander fabriekswerk dat geen
bijzondere vaardigheid vraagt en dat zij dus gemakkelijk kunnen verwisselen tegen
een andere bezigheid, die al evenmin voorbereiding eist; iemand die vakkundig
geschoold is, blijft voortwerken in de lijn van de vorming die hij heeft genoten. Dit
is echter niet het geval met de vele mensen die nu eens die dan weer een andere
activiteit uitoefenen, omdat zij op geen enkele speciaal zijn voorbereid. Dit heeft dan
ook voor gevolg dat in zulk een leven geen lijn steekt, geen vaste gerichtheid op een
doel, geen besliste dienstbaarheid voor de gemeenschap; de arbeid wordt ontaard tot
een noodzakelijk kwaad, dat met een minimum inspanning en zonder echte toewijding
wordt verricht.
Er zijn trouwens zovele andere dingen, naast de arbeid, die de belangstelling van
onze mensen opeisen. Alles is er thans op gericht in het leven afwisseling te brengen,
om aldus de eentonigheid van het menselijk bestaan te ontvluchten. Zo komt het dat
vele mensen door een driftige levenskoorts zijn aangegrepen, die zij willen stillen
door de razende vaart van een avontuurlijk bestaan; door een onophoudelijke
verovering van aardse waarden menen zij hun gelukshonger te kunnen verzadigen,
wanneer het er vooral op aankomt de ontoereikendheid van deze waarden in te zien
en te aanvaarden, althans binnen de grenzen van het huidige leven. Zo komt dan de
versnippering van het menselijk bewustzijn van vele mensen tot uiting in een
koortsachtige gejaagdheid van het ene voorwerp naar het andere, met de steeds
opeenvolgende ontgoochelingen die deze jacht naar het geluk medebrengt. Is het dan
te verwonderen dat zowel de moderne philosophie als de literatuur ons het beeld
bieden van een somber pessimisme? Daar waar het menselijk bestaan niet meer is
een continuë opgang naar het oneindige, maar een koortsachtig grijpen naar aardse
beperktheden, daar mondt het ook uit in een bodemloze onvoldaanheid.
***

Bij dit onderzoek betreffende de grenzen van de moderne mens moet ook een woordje
gezegd worden over het anonieme bestaan dat door velen wordt geleid; wij bedoelen
hiermede het feit dat vele mensen in de huidige wereld niet in een organisch verband
zijn opgenomen, maar als naamloze eenheden naast elkaar leven zonder een echt
gemeenschapscontact met elkaar.
In het recente werk van A. Koestier, Darkness at noon, waarin ons een inzicht
wordt gegeven in de communistische levensopvatting,
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wordt het persoonlijk bestaan voorgesteld als een grammaticale fictie; het
gemeenschappelijk 'wij' moet het persoonlijk 'ik' zodanig beheersen, dat dit laatste
practisch genegeerd wordt en met een onverbiddelijke logica in dienst wordt gesteld
van de communistische partij. In het bedoelde boek van Koestier wordt deze opvatting
geschetst tot in haar uiterste konsekwenties, zodanig dat van een persoonlijke
stellingname op een gebied dat van belang is voor de uitbouw van de communistische
staatsidee geen spraak meer kan zijn. De menselijke persoon wordt herleid tot een
louter instrument in functie van de verwezenlijking van het communistisch ideaal;
de negatie van de persoonlijke waarde en de uitschakeling van het ik worden
beschouwd als noodzakelijke voorwaarden voor de sociale vooruitgang. Elke
individuele rijkdom wordt dus teruggedrongen in een duistere naamloosheid.
Wat te zeggen over het leven dat door zovele mensen wordt geleid in de
grootsteden, waar zij als onbekenden aan elkaar voorbijschuiven in de drukke straten,
zoals zij als onbekenden naast elkaar wonen in de eindeloos opeenvolgende
huizenrijen. Een van de treffendste taferelen onder dit opzicht is een begrafenis in
een grootstad, vergeleken met een teraardebestelling in een landelijk dorp: in het
eerste geval ziet men een lijkwagen met enkele mensen er achter, terwijl het drukke
bewegen van de stad ongestoord doorgaat; in het andere geval beleeft men de stille
wijding van een diepmenselijk gebeuren: een dode die door zijn naastbestaanden,
vrienden en bekenden naar zijn laatste rustplaats wordt begeleid. In een grootstad
leven de mensen over het algemeen als ontwortelden, en dit in de letterlijke betekenis
van het woord: mensen die geen wortel hebben geschoten in de grond waar zij
verblijven, die als vreemden naast elkaar voorbijgaan, die hun geburen niet kennen,
mensen dus die een anoniem bestaan leiden midden een wereld die te groot geworden
is.
Hierbij denkt men onwillekeurig aan de geweldige kentering die in de Griekse
wereld is geschied bij het begin van de hellenistische periode. Door de overwinningen
van Alexander de Grote waren de grenzen tussen de verschillende staten weggevaagd;
de betrekkelijk kleine kring van de polis, waarin de Grieken vroeger leefden, werd
uitgedeind tot de onmetelijke grenzen van het nieuwe rijk; de polis verloor haar
belang als middelpunt van het politieke en culturele leven, terwijl de Griekse burgers
in een heel nieuwe wereld werden geworpen en met de rijke verscheidenheid van de
Aziatische beschaving in contact werden gebracht. Het cosmopolitisme van deze
periode gaat dan ook gepaard met een sterk uitgesproken individualisme: de mens
trekt zich terug in de beslotenheid van zijn eigen wezen, omdat hij niet meer
opgenomen is in het organische leven van de
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Polis. Een analogisch verschijnsel is ook in onze grote steden waar te nemen, waar
de mensen de vruchtbare levensverbondenheid missen met hun omgeving.
Hierbij moet nog aangestipt worden dat de grootstad een artificieel milieu is, door
mensenhanden tot stand gebracht en zonder uitzicht op het epische gebeuren van de
natuur. Men heeft wel eens de vraag gesteld hoe het komt dat de landelijke bevolking
over het algemeen meer religieus is ingesteld dan deze van de steden; één van de
redenen hiervoor menen wij te kunnen vinden in de aard van het milieu, de levende
natuur met de afwisseling van regen en zonneschijn, van lente en zomer, herfst en
winter, met het jaarlijkse wonder van het ontluikende leven, het kiemen van het zaad
en uitlopen van de bladeren: dit alles spreekt de mensen over een alwijze Schepper
die dit machtig natuurgebeuren beheerst en leidt. De landman die met vasten stap
over zijn akker schrijdt en met breden zwaai het zaad uitwerpt in de mulle aarde,
weet dat de rijkdom van de oogst niet van hemzelf afhangt, maar van de almachtige
Levensbron. Zijn bestaan is vergroeid niet alleen met de mensen uit zijn omgeving,
maar ook met de natuur en met God. De mens in de grootstad daarentegen is aan dit
natuurlijk milieu ontrukt en geworpen in een artificiële omgeving, waar alles hem
spreekt over de mens en niet over God; wat hij rondom zich ontwaart, werd door
mensen gemaakt; zo blijft zijn horizont gemakkelijk besloten binnen de kring van
het menselijke en weet niet uit te stijgen tot een transcendente werkelijkheid.
Wij menen daarom dat het een fundamentele opdracht is van deze tijd de strijd
aan te binden tegen het anonieme bestaan van al deze ontwortelden: zij moeten
wederom opgenomen worden in het organisch verband van de levende gemeenschap,
waar zij onmiddellijk de zin en de dienstbaarheid van hun bestaan zullen begrijpen.
Hoe kan dit gebeuren?
Er zijn een zeker aantal groeperingen die rechtstreeks verband houden met het
bestaan van de mens in de wereld en die er op gericht zijn de organische inschakeling
in de gemeenschap te bevorderen. Hiervoor komt de familie allereerst in aanmerking:
dat een gezond familiaal milieu van het allergrootste belang is voor de normale
ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid, zal wel door niemand betwijfeld
worden; de kinderen vinden er de warme genegenheid van hun ouders, die ieder
volgens hun eigen psychische gaven de harmonische groei van het ontluikende leven
bevorderen, terwijl de echtgenoten in de onderlinge liefde en trouw aan elkaar, en
in de eendrachtige toewijding aan hun kinderen een onmiddellijk en concreet
levensideaal vinden, waarvoor zij zich kunnen inspannen. Waar deze
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concrete levenswijding niet aanwezig is, dreigt men ten onder te gaan door de
vermeende doelloosheid van een hopeloos bestaan. Alles wat gedaan wordt ter
bevordering van het familieleven ligt dus in de lijn van de strijd tegen het anonieme
bestaan.
Naast de familie, moet hier ook gewezen worden op enkele andere organische
verbanden, die een mens inschakelen in de wereld van zijn omgeving; wij bedoelen
de beroepsgroepering, waarin mensen worden samengebracht die een zelfde vakarbeid
beoefenen, met het oog op de verdediging van hun onderlinge belangen, maar ook
om hun alzijdige menselijke ontwikkeling te bevorderen. Meer en meer is men in de
laatste tijd tot het inzicht gekomen dat het sociaal probleem niet alleen een kwestie
is van materiële welstand, maar ook van opvoeding en cultuur; het baat niet aan de
arbeiders een grotere stoffelijke welstand te bezorgen, wanneer deze niet gepaard
gaat met een bredere ontwikkeling en een dieper inzicht in de waarden van het leven.
De beroepsgroepering moet er dus voor zorgen bij haar leden de sociale betekenis
van de verrichte arbeid te doen begrijpen en het dagelijks werk te doen dienen voor
de ontplooiing van hun menselijke persoonlijkheid. Hierbij zal ook de christelijke
gemeenschap een belangrijke rol spelen, omdat het christendom zeer sterk de nadruk
legt op de persoonlijke waardigheid van ieder mens en op de eeuwige bestemming
die hij moet bereiken. De christelijke godsdienst verlost de mens uit de greep van
het stoffelijke om hem over te planten in een wereld van liefde en van goedheid. Dit
drievoudig gemeenschapsverband zal er ongetwijfeld toe bijdragen aan de vele
ontwortelden van de moderne maatschappij een voedingsgrond te bieden, waaruit
zij de nodige kracht kunnen halen voor de verrijking van hun leven.
***

Volgens Martin Heidegger leiden de meeste mensen een inauthentisch bestaan, omdat
zij op onpersoonlijke wijze worden medegesleurd in de universele stroom van het
wereldgebeuren; hun oordelen en beslissingen worden zodanig beïnvloed door het
milieu waarin zij leven en de atmosfeer van hun tijd (het onpersoonlijke 'men' van
de grote massa), dat zij nooit ontwaken tot een onafhankelijke en zelfstandige
stellingname tegenover hun bestaan. Zij laten zich eenvoudig meedrijven met de
golvingen van de cosmische ontwikkeling, zonder ooit in te grijpen om van een
autonoom standpunt uit deze evolutie te bepalen en hun eigen persoonlijkheid te
bevestigen.
Tegenover dit onpersoonlijke 'men' van de grote massa, stelt Heidegger het
authentische bestaan van enkelen, dit langs de angstervaring om de diepere zin van
hun leven hebben doorpeild; deze
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angstervaring mag volgens de Duitse wijsgeer niet met de vrees worden vereenzelvigd
omdat zij niet wordt veroorzaakt door een bepaald omschrijfbaar voorwerp; zij is
het overweldigende inzicht van onze hulpeloze nietigheid en onze hopeloze
verlorenheid in een eindeloze cosmos. De omslotenheid van het menselijk bestaan,
dat als een feitelijkheid wordt geconstateerd, in een wereld die door de mens niet
werd tot stand gebracht, brengt ons tot het beangstigende inzicht van onze
werkelijkheid. De angstervaring van Heidegger komt dus neer op de bewuste beleving
van onze hopeloze begrenzing.
Hierbij denkt men onwillekeurig aan het woord van Pascal: 'La connaissance de
sa misère sans celle de Dieu fait le désespoir'. De hopeloosheid van het moderne
existentialisme is dus de logische gevolgtrekking uit de moedwillige begrenzing van
de menselijke horizont en de loochening van elke transcendente werkelijkheid. Dat
wordt trouwens uitdrukkelijk toegegeven door J.P. Sartre in zijn werkje:
L'existentialisme est un humanisme (p. 49): 'Quant au désespoir, cette expression a
un sens extrêmement simple. Elle veut dire que nous nous bornerons à compter sur
ce qui dépend de notre volonté, ou sur l'ensemble des probabilités qui rendent notre
action possible'. Elk uitzicht op een beschermende Voorzienigheid, die het
wereldgebeuren leidt, wordt uitgesloten, en het leven van de moderne mens mondt
uit in een troosteloos pessimisme. Vergelijken wij deze sombere levensvisie met
deze van het Boek der Schepping, volgens welke een algoede God de mens uit liefde
heeft geschapen en hem geplaatst heeft in een overheerlijk paradijs, om als koning
te heersen over de natuur. Deze gedachte vinden wij mooi uitgedrukt in The creation
van de Amerikaanse dichter J.W. Johnson:
Then God sat down
on the side of a hill where He could think;
By a deep, wide river He sat down;
With His head in His hands,
God thought and thought
Till He thought 'I'll make me a man!'
Up from the bed of the river
God scooped the clay;
and by the bank of the river
He kneeled Him down;
And there the great God almighty
who lit the sun and fixed it in the sky,
who flung the stars to the most far corner of the night,
who rounded the earth in the middle of His hand;
This great God

Streven. Jaargang 14

783
Like a mammy bending over her baby,
Kneeled down in the dust
toiling over a lump of clay
Till He shaped it in His own image;
Then into it He blew the breath of life,
and man became a living soul.

Twee totaal verschillende levensbeschouwingen staan hier tegenover elkaar en
wanneer wij zoeken naar de bron van deze tegenstelling, dan vinden wij ze in het al
of niet aanvaarden van de goddelijke Liefde als oorsprong van geheel de zijnsorde.
Daar waar deze zelfstandige Liefde wordt aangezien als de bron van alle
werkelijkheid, kan er geen vervreemding bestaan tussen de mens en de wereld waarin
hij leeft; zo zien wij dat bij Gezelle zijn theocentrisch schouwen van de natuur de
voornaamste grondslag is van zijn intimiteit met de wereld. De goddelijke Liefde is
de eenheidsband die alle wezens met elkaar verbindt tot een harmonisch geheel.
Deze beklemmende zwaai moedigheid vinden wij ook terug in de moderne
literatuur; het weze ons toegelaten hier een betrekkelijk lange passus aan te halen uit
Denise van G. Walschap, waarin deze geestesgesteldheid op treffende wijze wordt
weergegeven: 'Denise, ik ben niet geleerd en niet verstandig, maar ik zal u eerlijk
zeggen wat ik weet. Ik ben niet gelukkig. Corinne ook niet. Vader en moeder ook
niet. Ik ken niemand anders intiem genoeg om te weten of ze gelukkig zijn. Maar in
mijn bureel komt heel de gemeente klagen of vragen. Ik heb daar nooit van iemand
gedacht: die is gelukkig... Denise, ik weet niet veel, maar ik geloof dat de mensch
nu en dan, de een langer dan de ander, serieus kan meenen dat hij gelukkig is. En
dat is schoon. Tevreden zijn met wat men heeft is schoon. Maar de echt gelukkige
mensch bestaat alleen in boekjes. Daarom lees ik niet veel en ik zou nochtans gaarne
lezen. Die verhaaltjes van menschen die gelukkig zijn of worden, zeggen mij niet
meer dan boekjes om op de beurs te winnen of het groot lot te trekken... Om gelukkig
te zijn zou men moeten leven als een plant, Denise'.
Als besluit van heel het voorafgaande onderzoek kunnen wij zeggen dat de diepere
oorzaak van de vervreemding van de moderne mens tegenover de wereld gelegen is
in het materialistisch atheïsme van onze tijd. Daar waar de mens wordt beschouwd
als een stukje stoffelijkheid dat doelloos ronddwaalt in een eindeloos universum,
zonder uitzicht op een hogere werkelijkheid, worden automatisch alle levensdraden
doorgesneden die hem met zijn omgeving verbinden; hij blijft hopeloos opgesloten
in zichzelf, gebogen over het onoplosbaar

Streven. Jaargang 14

784
raadsel van zijn bestaan. De redeloze natuur is hem vreemd; haar zin en haar
bestemming begrijpt hij niet; ook de andere mensen blijven steeds besloten in de
eenzaamheid van hun bewustzijn en kunnen de grenzen van hun stoffelijke eindigheid
niet overschrijden. Zij bewegen zich naast elkaar als afgesloten eenheden, onbekwaam
om de innigheid van een echt gemeenschapsleven te bereiken. Vervreemd tegenover
de redeloze natuur, vereenzaamd tussen de andere mensen, zonder uitzicht op een
hogere werkelijkheid, wordt het menselijk bestaan herleid tot een hopeloos en doelloos
rondzwerven in een onbegrijpelijke wereld.
Hoe ver staan wij hier af van de levensbeschouwing van het christendom met de
vertrouwelijkheid tussen de mens en de natuur, die hem als een heerlijk paradijs werd
geschonken; met de innige verbondenheid van persoon tot persoon, niet alleen in de
onkreukbare trouw van het huwelijksleven en in de warme rijkdom van de
familievreugde, maar ook in de bredere uitdeining van de christelijke naastenliefde;
met de vaderlijke bescherming van de goddelijke liefde, de oorsprong en het einddoel
van alle werkelijkheid, de alles overkoepelende sluitsteen van de universele zijnsorde.
De mens is niet een hulpeloos rondzwervend atoom in een eindeloze cosmos, maar
een geestelijke persoon die met de transcendentale openheid van zijn intellect alle
werelden omsluit en voor de onbeperkte gelukshonger die hem verteert slechts in
het oneindige bevrediging kan vinden.
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Japans-Amerikaanse betrekkingen
door H. van Straelen S.V.D.-M.A. (Cantab.)
Het is wel zeer merkwaardig dat de Europese bladen en tijdschriften van welk land
dan ook zeer weinig mededelen van datgene wat er zich in Japan afspeelt. Er is toch
geen sprake van een ijzeren gordijn, waardoor het eilandenrijk van de rest van de
wereld afgesloten zou zijn. Integendeel, het is meer open dan het ooit geweest is.
Maar waarschijnlijk wordt de belangstelling van de Europese volkeren zo sterk
opgeëist door de vele moeilijkheden in het oude werelddeel, dat er op het ogenblik
weinig gelegenheid overblijft zich te interesseren voor de situatie in Japan.
Anders dan in Duitsland, waar de vier Groten elk hun eigen bezettingszone beheren
en waar voor de bezetting ook een beroep is gedaan op het militaire apparaat van
kleinere landen zoals België en Noorwegen, wordt de bezetting van Japan uitsluitend
geleid door de Amerikanen. Weliswaar nemen ook Engelse troepen deel aan de
bezetting, doch zij bezitten geen zelfstandige positie en zijn in alle opzichten
onderworpen aan de bevelen en richtlijnen van het Amerikaans opperbevel en zij
spelen daarom ook geen rol van enige betekenis.
Het Amerikaans-Japans contact is niet iets van recenten datum, maar kan op een
geschiedenis van bijna honderd jaar bogen. Amerika heeft tweemaal in den loop der
geschiedenis Japan met geweld geopend en het in normale betrekking gebracht met
andere naties. Tweemaal heeft Amerika de gelegenheid gehad om een weldadigen
invloed op de geschiedenis en ontwikkeling van het Japanse volk en het Japanse rijk
uit te oefenen. De eerste maal geschiedde dit nadat Japan meer dan twee eeuwen was
afgesloten en wel door de zending van commodore Matthew Calbraith Perry. Op 24
November 1852 voer hij uit van Norfolk, Virginia, met het stoomfregat Mississippi.
Zijn eskader werd gevormd in Shanghai en op 8 Juli 1853 liep hij met vier
oorlogsschepen de baai van Yedo binnen. De Japanners waren niet geheel
onvoorbereid, aangezien in 1844 koning Willem II van Holland een brief had
geschreven naar de Shögun, waarin hij hem waarschuwde dat het niet langer mogelijk
was zich te isoleren. Een aandachtige bronnenstudie brengt de gebeurtenissen van
Juli 1853 wel zeer levendig voor den geest.
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De Japanse kust is gehuld in dichte mist. Voor de verschrikte ogen van de Japanse
vissers, die uitgevaren waren, doemen vier geheimzinnige schepen op uit de mist.
Nooit tevoren hadden de Japanners een schip gezien, dat vuur en rook uitspuwde en
dat de kust stroomopwaarts met neergelaten zeilen naderde. Als even later de zon
door de wolken breekt, verschijnt een door panische schrik bevangen menigte, die
langs de kust heen en weer rent. Op de heuvels ontstoken vuren verspreiden het alarm
van plaats tot plaats. Gelegen in een ruime baai komt de stad Uraga in zicht. Soldaten
zijn duidelijk waar te nemen bij de kleine versterkingen en de Amerikanen staan
klaar om de kanonnen te laden. Een hele menigte kleinere schepen komt nader en
vormt een cirkel rondom het vlaggeschip. Lijnen worden uitgeworpen en men tracht
aan boord te klimmen en terwijl iedereen zich in staat van verdediging brengt, klinkt
plotseling een stem uit een der boten: 'Ik kan Hollands spreken'. Men laat alleen deze
prauw toe langszij te komen en de eerste onderhandelingen beginnen. Na enige dagen
van wachten en voortdurende onderhandelingen vindt de eerste indrukwekkende
landing plaats. De afsluiting van Japan behoort tot het verleden: Japan stort zich
voort in de vaart der volkeren.
Het hoofddoel van Perry's zending was de bescherming van Amerikaanse
schipbreukelingen, de toestemming te verkrijgen om te bunkeren en de opening van
één of meer havens voor den handel. Deze doelstellingen moesten worden verkregen
door diplomatie en conferenties, maar indien deze niet tot het gewenste resultaat
zouden leiden moest den Japanners in duidelijke termen aan het verstand gebracht
worden dat Amerikaanse schipbreukelingen in Japan met grote humaniteit behandeld
behoorden te worden. Hem was verder opgedragen hoffelijk en verzoenend te zijn,
maar terzelfdertijd flink en gedecideerd.
De geschiedenis van de expeditie heeft heel duidelijk bewezen hoe buitengewoon
goed de grote Amerikaanse marine-diplomaat deze instructies heeft uitgevoerd.
Iedereen die op de hoogte is van de Japanse geschiedenis zal het met de boodschap
eens zijn, die door de Japanse onderhandelaars aan de Amerikaanse commodore
onmiddellijk na de ratificatie van het eerste verdrag werd overgebracht: 'Uw naam
zal voor altijd blijven voortleven in de geschiedenis van Japan'.
Hij heeft inderdaad succes gehad, waar anderen gefaald hebben en hij heeft een
grote reputatie nagelaten als van iemand, die in hoge mate beleefd en waardig was.
Zijn naam is iederen Japansen schooljongen bekend en de plaats, die hij in Japan
bezocht heeft, is er één geworden van groot historisch belang. Men zou inderdaad
wensen dat de gehele geschiedenis van het contact tussen Oost en West
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zulk een aangename en uitermate interessante lezing gaf als het verhaal van de
expeditie van Perry.
***

De tweede keer dat Japan gewelddadig geopend werd, was na zijn martiale afsluiting
gedurende de oorlogsjaren 1941-1945, toen deze andere grote Amerikaan Mac Arthur
aan boord van de Missouri - die dezelfde vlag voerde als Perry's schip twee en
negentig jaar vroeger - plechtig verzekerde: 'Ik verklaar dat het mijn vast voornemen
is U voor te gaan in de uitoefening van mijn grote verantwoordelijkheid met
rechtvaardigheid en verdraagzaamheid... Strijdvragen inhoudende verschillende
idealen en uiteenlopende ideologieën zijn beslist op de slachtvelden van de wereld;
vandaar dat wij hierover niet meer behoeven te discussiëren. Noch past het ons, die
het grootste gedeelte der volkeren van de wereld vertegenwoordigen, hier samen te
komen in een geest van wantrouwen, kwaaddenkendheid of haat. Neen, veeleer
betaamt het ons, zowel overwinnaars als overwonnenen, op te stijgen tot die hogere
waardigheid, die alleen past voor de heilige doelstellingen, die wij nu gaan dienen.
Het is mijn innige hoop dat van dit plechtig ogenblik af een betere wereld moge
ontstaan uit het bloed en de slachting van het verleden, een wereld gegrondvest op
geloof en wederzijds begrip, een wereld toegewijd aan de waardigheid van den mens
en de vervulling van zijn meest geliefden wens: vrijheid, verdraagzaamheid en
rechtvaardigheid'.
Na deze woorden zetten de Japanners hun handtekening onder het document van
overgave en was Japan voor de eerste maal in zijn geschiedenis gekomen onder
vreemde overheersing. Dit gebeurde op 2 September 1945.
Ik kan niet nalaten een treffende overeenstemming te zien in de karakters van deze
twee grote Amerikanen, Perry en Mac Arthur. Beiden hadden een militaire carrière
en toch waren beiden grote diplomaten; beider karakters waren begiftigd met een
uitzonderlijke prudentie, vastheid, wijsheid, waardigheid, geduld en beslistheid.
***

Tweemaal in den loop der geschiedenis is de Amerikaanse vlag in Japan ontplooid
en beide keren heeft zij het begin van een vol-komen nieuw tijdperk van de Japanse
geschiedenis ingeluid. Tweemaal is dit geschied door Amerikanen, die een groot
gevoel van verantwoordelijkheid hadden voor wat zij gingen doen, mannen, waarop
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de Verenigde Staten met recht trots kunnen zijn. De eerste keer gebeurde het door
de eerste buitenlandse consul, die Japan ooit heeft gehad. Op 4 September 1856 kon
Townsend Harris in zijn zeer merkwaardig dagboek schrijven:
ëVlaggestok opgericht. Mannen vormen een kring er omheen en om half twee in
den namiddag hijs ik de eerste consulaire vlag, die dit rijk ooit gezien heeft. Ernstige
overdenkingen. Voortekenen van grote veranderingen. Zal dit tot het waarachtige
welzijn van Japan strekken?'
De tweede keer gebeurde het, toen de Amerikanen hun intocht in Tokyo hielden
op 8 September 1945. Tijdens een indrukwekkende ceremonie in de vroegere
Amerikaanse ambassade werd de historische vlag, die boven het kapitool van
Washington gewapperd had op 7 December 1941 en die daarna boven Casablanca,
Rome en Berlijn woei, gehesen in tegenwoordigheid van generaal Mac Arthur, die
de volgende order gaf aan den bevelhebber van het 8e Amerikaanse leger: 'Generaal
Eichelberger, ontplooi de vlag van ons land en laat haar in volle glorie in de zon van
Tokyo wapperen als het symbool van hoop voor de verdrukten en als een teken van
overwinning van de rechtvaardigheid'.
Iedereen die enig interesse in de wereldgeschiedenis heeft en dien het welzijn der
mensheid ter harte gaat, zal de vraag van de eerste Amerikaanse consul in Japan
herhalen: 'Zal het tot het waarachtige welzijn van Japan strekken?' en iedereen, die
belangstelling heeft in de Missie zal zich afvragen: Nu duizenden Amerikanen over
de Japanse eilanden zijn uitgezwermd voor de eerste maal in de geschiedenis en nu
millioenen Japanners voor den eersten keer in hun leven in contact zijn gekomen
met de soldaten van een bezettingsleger, welke onmiddellijke resultaten zal dit hebben
en wat zal het uitwerken in de toekomst speciaal met betrekking tot de missionering
van Japan? De feiten uit Japan maken het ons wel mogelijk de eerste vraag
bevredigend te beantwoorden. Voor een volledige behandeling en beantwoording
der tweede vraag is de tijd nog niet gekomen; wij moeten eerst de toekomstige
ontwikkeling afwachten.
***

Eerst kwamen de verkenningsvliegtuigen, daarna de brysantbommen en toen begon
de verrassing op grote schaal door brand-bommen, olie en zwavel. Daarna werd het
even stil en kon men een ogenblik weer op adem komen. Toen kwam hét. In een
paar seconden was de landkaart van Japan verouderd geworden en zij vraagt thans
om een nieuwe editie. In een artikel, getiteld 'De Stad der Schaduwen',
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heeft Jack Potter in de Sunday Express een beschrijving gegeven van een school in
Hiroshima, die geleid wordt door den vijf en twintigjarigen Suzvki Fujiko. 'Ik bezocht
het klaslokaal enigen tijd geleden. Het is de vreselijkste plaats, die ik ooit gezien
heb. De kinderen waren juist de moeilijke Japanse beeldtekens aan het bestuderen.
Sommigen van hen konden niet schrijven, omdat zij duim of vingers misten, die door
de bom weggebrand waren. Anderen hadden maar één oog en gezichten, die er net
uitzagen alsof er een schijf vlees met een witgloeiend mes vanaf was gesneden. De
meesten hadden groteske pluimpjes haar op hun kleine kale kopjes groeien. Een
week na de explosie van de bom begon hun haar uit te vallen. En later begon het
weer bij beetjes hier en daar aan te groeien en zij zien er nu uit als kleine gedrochten
uit de onderwereld... Van de grauwe geesten van Hiroshima is het een lange weg
naar de Parijse Conferentie, waar Heren Diplomaten achter grote tafels aan het
debatteren zijn. Ik zou wel een paar vliegtuigladingen met politici naar Hiroshima
willen brengen, daarheen waar een gedeelte van het puin bestaat uit de verpoederde
beenderen van de bewoners, die in één enkel ogenblik als het ware chemisch waren
opgelost.'
Wat de officiële gegevens over Hiroshima betreft, een stad van 350.000 inwoners,
deze lopen uiteen al naar gelang zij van Japanse of Amerikaanse bron afkomstig zijn.
De Amerikanen hebben de volgende cijfers als officieel verklaard: 75.150 gedood,
13.983 vermisten, 9.428 ernstig gewonden, 27.997 lichtgewonden, een totaal van
129.558. Daarenboven zijn 176.987 mensen dakloos of zij zijn ziek geworden na de
uitwerking van de bom; het totaal aantal getroffenen wordt dan 306.545.
De officiële Japanse statistieken geven de volgende cijfers: 126.000 gedood, 14.000
ernstig gewonden, 104.000 lichtgewonden, 10.000 vermisten, een totaal van 255.000.
Wat een verloren oorlog betekent kan men thans heel duidelijk zien aan Japan.
Terwijl de bevolking van Azië momenteel zeer snel aanwast, maakt alleen Japan
daarop een uitzondering. De voorspelling, enkele jaren geleden gedaan door eersteklas
vakgeleerden, dat de 73 milioenen bevolking, die Japan in 1940 telde, tegen het einde
van deze eeuw zal zijn toegenomen tot ruim 125 millioen, zal niet bewaarheid worden
tengevolge van de gruwelen van den oorlog. De laatste inlichtingen, die ik van het
Bureau der Statistieken vanuit Japan kreeg, luidden als volgt: Vrij zeker zal de
bevolking binnen tien jaar dalen tot 60 millioen. Het Bureau verwacht als sterftecijfer
2.5 millioen en het geboortecijfer niet hoger dan 800.000. In dien geest zal het
geruimen tijd doorgaan. Vele jonge mannen zijn gedood in den oorlog. Bovendien
hebben de ontberingen der laatste jaren
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de gezondheid van de jonge vrouwen ten zeerste ondermijnd. Onder de factoren, die
er toe bijdragen het aangaan van huwelijken zeer te belemmeren en het geboortecijfer
laag te houden, worden onder meer genoemd: gebrek aan huisvesting, tekort aan
voedsel en veel werkeloosheid. In 1944 nam het sterftecijfer in Japan met 30 p.c.
toe, terwijl in hetzelfde jaar het geboortecijfer met 30 p.c. afnam. Het sterftecijfer in
1945 bedroeg 2 millioen, niet medegerekend de slachtoffers van de branden en de
explosieven. Het geboortecijfer was in 1945 precies één millioen. Voeg hieraan toe
de totale vernietiging van honderdduizenden door de bombardementen en later ook
van de twee atoombommen, dan kan men enig idee krijgen, wat een verloren oorlog
betekent.
***

Na de apocalyptische voorboden uit de lucht, kwamen de Amerikaanse G.I. de
eilanden van Nippon overstromen. De Japanners stonden sprakeloos en de Amerikanen
niet minder. Van beide zijden had men het tegenovergestelde verwacht. Beide groepen
waren voor elkaar volkomen raadsels. Aan beide zijden waren van stonde af aan
terreur, verschrikking en moordpartijen geweken. Van beide zijden ontstond er een
onbegrijpelijke vriendelijkheid. De Amerikanen kregen den indruk, dat de Japanners
niet normaal waren en omgekeerd. De Japanners verwachtten handgranaten en
bajonetsteken, maar kregen cigaretten, bonbons en kauwgum. De Amerikanen
vreesden overal dolken of listige Jujutsu-grepen om hen op heimelijke wijze koud
te maken, maar in plaats daarvan kregen ze bloemen, kimono's en andere souvenirs.
Vele soldaten waren er werkelijk verlegen mede en menig Amerikaan vond het een
volkomen puzzle en vroeg zichzelf af: hebben de Japanners hun emoties en zienswijze
binnen enkele dagen totaal veranderd? En is dit land tot in het oneindige plooibaar?
Maar voor hen die Japan beter kennen, is dit gedrag niet zo moeilijk te begrijpen;
zij weten immers dat één van hun meest typische karaktertrekken hun grote
onpersoonlijkheid is en zij vormen in dit opzicht wel het grootste contrast met de
Amerikanen. De volkeren der aarde worden m.i. steeds meer persoonlijk naarmate
wij de ondergaande zon volgen en worden steeds onpersoonlijker hoe meer wij de
rijzende zon tegemoettreden. Amerika, Engeland, Midden-Europa, het nabije Oosten,
het Midden-Oosten, China en Japan, ieder der genoemde landen is minder persoonlijk
dan het voorafgaande, zodat Amerika en Japan wel de grootste tegenstelling vormen,
namelijk Amerika met het allergrootste individualisme, Japan met de grootste
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onpersoonlijkheid. De waarheid zal - als zo dikwijls - ook hier wel in het juiste
midden liggen. De Japanners gedragen zich onpersoonlijk van de wieg tot aan het
graf. Verjaardagen worden in Japan practisch niet gevierd. Nieuwjaarsdag is eigenlijk
de grote onpersoonlijke verjaardag van de gehele natie, de dag waarop iedereen een
jaar ouder wordt. De jongelui treden op min of meer onpersoonlijke wijze in het
huwelijk en moeten zich voegen naar familiegewoonten. Zaken worden beslist en
ondernomen niet door den enkeling, maar groepsgewijze. De Japanse taal is zelfs
onpersoonlijk. Bezittelijke en persoonlijke voornaamwoorden worden in de
omgangstaal zeer weinig gebruikt, één der grote moeilijkheden voor beginnelingen
in de Japanse taal. Terzijde opgemerkt, het ligt voor de hand dat deze neiging naar
het onpersoonlijke, naar het niet individuele ook tot uiting komt in het geestelijke
leven der katholieke Japanners. Teksten als 'wanneer de graankorrel niet sterft zal
hij geen vruchten voortbrengen, etc.... Hij ontledigde zich..., Zie de Dienstmaagd
des Heeren', dus altijd de wil van anderen doen, uit zichzelf treden, dat zijn zaken,
die den katholieken Japanners liggen en naar mijn mening zal hun geestelijk leven
in de toekomst steeds meer die richting uitgaan.
Bij de opvoeding der kinderen wordt er ten zeerste voor gezorgd dat zij zich diep
bewust worden van het gemeenschapsideaal en hun wordt steeds geleerd om klaar
te staan voor anderen en zichzelf op den achtergrond te plaatsen om de belangen van
familie, buurtschap of dorp te dienen. Speciaal in familie-aangelegenheden mogen
zij niet hun eigen weg gaan, maar handelen zoals de familie-traditie dat voorschrijft.
De kinderen wordt steeds gezegd dat zij uitgelachen zullen worden, wanneer zij op
deze of gene wijze handelen. En er is niets vreselijkers denkbaar. 'Okashii' is zonder
twijfel een der meest gevreesde epitheta voor de Japanners. Dit bijvoegelijk
naamwoord 'okashii' en alle zelfstandige naamwoorden en werkwoorden, die daar
betrekking op hebben zoals 'okashisa, okashigaru' worden gewoonlijk in de
woordenboeken vertaald met resp. 'belachelijk, komisch, aan het lachen brengen'.
Dit is inderdaad de letterlijke betekenis, aangezien er het beeldteken 'warau' - hetgeen
lachen betekent - in ligt opgesloten. Maar als ik dit zo dikwijls gebruikte woord
'okashii' alleen zou vertalen met 'ridicuul, belachelijk of komisch', dan zou mijn
vertaling toch geenszins de kracht van het woord uitdrukken, om de eenvoudige
reden dat belachelijk-zijn in Japan iets vreselijks is, iets wat ontzettend vernederend
is. Als iemand, nadat wij hem iets hebben voorgesteld, ons vraagt 'sore wa okashii
de wa arimasen ka?' 'is dat niet belachelijk?' dan kan men er absoluut zeker van zijn
dat zoiets nooit of nimmer zal gebeuren.
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Het Nederlands aequivalent is er daarom heel dichtbij met 'is dat niet volslagen dwaas
of volslagen absurd?' De grote vrees om zich belachelijk te maken, heeft er toe geleid
dat men op de geringste details der kleding, wijze van uitdrukken en dergelijke,
minitieus let en het is voor het individu uitermate moeilijk om te handelen op een
andere wijze dan zijn omgeving. Een Japanner heeft geleerd volgens
etiquette-voorschriften te leven. Hij gedraagt zich niet zoals hij dat zelf wil, maar
zoals de conventie dat vraagt. De manier waarop hij goeden dag zegt, wat hij voor
zijn diner gebruikt, hoe hij zijn rijstkommetje en zijn stokjes in zijn handen houdt,
hoe hij naar bed gaat en neerhurkt op de 'tatami', de Japanse mattenvloer, hoe hij een
schuifdeur opent en sluit, hoe een gesprek begonnen wordt en honderd andere dingen
gebeuren niet zoals men het zelf wil, maar geschieden op de wijze zoals zij zijn
voorgeschreven door overoude regels. Gewoonlijk geeft een Japanner geen
uitdrukking aan een persoonlijk genoegen of misnoegen. Bij alles wat er gebeurt en
wat nu eenmaal niet vermeden kan worden zegt hij eenvoudig 'shikata ga nai' 'daar
is nu eenmaal niets aan te doen'. Gezien in dit licht, wordt hun gedrag iets duidelijker.
'Shikata ga nai' 'er is nu eenmaal niets aan te doen'. Momenteel hoort men dezen zin
meer dan welke andere ook in Japan. Op 2 September 1945 verklaarde de Keizer
plechtig: 'Ik beveel mijn volk de wapens neer te leggen en stipt de voorwaarden van
de wapenstilstand na te komen'. 'Shikata ga nai', 'daar is nu eenmaal niets aan te
doen', antwoordden de millioenen Japanners en een leger van bijna 4 millioen soldaten
nog volkomen intact gaf zich over zonder slag of stoot. 'Wij moeten de Amerikanen
op vriendelijke wijze ontvangen', zei Radio Tokyo. 'Shikata ga nai' en daarom die
buitengewone vriendelijkheid van het volk. Dit wil echter niet zeggen dat zij hun
innerlijke gevoelens geheel veranderd hebben.
Gedurende de eerste maanden van de bezetting konden op de meeste
conduiteboekjes van de soldaten, goede cijfers worden gezet. Het nieuwe, het
exotische betoverde hen geheel en al. Boyendien, Amerikanen spelen graag met
kinderen en die waren er genoeg te vinden. Telkens wanneer een 'jiipu' - zo luidt het
Japanse woord voor een jeep - maar even stil hield, kwamen er zwermen kinderen
toegelopen om een eindje mee te rijden, de weg te wijzen of te vragen: 'Haru, Joe,
chocoretto, cigaretto!' Generaal Mac Arthur had daarom reden te over om te zeggen:
'Ik heb de Amerikaanse soldaten bewonderd toen wij ons vanuit het zuiden dwars
door de Philippijnen naar Japan toevochten. Ik heb hun taaiheid, hun moed,
standvastigheid, te midden van de grootste gevaren, moeilijkheden en lijden kunnen
bewonderen. Ik dacht dat ik het toppunt van mijn
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bewondering bereikt had toen ik hen als weerbare mannen bezag, maar nooit ben ik
trotser geweest op de Amerikaanse soldaten dan thans in het bezettingsleger. Door
wetten of voorschriften zou men onmogelijk honderdduizenden mannen in toom
kunnen houden. Deze kerels hebben echter een innerlijke zelfbeheersing, een
beheersing, die zij geleerd hebben in het Amerikaanse home, in de Amerikaanse
school en in de Amerikaanse kerk. Zij zijn onze beste afgezanten.'
Gedurende de eerste maanden van de bezetting waren zij dit inderdaad. Een van
de grootste christelijke Japanse vrouwenleidsters Miss Kawai ging zelfs zover dat
ze aan leden van de Amerikaanse Christen Deputatie zegde: 'Jullie mannen zijn
dikwijls erg grappig, maar het zijn prachtkerels. Zij zijn gentlemen. Wij zijn zo blij
dat wij hen hier hebben. Ik vertel de Japanse vrouwen, dat wij onze jongens op die
manier moeten grootbrengen'. De oppervlakkige beschouwer moet zijn handen ineen
geslagen hebben: hoe is dat mogelijk na die jarenlange strijd op leven en dood, die
wederzijdse moordpartijen op grote schaal. Maar toen het nieuwtje er zo'n beetje af
was, de soldaten met hun tijd geen raad meer wisten en de militaire discipline wat
begon te verslappen, toen gebeurde, wat ook ons land gezien en ondervonden heeft
en waarvan het momenteel nog de nadelige gevolgen ondervindt. Zijn losse zeden
voor ieder land een ramp, nog groter moeten mijns inziens de schadelijke gevolgen
zijn, wanneer deze voortkomen van de handelwijze van een blanke, tenminste in
naam christelijke natie tegenover kleurlingen, die er totaal andere omgangsvormen
op na houden. Ik wil hier zelf liever niet over uitweiden, maar geef het woord aan
de Japanners. Een persbureau heeft namelijk aan groepen Japanse studenten, die
nogal representatief verondersteld mogen worden, gevraagd eerlijk en oprecht hun
mening neer te schrijven over de twee symbolen van Amerika, te weten generaal
Mac Arthur en het Amerikaanse leger.
Ziehier hoe zij over den Amerikaansen opperbevelhebber op hun eigen - naar onze
opvatting niet geheel logische - wijze denken:
'De meeste mensen weten niet zoveel van hem, omdat ze geen contact met hem
hebben. Maar hij schijnt onder ons toch wel aan populariteit te winnen. Publieke
opinies komen voort uit de daden en de woorden van den leider en uit datgene wat
de bladen ons voorhouden. Nu kunnen echter leiders en journalisten niets verkeerds
van hem zeggen, maar ze spreken altijd over hun dankbaarheid jegens hem.
Bovendien, wij Japanners zijn niet gewend zelf veel te denken en heel bijzonder
wordt de mening van het gewone volk beïnvloed door zijn leiders. Het kan derhalve
waar zijn, dat, in zoverre de leiders hun dankbaarheid t.o.v. de Amerikanen uiten,
de reputatie van Mac Arthur niet slecht zal zijn.
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' Maar het is waar dat de dankbaarheid, die wij jegens hem uitspreken, uit den grond
van ons hart komt. Wij dachten immers veel ruwer behandeld te zullen worden dan
nu het het geval is. Wij hadden ellendige condities verwacht. Toen we de
Potsdam-verklaring hadden aanvaard, geloofde menig Japanner dat de Amerikanen
ons zouden doden. Derhalve appreciëren zij ten zeerste de vriendelijke behandeling
van de Amerikanen en in het bijzonder is de leider van het Amerikaanse leger hun
zeer genegen.
' Hij is thans zeer populair. Hij schijnt een verstandig, gematigd en ernstig man te
zijn. Ten opzichte van ons schijnt hij geen kwade gevoelens te koesteren. Zelfs zij,
die over de Amerikanen een slechte opinie hebben, vinden hem toch zeer sympathiek.
Hij respecteert den Keizer en dit is zeer te prijzen. Toen wij de foto's zagen van den
Keizer en Mac Arthur, die men bij hun eerste ontmoeting had genomen, werden vele
Japanners kwaad. Maar nu ze gehoord hebben, dat hij den Keizer beleefd behandelt,
wordt zijn reputatie steeds beter. Verschillende mensen menen, dat het noodzakelijk
voor ons is, om hem in Japan te houden, omdat wij de sociale problemen zelf niet
kunnen oplossen en wij een krachtige hand nodig hebben, om alle moeilijkheden te
overwinnen. Hij bracht b.v. ook de radicalen tot rust. Enkele denken ook, dat het
jammer is, dat hij zo ver van ons af staat. Maar wij zijn toch van mening, dat het
beter is, wanneer hij zich rustig houdt en op zekeren afstand van ons blijft. De
reputatie van het Amerikaanse leger wordt met den dag slechter, en wij vrezen zelfs,
dat Mac Arthur's populariteit zal verminderen door de slechte naam van G.I.1. In ieder
geval, er is zeker niemand in Japan, die hem zou willen doden.'
Tot zover het Japanse oordeel over Ma Gensui, maarschalk Mac Arthur. Hij komt
er dus niet zo ongunstig van af. En ieder, die onbevooroordeeld is, moet inderdaad
toegeven, dat hij er van maakt, wat er in de gegeven omstandigheden van te maken
valt. Ik krijg den indruk, dat hij in Japan zijn noviciaat doormaakt. Hij is zeer
vredelievend geworden en walgt van iedere oorlog, die toch nooit iets oplost, maar
de problemen slechts ingewikkelder maakt. Hij bidt en vraagt om gebed, bevordert
missie en zending, kortom, hij is een Amerikaan van de beste soort. Hij heeft aan de
Japanners een zekere vrijheid gegeven, liet vrije verkiezingen houden, tolereert

1.

In den wandel wordt de Amerikaanse soldaat wel eens 'Joe' genoemd maar toch meestal G.I.:
Government issued, wat in dit geval het best vertaald kan worden met 'van regeringswege
verstrekt'. Had dit G.I. natuurlijk oorspronkelijk alleen betrekking op kleding, voeding, enz.,
in het moderne Amerikaanse leger wordt alles Government issued 'van regeringswege
verstrekt', zodat de recruten bij opkomst verwacht worden, niets mee te brengen.
Schertsenderwijs wordt dan wel gezegd: de Amerikaanse soldaat is G.I. 'van regeringswege
verstrekt'.
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een gematigd Japans patriotisme, wenst op de scholen de Japanse geschiedenis
gedoceerd, bezien vanuit Japans standpunt, als de waarheid slechts betracht wordt.
Van het begin af aan heeft Mac Arthur den Japanners niet met geweld Amerikaanse
methodes opgedrongen, maar heeft getracht hun de fundamentele beginselen van de
democratie bij te brengen en hen dan zelf verder aan het werk te laten. Dit is geenszins
een gemakkelijke taak en dat de resultaten niet altijd perfect waren, is heel goed te
begrijpen. Als iemand, die reeds meer dan veertig jaar - namelijk sinds hij de
Russisch-Japanse oorlog van 1904-1905 observeerde - het Japanse naturel heeft
bestudeerd, acht men hem over het algemeen opgewassen tegen zijn moeilijke taak.
Onder de vele goede veranderingen, die generaal Mac Arthur gebracht heeft, moet
vermeld worden de vernietiging van het militaire apparaat en de geheime
genootschappen, de afschaffing van legale prostitutie en het breken van de macht
van de 'zaibatsu', de invloedrijke syndicaten, die de Japanse industrie, handel en
financiën geheel controleerden, de afschaffing van het feodale landsysteem en de
volkomen herziening van het systeem van onderwijs. Dit Japans onderwijssysteem
was waarschijnlijk het meest gecentraliseerde in de gehele wereld. De handboeken
werden altijd geschreven en uitgegeven door het Mombushö, het Departement van
Onderwijs, en gedistribueerd over het gehele land, tot zelfs in de kleinste dorpsscholen
in verafgelegen bergen. Deze tekstboeken hadden inderdaad een grondige herziening
nodig. En zover ik kan beoordelen, gaat de hervorming de juiste weg op. Mac Arthur
is inderdaad besloten datgene te behouden, wat van waarde is in Japan. Op één van
Keizer Meiji's voorschriften, dat namelijk beveelt dat betrekkingen met vreemde
landen gevoerd moeten worden in overeenstemming met de publieke wetten van de
gehele wereld, wordt speciaal de nadruk gelegd. Het is vanzelfsprekend de wens van
iedere christen dat deze betrekkingen hen mogen voeren op het goede pad en
uiteindelijk succesvol mogen worden volgens de gedachte, uitgedrukt door Keizer
Meiji in één van zijn beroemde 'waka'1.:
Yoki wo tori
Ashiki wo sutete
Totsukini ni
Otoranu kuni to
Nasu yoshi mo ga na.

1.

Waka's zijn korte gedichten van 31 lettergrepen, bestaande uit 5 regels van resp. 5, 7, 5, 7,
7 syllaben. Aangezien niet alleen alle Japanse woorden in klinkers eindigen, maar ook iedere
syllabe in een klinker eindigt doet een waka zeer aangenaam en muzikaal aan.

Streven. Jaargang 14

796
'Moge mijn volk door het goede over te nemen en het kwade te verwerpen voor geen
ander land behoeven onder te doen.'
Het hoogtepunt van Mac Arthur's administratie werd wel bereikt bij de publicatie
van de nieuwe grondwet, die in de plaats is gekomen van de Meiji constitutie van
1889. De generaal heeft zijn diepe voldoening uitgedrukt met de behaalde resultaten.
Zij was tot standgekomen 'na een nauwkeurig onderzoek en veelvuldige conferenties
tussen de Japanse regering en het geallieerde Hoofdkwartier'. Mac Arthur beval heel
bijzonder de clausule aan, die de oorlog voorgoed terzijde stelt, en verklaarde dat
'het Japanse volk het mysticisme en het irreële van het verleden hierbij den rug
toekeerde en in plaats daarvan zijn ogen gevestigd houdt op een nieuwe reële toekomst
met een nieuw geloof en een nieuwe hoop'. Toen deze constitutie was aangenomen
werd er door het gehele land gefeest. Overal werd een dag vrijaf gegeven en speciale
toewijzingen van wijn en cigaretten werden uitgedeeld. De Keizer zelf kondigde de
promulgatie aan bij de drie grote nationale 'shintö' schrijnen. Later ging hij naar het
Parlement, waar hij openlijk het keizerlijk edict voorlas. Hij droeg eenvoudige zwarte
hofkleding met het Japanse ordeteken van de chrysant. Er werd een foto genomen
van den Keizer en de Keizerin, beiden in burger, als symbool van de afzwering van
het Japanse militarisme. Het kabinet der keizerlijke hofhouding kondigde aan dat
deze foto overal uitgedeeld zou worden. Generaal Mac Arthur viel op door zijn
afwezigheid en hier kan men zonder twijfel zijn fijne tact bewonderen. In het centrum
van het geatomiseerde Hiroshima werd een speciale ceremonie gehouden.
De nieuwe constitutie bestaat uit vijf en negentig artikelen met een Inleiding en
voert vele nieuwigheden in, hoofdzakelijk ontleend aan de U.S.A., Frankrijk en
Engeland. De meest belangrijke zijn wel het afschaffen van het godheidsbegrip van
den Keizer, die nu de plaats gaat innemen van een constitutionelen vorst. De woorden
'shinsei' 'heilig' en 'onschendbaarheid' van de Meiji constitutie zijn veranderd.
Bovendien lezen wij in de artikelen de algehele afzwering van den oorlog en van het
houden van een staand leger en het bevat bovendien een nogal lange 'lijst van rechten'
voor het Japanse volk. De Inleiding luidt als volgt:
'Wij, het Japanse volk, handelende door middel van gekozen vertegenwoordigers
in het Parlement, zijn vastbesloten voor ons zelf en onze nakomelingschap de vruchten
van vredevolle samenwerking met alle landen en regeringen, en die der vrijheid te
verzekeren en wij hebben het vaste voornemen gemaakt dat wij nooit meer bezocht
zullen worden door de gruwelen van een oorlog voor zover deze een uitvloeisel zijn
van eigen regeringsdaden. Wij proclameren de souve-
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reiniteit van den volkswil en bevelen en grondvesten deze constitutie, welker
fundament gelegen is in het universele beginsel, dat 's lands bestuur een heilig pand
is, waarvan het gezag is gelegen in het volk en waarvan de macht wordt uitgeoefend
door de vertegenwoordigers van het volk en waarvan de vruchten genoten zullen
worden door het volk'.
Als men deze Inleiding leest, moet men onwillekeurig denken aan de
Oud-Testamentische woorden: 'De handen zijn de handen van Ezau, maar de stem
is toch de stem van Jacob'. En het spijt mij bovendien te moeten zeggen dat
verschillende andere artikelen niet echt Japans klinken. Niettegenstaande moeitevolle
pogingen en langdurige consultaties met de Japanners krijgt men toch den indruk
dat de grondwet hoofdzakelijk geschreven was om Amerika te behagen. Deze
opmerking moet men niet opvatten als een scherpe kritiek, daar ik zelf niet zou weten
hoe men het anders moest doen in de gegeven omstandigheden, maar ik wil er alleen
maar mede zeggen dat naar mijn bescheiden mening deze constitutie niet zulk een
lang leven zal hebben als haar voorgangster. Als een tijdelijke regeling voor een
overgangsperiode zal zij zeker veel goed doen, daar behoeft niet aan te worden
getwijfeld, maar de toekomst van een grote Oosterse mogendheid, die zo verschilt
van de onze, vraagt om een meer soliede en ik bedoel hier een meer Oosters
fundament. Ik wil hier verder niets aan toevoegen, doch alleen een Oosterling citeren,
die het volgende schrijft: 'De Oosterse beschaving moet vernieuwd en heropgebouwd
worden. We weten ook, dat veel van het materiaal voor zulk een heropbouw
noodzakelijkerwijs ontleend zal moeten worden aan het Westen. De Oosterlingen
zullen agressiever en resoluter moeten worden in het aanpakken van de materiële,
aesthetische en opvoedkundige toestanden in hun beschavingen. Zij moeten zindelijker
steden hebben, een bredere intellectuele volkslaag, meer respect voor wet en orde,
efficiënter verkeersmiddelen en méér vrouwelijke invloed in hun maatschappelijk
leven. We denken altijd graag aan een nieuw Oosten, dat in het leven geroepen zal
worden met de hulp van het Westen maar zonder de irriterende gedachte aan den
“kolonisator” en den “gekoloniseerde”, aan den “vreemden overheerser” en de
“inheemse onderdanen”'. Onder zulke voorwaarden zal het Oosten het Oosten blijven,
en tevens een beter Oosten worden; en het Westen zal, door te voorzien in de vele
behoeften van het Oosten, waarin het zelf vooralsnog niet kan voorzien, op vreedzame
wijze de begeerde 'markten' vinden zowel voor zijn geest als voor zijn waren.
Te dien einde moeten er vele aanrakingspunten zijn tussen het Oosten en het
Westen. Maar het is van essentieel belang, dat de
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lener en hij, aan wien geleend wordt, op de eerste plaats samenwerkende vrienden
zijn. De contactorganen tussen deze twee werelden moeten vriendschappelijken
omgang en liefderijke, geestelijke penetratie zijn, en niet de kronkelende vangarmen
van den indringer. Onverschillig wat het Oosten zal moeten overnemen van de
Westerse gedachtenwereld - het zal getransponeerd moeten worden, wil het zijn
weldadig werk kunnen doen. Zoals poëzie, die van de ene taal in de andere wordt
vertaald, moet ook de gedachtenwereld van het Westen naar den geest en niet naar
de letter overgedragen worden.
Het zou het Oosten moeten worden toegestaan van het Westen te lenen op door
het Oosten zelf te bepalen voorwaarden. Zijn eigen denkers en wijze mannen moeten
zijn media zijn voor de overbrenging en de herleiding. Ze moeten geen Westerse
gedachten ontvangen zoals zij met koopwaren zouden doen, maar de Westerse
gedachten, voor zover als het wenselijk zal blijken, in zich opnemen en ze aan het
Oosten weergeven in hun eigen denkvormen1..
***

Het Japanse oordeel over die andere representant van Amerika, het Amerikaanse
leger, is echter minder gunstig. Ik geef hier weer het woord aan de Japanners zelf:
'De reputatie van het Amerikaanse leger wordt met den dag slechter, vooral onder
de ontwikkelden. Wij zijn van mening, dat de Amerikanen niet waard zijn om
gerespecteerd te worden. Hun rationalisme en utilitarisme zijn ons geheel vreemd
en zullen ons altijd vreemd blijven. Wij hebben grote eerbied voor beleefdheid en
fijne etiquette, waarvan zij niets bezitten. Zij willen en kunnen de gevoelens en
gewoonten van een ander land niet begrijpen. Zij denken, dat, wat zij doen, het beste
van de hele wereld is. Ze zijn net zoals de Japanse officieren waren vóór en gedurende
den oorlog. Ontwikkelde mensen lachen om hun trots en hun banaliteit. Maar wel is
het waar, dat de Amerikaanse soldaten veel humaner zijn dan de Japanse. Ze zijn
zeer vrolijk en nemen het nogal gemakkelijk op. Ze drukken hun gevoelens erg vrij
uit, maar toch zijn ze niet onschuldig. Dat is dan ook de reden waarom ze populair
zijn onder de kinderen en het mindere volk. Een minder soort meisjes, waarop bij
ons nooit acht geslagen werd, vindt het nu wel aardig, dat de Amerikanen tegenover
hen beleefd zijn.
'Aanvankelijk was een zekere regulariteit in het Amerikaanse leger te bespeuren.
Maar later waren het niet meer soldaten, maar

1.

Uit Wise Men from the East and from the West, door A. MITRIE RIHBANY.
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jongens die naar ons land kwamen. Zij gedragen zich zoals ze dat verkiezen en ze
vertonen hun eigen onervarenheid en de fouten van hun natuur. De daden van G.I.
zijn dikwijls gemeen en iedere Japanner gaat nu aan hun cultuur twijfelen. We zijn
van mening, dat de Amerikaanse cultuur niet waard is om nagevolgd te worden,
ofschoon hun materiële macht zeer sterk is. Het zijn tenslotte twee belangrijke
redenen, waarom wij niet van het Amerikaanse leger houden: 1o Wij hebben onze
onafhankelijkheid verloren nu zij in ons land verblijven. Het moest toch voldoende
voor hen zijn, onze diplomatie, economie en politie te controleren; maar zij respecteren
ons privéleven niet. Ze komen met of zonder toestemming onze huizen binnen en
vertellen ons, dat onze kleding verkeerd is, dat ons voedsel niet waard is om gegeten
te worden, dat onze gewoonten allemaal dwaasheden zijn. Wat hebben al deze dingen
nu met onze internationale positie uit te staan? Wij begrijpen daar niets van. Deze
dingen dragen er veel toe bij, om haat te kweken voor ons beider toekomst. Toen
wij, bereid om van hen te leren, hen eerst vriendelijk verwelkomden, zagen wij aan
hun verregaande nonchalance toch al spoedig, hoe zij ons verachtten.'
Tot zover de mening der Japanners, die helaas niets anders dan de volle waarheid
is, zoals ik heb kunnen horen uit verschillende allerbetrouwbaarste bronnen. Sinistere
amusementen vinden steeds meer ingang en het aantal onwettige kinderen is
bedroevend. Het leger heeft wel bars en nachtkroegen gebouwd, maar voor kapellen
schijnt er haast geen plaats te zijn. Eind Januari hield generaal Eichelberger, de
opperbevelhebber van het 8e leger, een belangrijke radiorede tot de bezettingstroepen:
'Twaalf maanden geleden', zo zeide hij, 'loste het Amerikaanse leger zich op als
gevolg van de publieke pressie om de oorlogsveteranen naar huis te sturen en een
nieuw leger van weinig getrainde troepen werd gevormd. Ook deze zijn naar huis
gegaan en werden opgevolgd door jongelui, die practisch helemaal geen training in
Amerika hebben gehad'. Na de troepen er op gewezen te hebben dat zij deel
uitmaakten van het best betaalde, gevoede, geklede en van de beste amusementen
voorziene leger der wereld, vermaande generaal Eichelberger hen om toch eerlijk
trots te gaan op hun uniform en een geest van dienstbaarheid aan hun land aan te
kweken. En terwijl hij een speciale toespeling maakte op landen, die afglijden naar
een levenswijze, waarin de burger slechts een schroef in de staatsmachine is, deed
hij een beroep op zijn mannen om alle pogingen in het werk te stellen om de Japanners
te helpen en een goeden democratischen staat op te bouwen door een voorbeeld te
geven, dat het verslagen Japanse volk zou bewonderen en respecteren.
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'Er is hier geen plaats', zo eindigde hij, 'voor de dronkelap, de slons of de zwendelaar'.
***

De bezetting van Japan zal geruimen tijd duren en moge het mij als missionaris van
Japan, die de taal van het volk spreekt en die zich werkelijk moeite heeft gegeven
om hen te begrijpen, vergund zijn dit artikel te sluiten met het doen van enkele
voorstellen, die naar mijn bescheiden mening alleen maar kunnen dienen tot het
eeuwig en tijdelijk welzijn van het Japanse volk. Op de eerste plaats kan het alleen
maar tot de werkelijke belangen van Amerika en Japan strekken als men als
bezettingstroepen alleen diegene stuurt, die werkelijk moreel betrouwbaar zijn. Het
heeft immers toch geen zin geweldige pogingen aan te wenden om goede principes
onder het Japanse volk te brengen als het gedrag der Amerikaanse troepen alle
mogelijke goede resultaten reeds bij voorbaat vernietigt. Van missie-standpunt uit
bezien is dit, mijns inziens, van het allergrootste belang en de uiteindelijke toets van
enig mogelijk succes in de nabije toekomst. De missionarissen in Japan zijn
momenteel vrij optimistisch en daarvoor is alle reden. Het is immers onwaarschijnlijk
dat het shintoïsme - nu de officiële sanctie vervallen is - dezelfde invloed zal behouden
als te voren. Het boeddhisme - met alle respect voor de verheven zijde van zijn leer
- kan ten hoogste een vlucht uit deze wereld aanbieden, terwijl de tijdsomstandigheden
juist er om vragen dat men met onverschrokken moed en overtuiging de geweldige
moeilijkheden en verantwoording op zich neemt. Daarom nogmaals, daar is een
uitstekende gelegenheid voor de Kerk om hier prachtig werk te leveren. Vele obstakels
zijn weggenomen. Missionarissen, vooral met fijne tact en aanvoeling worden door
het Japanse Episcopaat uitgenodigd. Natuurlijk blijven de Japanse bisschoppen en
priesters het geestelijk leidersschap behouden, maar toch alles, wat de vreemde
missionarissen kunnen doen om hen te helpen en speciaal om hen te inspireren blijft
van het allergrootste belang. Maar of de Japanners zich zullen wenden tot het
christendom of niet, dat zal voor het grootste deel afhangen van het gedrag van het
bezettingsleger, dat tenslotte in de ogen van de Japanners een bezettingsleger is van
een christen natie. Derhalve, als de Amerikanen zich tonen als dragers van christelijke
waarden, dan zal de bezetting inderdaad een zegen worden; als zij zich echter gedragen
op een manier een christen onwaardig, dan bestaat er een zeer groot gevaar dat de
Japanners, met nog meer geestdrift dan te voren, naar hun eigen goden zullen
terugkeren. Het is daarom ook mijn vaste over-
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tuiging dat momenteel de arbeid van een energiek en brilliant legertje Amerikaanse
aalmoezeniers van groter belang is dan het directe missiewerk. De Amerikaanse
aalmoezeniers - als zij inderdaad 18-karaats mensen zijn, apostolische priesters die
groten invloed uitoefenen - kunnen immers zo heel veel doen om hun jongens te
stimuleren toch een goed voorbeeld te geven. Wat een prachtige en unieke gelegenheid
voor de Katholieke Kerk van Amerika om haar weldadige invloed uit te breiden!
In de tweede plaats moet aangedrongen op een snel en edelmoedig vredesverdrag.
Onzekerheid of duisternis aangaande de toekomst verlamt iedere natie. Japan's
vernedering - des te meer intens naarmate het zulk een groot geloof had in zijn
onoverwin-nelijkheid - hoe weldadig zij ook reeds gewerkt moge hebben, moet toch
niet te lang blijven voortduren. Een dergelijke langdurige vernedering kan alleen
maar de grote apathie, waaronder Japan momenteel gebukt gaat, versterken1.. Hoe
zou men het ook anders kunnen verwachten! Hun onoverwinnelijk leger bestaat niet
meer, hun industrie is vernietigd, hun eigen land verwoest en onderkomen. Zoals de
mensen, die nog onlangs door geheel Japan reisden, getuigd hebben, kan men moeilijk
het diepe gevoel van hopeloosheid begrijpen, dat op het ogenblik over het Japanse
volk is gekomen, tenzij men met eigen ogen de vreselijke vernielingen gezien heeft.
Honderd zestien steden zijn verwoest en het ergst van allen Tōkyō, waarop de
Japanners zo trots waren. Daar werden in de nacht van 9 Maart 1945 100.000 mensen
levend geroosterd of als zij hun toevlucht namen tot het ondiepe water, gekookt; zij
die zich in de kanalen stortten, zoals zij dat bij tienduizenden gedaan hebben,
verdronken; duizenden werden verpletterd. Juist omdat deze brandbommen in Tōkyō
zo vreselijk waren, hebben de atoombommen van Hiroshima en Nagasaki toch niet
dien indruk op de Japanners gemaakt dien zij op ons gemaakt hebben. In Tōkyō, b.v.,
is er geen sprake van een wederopbouw der stad zoals in zovele steden van Europa,:
een geheel nieuwe metropool moet er gebouwd worden. De toeristen, die nu de plaats
bezoeken, waar eens Tōkyō gestaan heeft, zien nu kilometers lang niets anders dan
ashopen. Alleen de wegen zijn overgebleven. Zij, die Japan van vóór den oorlog
kennen, verheugden zich altijd over de zindelijkheid, de smaakvolle leiding en de
keurige indruk, die de stad op hen maakte, maar dit alles is voorbij: de mensen kleden
zich met wat zij maar

1.

Deze apathie van het Japanse volk is ook weer tot uiting gekomen bij de laatste verkiezingen,
die einde April gehouden werden. De deelname aan de verkiezingen voor de chiji (gouverneur)
der verschillende kens (prefecturen) b.v. en ook aan die voor de nieuwe burgemeesters was
uiterst pover. Slechts de helft der stemgerechtigde mannen begaf zich naar de stembus en
van de thans stemgerechtigde vrouwen bleven er nog meer thuis. De ambitie voor de
parlementsverkiezingen was aanmerkelijk groter.
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kunnen krijgen. Maar het meest tragische van alles is de geestelijke verwaarlozing
van het volk. Zo vertelde een Japanner aan een lid van de Amerikaanse
Christendelegatie:
'Alles in Japan is verpletterd en verbrijzeld, zowel in geestelijken als in materiëlen
zin. Het heeft zich volkomen overgegeven, het heeft momenteel geen souvereiniteit,
geen diplomatie, geen leger, vloot, schepen, geen eer of trots, geen vertrouwen, geen
hoop, geen huis noch voedsel of kleren. Ik wil de hopeloze toestand van Japan niet
al te zeer overdrijven en U een verkeerd idee geven, maar ik kan toch geen onjuiste
inlichtingen geven'.
Welke andere hoop kan de Japanner koesteren dan die van een uitweg van den
kant van de Amerikanen? Bij de plechtigheid ter gelegenheid van het verlenen van
academische graden aan twee Japanse universiteiten merkte een Japans nieuwsblad
op dat men hier beter kon gewagen van een werkeloosheidsplechtigheid. De krant
meende dat ongeveer vijftig van de 1029 gegradueerden een betrekking zouden
kunnen vinden. De rector van de keizerlijke Universiteit te Tōkyō roerde het probleem
van de werkeloosheid dan ook aan in zijn rede, zeggende dat verbetering niet kon
worden verwacht bij handhaving van het kapitalistische systeem, doch nieuwe ideeën
en methoden werden vereist. Er is inderdaad een stilstand, een ver-lamming in het
economische leven van Japan, die maar niet wil wijken. Grote aantallen
fabrieksarbeiders zijn door de bombarde-menten op de fabrieken werkeloos geworden;
de mannen houden zich in het leven door handel te drijven op de zwarte markt, vele
fabrieksmeisjes zijn den breden weg opgegaan om aan de kost te komen. Het probleem
van de toenemende demoralisatie wordt bijna in alle Japanse bladen besproken; veelal
wordt den oorlog de schuld gegeven; enkele bladen constateren dat het al begonnen
is mis te gaan toen de oorlog uitbrak. Maar ongetwijfeld zal een wederopbouw van
de industrie zowel moreel als materieel van beslissende betekenis zijn. Japan ziet
dan ook vol verlangen uit naar de beslissing, die binnenkort zal vallen.
Fabriekseigenaren kunnen momenteel niet overgaan tot kostbare reparaties of
vernieuwingen. Zij weten niet of hun fabrieksinstallatie niet zal moeten dienen om
in het door Japanners bezette, geteisterde en leeggeroofde gebied de zaken weder op
gang te brengen; zij weten ook niet of hun tak van industrie genade zal vinden in de
ogen van de overwinnaars, dan wel geschrapt zal worden. Zij zijn omtrent alles in
het onzekere en zij hebben geen andere hoop dan die op een uitweg hun gewezen
door Amerika. De laatste informatie, die ik kreeg toont ook wel zeer duidelijk aan
dat de Japanners alleen naar de Amerikanen opzien als naar hun werkelijke bevrijders
en als mensen, die iets voor hun kunnen en willen doen.
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In Tōkyō, b.v., bestaat de belangrijkste Engelse activiteit in de ogen van de Japanners
alleen uit militaire parades, aflossing van de wacht en het dragen van kleurige
uniformen, hetgeen, nadat het nieuwtje voorbij was, nu met een zekere minachting
wordt bekeken. Zoals vele Japanners nog onlangs zeiden: 'De Engelsen paraderen
om indruk op ons te maken, maar de Amerikanen bouwen ons land weer op'.
Japan is momenteel tegen wil en dank het zorgenkind van Amerika. De
Amerikaanse gezant Grew zeide vroeger eens: 'Of wij daar nu wél bij varen, in
voorspoed of in tegenspoed, de Goddelijke Voorzienigheid heeft nu eenmaal onze
beide landen aan beide zijden van de Stille Oceaan geplaatst; wij zijn naburen voor
alle toekomende tijden en dit feit kan nu eenmaal niet veranderd noch ontkend
worden'.
Inderdaad niets kan hierin verandering teweeg brengen. Indien de geest van Christus
nu eens vaardig zou worden over volk en regering van Amerika, hoe veelbelovend
zou de toekomst er dan uitzien. Er bestaat een gevaar dat, indien de hierboven
vermelde apathie voor geruimen tijd zou doorwerken, Japan zich wel eens uit louter
wanhoop in de armen van het socialisme zou kunnen storten. Op een recente meting
van stakingsleiders - bij gelegenheid van de algemene staking, die Mac Arthur te
elfder ure aflaste - zeide de algemene secretaris van de Communistische Partij Kiuchi
Tokuda dat het doel van de staking niet economisch was; het voornaamste doel was
'chaos in Japan te brengen als de eerste phase van ons plan om het tegenwoordig
gouvernement omver te werpen en een volksregering in te stellen'. Hij deed verder
een beroep op de arbeiders om de strijd voort te zetten in weerwil van alle
tegenwerking en 'ongeacht welke middelen'. Deze uitdaging aan de
bezettingsautoriteiten door linkse groepen, gevoegd bij de recente poging om
Kikunami, den president van het Japanse Congres van industriële organisaties, te
vermoorden, zijn zeer duidelijke tekenen van de opkomst van een totalitair systeem
in Japan1..
Het startschot voor een nek-aan-nek race - hoe nieuw en actueel blijft dit Paulinisch
beeld - tussen het Communisme en het Christendom in Japan is gevallen, een wedloop
die verscheidene jaren zal duren. Van katholiek standpunt bezien, gaat het er natuurlijk
om Japan voor Christus en Zijn Kerk te winnen. Kort vóór en vooral gedurende den
oorlog was de van militaire zijde geïnspireerde klacht,

1.

De resultaten van de eind April gehouden verkiezingen vertonen een kleine verschuiving
naar gematigd links. De socialisten boekten enige winst en behaalden 143 zetels; dan volgden
de liberalen met 133 en de democraten - die voor zeer conser-vatief doorgaan - met 126
zetels. De communisten behaalden slechts 4 zetels. De verkiezingen stonden onder scherp
toezicht der bezettende macht.
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dat de Katholieke Kerk te zeer vreemd was aan de Japanse psyche, en lidmaat van
die Kerk te zijn werd dientengevolge als onpatriottisch beschouwd. Heden ten dage
geloven vaderlandslievende Japanners, dat zij het beste hun land kunnen dienen met
de Kerk als bondgenoot. Hulp verlenen aan de Katholieke Kerk geldt momenteel als
een patriottische daad.
Van communistisch standpunt bezien gaat het er natuurlijk om de macht te krijgen
in een nabuurstaat van 70 millioen inwoners. De rode propaganda is op het ogenblik
zeer intens. Meer dan honderd communistische bladen zijn als paddestoelen uit den
grond gerezen. Nozaka, de communistische leider, die geruimen tijd onder de Roden
in China vertoefd heeft, is nu naar Nippon teruggekeerd en verklaarde openlijk en
brutaal dat het zijn doel is de keizerlijke dynastie af te schaffen en een einde te maken
aan ieder godsdienstonderricht. Deze Japanse communist schijnt over aanzienlijke
geldmiddelen te beschikken, waarvan men de herkomst wel zal kunnen raden. De
grote veldslag in de Japanse vlakten om de ziel van het volk is derhalve begonnen.
Denkt men hier niet onwillekeurig aan den man, die de berg beklom en met
uitgestrekte armen tot aan zonsondergang om de overwinning bad? En is het niet de
wens van ieder apostolisch hart dat vele biddende zielen in den geest de Fuji Yama
mogen bestijgen om daar in Gods nabijheid de zo nodige zegen af te smeken voor
hen, die in de Japanse vlakten de hitte van den strijd te dragen hebben?
Maar naast deze zo eminente geestelijke middelen, waarvan zo ontzaggelijk veel
afhangt, moeten toch ook andere factoren niet geheel uit het oog worden verloren
en hier dunkt het mij wel van belang dat men Japan zo spoedig mogelijk op zijn
eigen benen moet laten staan, opdat de goede elementen de overhand mogen krijgen.
Hoe kan immers een regering of parlement prestige krijgen onder het volk, wanneer
het toch al te duidelijk is dat zij slechts werktuigen zijn in de handen van een vreemden
overheerser. Mogen daarom de Amerikanen volk en monarch inspireren en
aanmoedigen. Ja, ook den keizer, want de meeste Japanners zien in hem het enige
vaste anker in een stormachtige zee. Zoals terzake kundigen verwacht hadden, heeft
zijn eigen afzwering van zijn godheid niet in het minst afbreuk gedaan aan zijn
prestige en menigeen zal zich wel eens afvragen, hoe dit toch mogelijk is.
Men moet niet uit het oog verliezen, dat de ideeën, welke het volk over zijn keizer
had, tweevoudig waren. Allereerst de idee over hem als de directe afstammeling van
de zonnegodin, het goddelijk concept, en op de tweede plaats de idee over hem als
het hoofd van de nationale familie of het vader-des-vaderlands-concept. Welnu, door
de voort-
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durende propaganda van militaire zijde werd op het eerste steeds meer de nadruk
gelegd en het laatste min of meer onderdrukt. Maar de Japanners zijn een
buitengewoon emotioneel volk en hun idee van den keizer als patriarch en vader des
vaderlands - alhoewel door de militairen op den achtergrond geschoven - bleef een
zeer reëel en krachtig element in hun volkswezen. Het resultaat derhalve van de
keizerlijke verklaring dat hij zelf maar een gewoon schepsel is, wezenlijk niet te
onderscheiden van zijn onderdanen, heeft juist datgene uitgewerkt, wat Japanologen
ook verwacht hadden. Aan de lang onderdrukte emoties van kinderlijke genegenheid
en trouw kan nu de vrije loop worden gelaten met het resultaat dat hij nu sterker leeft
en regeert in de harten van zijn onderdanen dan ooit te voren en hij kan zich
momenteel in een werkelijke populariteit verheugen, die zeer verschilt van de
overdreven eerbetuigingen en ontzag, waarmede hij vroeger behandeld werd. Dit
was wel zeer duidelijk waar te nemen bij de promulgatie van de nieuwe grondwet.
Men had een podium opgericht dat door een grote menigte politie-agenten was
afgezet. De militaire kapel begon het nationale volkslied, het 'kimi ga yo' te spelen.
De minister-president verscheen met de leden van het kabinet. Daarna besteeg de
keizer met zijn gevolg het podium. De kapel begon te spelen, maar de muziek ging
in een oogwenk verloren, overstemd als het werd door de enthousiaste uitroepen en
'hanzais' van de geestdriftige menigte. In plaats van de gebruikelijke diepe
hoofdbuiging en de doodse stilte, stormde de mensenmassa naar voren en door het
politiecordon heenbrekende, stuwden zij op tot aan den voet van het podium, wild
en uitgelaten over het geluk nu ten lange laatste eens werkelijk die gevoelens tot
uiting te kunnen brengen, die zij zolang ten opzichte van hun keizer gekoesterd
hadden. Maar er is nog een andere reden, die men kan aanvoeren voor de populariteit
van den keizer. Hij is nl. het enig overgebleven symbool van de continuïteit met het
verleden. Al het andere is verdwenen. De grondvesten, waarop de natie was groot
gebracht gedurende eeuwen, zijn gebleken irreëel en onwaar te zijn, en nu op drift
geraakt, heeft het volk in hem het enige vaste anker gevonden. De manier, waarop
Mac Arthur de keizerlijke dynastie en al de emotionele en psychische waarden,
daarmede verbonden, dienstbaar heeft gemaakt aan de bezetting en opbouw van het
nieuwe Japan, is werkelijk bewonderenswaardig.
Toen hierboven geschreven werd over een bespoediging van het vredesverdrag,
was schrijver dezes in genen dele oorspronkelijk, maar herhaalde hij de woorden
van den wachter van het Vaticaan, die - zoals gewoonlijk - in zijn recente Kerstrede
woorden van diepe wijsheid sprak, toen hij zeide: 'In plaats van voort te gaan op den
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weg naar een wereldvrede leven vele volkeren der aarde nog in een staat van
voortdurende onrust, waaruit vlammen kunnen ontstaan voor verdere conflicten.
Iedereen, die deze dingen beleeft en daarover mediteert, komt zeer diep onder den
indruk van den ernst van het uur. Wij gevoelen ons daarom gedreven de regeerders
der volkeren in wier handen het lot der wereld berust en van wier beslissingen het
welslagen of het mislukken van den vrede zal afhangen, de volgende punten wel te
willen overwegen.
'De eerste voorwaarde voor de vervulling van de verwachting der volkeren en voor
de verzachting en opheffing der moeilijkheden en voor het wegnemen van de
internationale spanningen is, al uw energie en goeden wil er op te richten om zo
spoedig mogelijk een einde te maken aan de tegenwoordige onverdraagbare staat
van onzekerheid en om zo vlug mogelijk, ondanks de vele moeilijkheden, die niemand
kan ontkennen, te komen tot een definitieven vrede onder alle volkeren. Gedurende
de lange oorlogsjaren en ook de naoorlogse periode heeft de menselijke natuur,
overladen met onzegbaar veel leed, bewijzen geleverd van een ongelofelijk
weerstandsvermogen. Maar dit vermogen heeft zijn grenzen en voor millioenen
mensen is de limiet bereikt. De veer is thans tot het uiterste gespannen en het geringste
kan haar doen springen, met de onherstelbare consequenties van dien. De mensen
verlangen er naar weer in staat te zijn om opnieuw te kunnen hopen. Al degenen, die
weten dat alleen de snelle hervatting van de normale economische en juridische
betrekkingen tussen de naties, de wereld kan vrijwaren van wanorde, waarvan toch
alleen de machten der duisternis zouden profiteren, zijn het meest er over bezorgd,
dat er een snel en definitief vredesverdrag tot stand moet komen. Moge het jaar dat
thans ten einde loopt daarom het laatste jaar van hun lijden en onvervulde
verwachtingen zijn. Moge het nieuwe jaar het vredesverdrag aanschouwen.'
Volk van Amerika, gij hebt een geweldige verantwoordelijkheid. Moge de toekomst
tonen, dat deze verantwoordelijkheid gelegd is in de juiste handen. Wij kunnen God
danken, dat vijandschap, haat en verdenking voor de meeste Amerikanen gevoelens
zijn, waaraan zij moeilijk kunnen vasthouden. Wij hebben het gezien na de eerste
wereldoorlog en moge God het geven, dat wij dit nogmaals kunnen ondervinden. Ik
ben er volkomen van overtuigd dat grootmoedigheid in de overwinning veel meer
aantrekkingskracht op den gemiddelden Amerikaan uitoefent. Japan staat op een
kruispunt. Zal het, armoedig gehouden, de achterbuurt van het Oosten worden of een
keurig cultureel en vriendelijk land, waartoe het zo grote mogelijkheden in zich
draagt. Dit te beslissen ligt grotendeels in handen van de Amerikanen. Japan heeft
zijn les geleerd; zij die het het beste
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kennen, twijfelen daar niet aan. Een grootmoedige behandeling zal op den duur
zonder twijfel de beste en wijste weg blijken te zijn.
Een van de lessen, die het leven ons leert, is toch wel deze, dat de enige manier
om iemand betrouwbaar te maken is hem ver-trouwen te schenken en de zekerste
weg om iemand onbetrouwbaar te maken is hem te wantrouwen en hem zijn
wantrouwen te tonen. Dit geldt zowel voor het individu alsook voor de naties. Ik wil
hiermede slechts zeggen, hoe sneller wij Japan op zijn eigen benen laten staan, hoe
beter de resultaten zullen zijn. En laten wij er aan denken, dat onder de vele goede
kwaliteiten, de Japanners over het algemeen nooit de vriendelijkheid vergeten.
Iedereen, die geruimen tijd onder hen geleefd heeft, zal het hiermede eens zijn. Toen
vele vreemdelingen kort voor den oorlog of gedurende de diplomatieke uitwisseling
tijdens den oorlog, Japan verlieten, wisten zij dat, wat zij moesten achterlaten, aan
goede zorgen was toevertrouwd. En degenen, die thans zijn teruggekeerd, hebben
hun huizen voor zover zij niet verwoest of vernietigd zijn door de raids, volkomen
intact teruggevonden alsof zij slechts voor een paar weken met vacantie afwezig
waren geweest en kort voor den oorlog en zelfs gedurende den oorlog kon men in
het aardbevingsmuseum te Tōkyō nog het bewijs zien van Japan's dankbaarheid ten
opzichte van Amerika, voor hetgeen laatstgenoemde in zijn gebruikelijke
edelmoedigheid gedaan had na de grote aardbeving in 1923.
Enigen tijd geleden luisterde ik in de grote aula van de Leuvense Universiteit naar
een lezing van graaf Folke Bernadotte, die sprak over de rol, die hij gespeeld had als
vertegenwoordiger van het Zweedse Rode Kruis bij de voorbereiding voor Duitsland's
overgave. De doodse stilte van het grote auditorium werd verbroken en de spreker
kreeg een machtig applaus en enthousiaste toejuichingen, toen hij zijn
belangwekkende rede met de volgende prachtige woorden besloot:
Avant la guerre la charité
Pendant la guerre la charité
Après la guerre la charité.

Mogen de staatslieden van Amerika de visie, de wijsheid en de toewijding bezitten
om te handelen naar deze richtlijnen.
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Uit het dagboek van Cavalié Mercer
door Dr M. Cordemans
Generaal Alexander Cavalié Mercer behoorde tot een familie van militairen die allen
in het Engels leger of in de Navy dienden. Hij werd in 1783 geboren, studeerde aan
de Military Academy te Woolwich, verkreeg een commissie in de Royal Artillery
toen hij zestien jaar oud was en werd, ten tijde van de Rebellion, naar Ierland
gezonden. In 1808 vervoegde hij Whitelock's onfortuinlijke expeditie naar La Plata
en dekte den terugtocht naar Buenos Ayres. Dit had zeer onaan-gename gevolgen
voor hem, daar hij aldus verhinderd werd deel te nemen aan den strijd in Spanje,
onder het bevel van Wellington.
Bij den aanvang der Honderd Dagen was hij een van de vele officieren die, in
grote haast, aan het hoofd van hun legerafdeling, naar het vasteland overscheepten
en, na een snellen tocht doorheen het Vlaamse land, deel namen aan den slag te
Waterloo. Bij den vrede werd hij op halve soldij gesteld. In 1834 moest hij naar
Canada en in 1837 kreeg hij andermaal, met den graad van luitenant-kolonel, het
bevel over het geschut in Nieuw Schotland (Amerika) toen het Maine-incident den
vrede tussen Engeland en de Verenigde Staten in gevaar bracht.
Later was hij nog bevelhebber te Dover totdat hij den dienst vaarwel zegde. Hij
overleed te Exeter in den ouderdom van vijf en tachtig jaar en liet o.m. aan zijn zoon
het handschrift na van een Journal of the Waterloo Campaign, Kept throughout the
Campaign of 1815. Het werd in 1870 door den zoon van den auteur in twee boekdelen
van gezamenlijk zevenhonderd vijftig bladzijden, bij Blackwood te Edinburgh en te
Londen, uitgegeven. Het wil volstrekt geen beschrijving leveren van de militaire
operaties en bevat enkel de indrukken van den schrijver vanaf zijn vertrek uit Engeland
tot zijn terugkeer naar het vaderland.
Op 13 April 1815 werd deze met zijn batterij letterlijk in het water geworpen op
het strand van de haven te Oostende, zó haastig waren de vaartuigen om terug te
keren en nieuwe contingenten te halen. Van Oostende ging de tocht over Gent,
Sint-Gillis-Dendermonde, Strijtem en Nijvel naar Quatre-Bras, waar Mercer den
aanvankelijken
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aftocht van het Engels leger moest dekken. Tijdens den groten slag te Waterloo brak
hij, ten prijze van zware verliezen, de laatste drie charges van maarschalk Ney. Na
de onverwinning bezocht hij het slagveld en trok met de zegevierende legers der
Verbondenen naar Parijs, nam deel aan het beleg tot in December 1815 en geleidde
daarna zijn batterij naar Engeland terug.
Mercer is, in den vollen zin van het woord, een gentleman. Hij is fier op zijn land
en zijn leger, hij houdt niet van Bonaparte, maar blijft steeds gematigd in zijn
uitlatingen. Bij hem, geen zweem van chauvinisme. Wanneer hem iets voortreffelijks
opvalt, wijst hij vaak op de inferioriteit van zijn landgenoten. Hij is een goed
amateurkunstenaar en heeft een echt schildersoog. Vandaar de kleurigheid waarmee
hij zoveel taferelen weet te beschrijven. Hij kan praten, heeft manieren en houdt van
een grap. Hij is daarbij béscheiden en dienvolgens zoveel geloofwaardiger.
'Ik stel me niet voor een wetenschappelijk relaas te leveren van den slag die over
het lot van Europa besliste. Ik schrijf noch geschiedenis, noch Mémoires om de
geschiedschrijving te bevorderen, doch enkel wat losse nota's voor mijn persoonlijk
genoegen. Ik verhaal enkel wat mij overkwam en wat ik met anderen uit mijn
omgeving zag gebeuren. Ge moogt er van overtuigd zijn, dat hij die beweert een
relaas te leveren van een groten slag, daarbij steunend op zijn persoonlijke ervaringen,
U bedriegt. Gelooft hem niet. Hij ziet niet verder dan zijn neus lang is (op voorwaarde
dat hij persoonlijk bij den slag betrokken weze).'
Mercer heeft onze Vlaamse landgenoten met sympathie bestudeerd, hij is dankbaar
voor de gulle ontvangst, vermeldt met ontroering menig mooi gebaar, bewondert
Vlaanderens steden en landschappen, waardeert de grote gastvrijheid der bevolking,
noteert haar typische eigenaardigheden, zeden en gebruiken, staat in verrukking voor
de uitslagen van akker- en tuinbouw, maar laat nooit na de keerzijde der medaille te
beschrijven, zonder dat zijn kritiek ooit vinnig wordt. Wanneer hij echter met uitingen
van Rooms-katholieken godsdienstzin in aanraking komt, laat hij zich echter al eens
tot minder sympathieken commentaar verleiden. Net zoals Sir Walter Scott, als
Southey, als zoveel andere Engelsen die na hem den tocht naar Waterloo ondernamen,
weet hij zijn protestants humeur niet helemaal te bedwingen.
Deze officier is daarenboven een goed stylist. De bladzijden die hij aan de
beschrijving van het slagveld te Waterloo, daags na den strijd, heeft gewijd, leggen
getuigenis af voor zijn ongewoon talent. Zij zijn ontroerend schoon door hun eenvoud,
nauwkeurigheid en koele menselijkheid. Mercer is een ontwikkeld man. Hij kent de
klas-
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sieken en drukt zich vloeiend uit in het Frans. Hij gebruikt dikwijls Franse woorden
en wij hebben zijn vaak typische spelling trouw bewaard. Af en toe, wanneer het
romantische van een uitzicht of een toestand hem te machtig wordt, waagt hij zich
aan wat schoonschrijverij. Dat gebeurt echter maar bij uitzondering en zijn
beschrijvingen munten, algemeen genomen, uit door een scherp opmerkingstalent
en kleurrijke schildering.
Het eerste deel van het Journal verhaalt den tocht door België, het tweede de
ervaringen van den schrijver in Frankrijk. We lichten het tweede hoofdstuk uit het
eerste deel en bieden het hier den lezer, in vertaling, aan. We hebben zoveel mogelijk
getracht de eigen kleur van den oorspronkelijken tekst in onze vertaling te bewaren.
Onze kiel had nauwelijks het zand geraakt, toen onverwachts een officier (kapitein
Hill) met een bende matrozen aan boord van het schip kwam. Ze begonnen
onmiddellijk sans cérémonie, onze paarden af te laden door ze, samen met onze
garelen, enz., overboord te werpen, zonder ons ook maar den tijd te gunnen om enige
schikking te treffen ten einde het ene of het andere in ontvangst te nemen of in
veiligheid te stellen. Zijn antwoord op mijn protest luidde: 'Ik kan het niet gebeteren.
Mijnheer; de bevelen van den Hertog zijn formeel: er mag geen vertraging ontstaan
hij het landen van de troepen naarmate ze aankomen en bij het terugzenden der
schepen; dus moet gij er uit zijn eer het donker wordt.' Het was toen omstreeks 3 uur
's namiddags en ik meende dat dit een buitengewoon weinig comfortabele schikking
was.
De herrie en de verwarring die volgden, tarten elke beschrijving. Bundels garelen
vlogen in snelle opeenvolging over boord, net zoals de paarden. Vruchteloos wezen
wij op het verlies en de schade die uit zo'n wijze van handelen moesten voortkomen.
'Kan er niet aan doen - mijn zaken niet - de bevelen van den Hertog zijn formeel',
enz., was het enig antwoord. Middelerwijl begon de ebbe de diepte van het water
langs den kiel te verminderen en liet ze ons toe troepen over boord en naar de baai
te zenden om onze spullen te verzamelen en naar de kust te dragen, evenzeer als om
de paarden op te halen en in veiligheid te brengen. Dezelfde operatie begon van uit
de andere schepen naarmate zij aankwamen. De herrie en het lawaai waren
ongelofelijk. De dragonders en onze manschappen (sommigen bijna, anderen geheel
naakt), stormden in en uit het water, worstelden met de verschrikte paarden of
trachtten hun natte uitrustingen zo goed als ze konden te redden. Enigen der eersten
waren hun druipende paarden aan het zadelen. Anderen stegen te paard en gingen in
kleine troepen heen. Men kon troosteloos uitziende groepen vrouwen en kinderen
waarnemen, die hier en daar op hun armelijke kleren gezeten waren, of rondzwierven
op zoek naar hun echtgenoten of gebeurlijk naar een verloren geraakt kind. Ze riepen
en kloegen allemaal en verhoogden aanmerkelijk de babelachtige verwarring waarin
Erin's dialect allerwegen overwoog. Ierse bedelaars wemelen overal en
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in alle hoeken van de wereld. Zelfs hier lieten ze ons niet met rust. Een jonge schavuit
met blote benen veranderde plots van toon toen hij ondervond dat zijn geklaag en
zijn geteem van geen nut waren, en beproefde onze vrijgevigheid op te wekken door
een gemene mop over de Vlaamse uitspraak van hun woord horze (pferd). Voeg bij
dit alles hopen volk uit de stad, die luierend rondliepen. De enen waren toeschouwers;
de anderen op den uitkijk naar buitenkansjes. De enen boden koeken, bier, enz. te
koop. Anderen plaagden de officieren met allerlei aanbiedingen van diensten die niet
altijd van het deftigste soort waren.
Niet zonder moeite gelukte ik er ten langen laatste in kapitein Hill te overtuigen
dat het noodzakelijk was onze kanonnen en munitiewagens, enz. aan boord te laten
gedurende den nacht - zoniet zou hij, in zijn razenden ijver, alles eruit geworpen
hebben en was alles op het natte zand blijven staan of weggespoeld. Intussen waren
we, hoewel aan land, zonder bevelen voor wat ons verder te doen stond. Geen enkel
officier van den staf, het garnizoen of zelfs van ons eigen korps, kwam bij ons. De
nacht naderde en natuurlijk slecht weder meteen. Onze arme, huiverende paarden en
hopen natte garelen konden niet langer op het zand blijven liggen toen de vloed weer
opkwam. Het was nodig uit te kijken en te zien wat kon gedaan worden. Met dit doel
liet ik een van mijn paarden zadelen en reed de stad in, terwijl ik de officieren hun
afdelingen liet verzamelen. Hier was er dezelfde herrie (hoewel niet dezelfde
verwarring) als op het strand. De straten waren vol Britse officieren en de kaaien
stonden vol kanonnen, wagens, paarden, bagage, enz.
Men zou zich wel aan geen vertraging verwachten bij het opsporen van den
bevelhebber van een vesting. Toch was dit het geval. Enkel na langdurige en herhaalde
navraag ontdekte ik dat luitenant-kolonel Gregory, 44e regiment, dit personage was
en ontdekte ik zijn verblijfplaats. Ik kon van hem echter niets te weten komen. Hij
scheen amper de beleefde melding van onze aankomst verwacht te hebben en
verklaarde dat hij geen andere bevelen had, dan dat de troepen van ieder wapen naar
Gent moesten optrekken, zodra ze aankwamen, zonder een enkelen dag oponthoud
te Oostende.
Vreemd genoeg, dachten noch ik, noch de kolonel er aan, dat er in Oostende zo
iets als een hulp-kwartiermeester-generaal bestond, tot wien men zich in dergelijke
omstandigheden diende te wenden. Het was nochtans zo en die officier, in plaats van
zich op de hoogte te stellen van hun aankomst, of op de ontscheping der troepen te
letten, vermeed volstrekt zich te laten zien. In alle opzichten teleurgesteld, stond ik
op het punt naar het strand terug te keren, toen ik majoor Drummond op de quai
Impérial ontmoette en hem mijn geval vertelde. Hij vertoefde hier reeds enigen tijd
en was dienvolgens met de plaats vertrouwd. Hij raadde aan naar Ghijstelle te
marcheren (een dorp op ongeveer zes mijl van Oostende), en, na er den nacht
doorgebracht te hebben, terug te keren om mijn kanonnen, enz. te ontschepen. Terwijl
we echter aan het praten waren, daagde iemand op (ik ben vergeten wie het was) met
de aangename tijding dat Ghijstelle reeds volledig bezet was door het

Streven. Jaargang 14

812
16e Dragonders. Hij gaf me nochtans instructies in verband met zekere grote afdaken
op ongeveer een mijl afstand, waar zijn paarden den vorigen nacht werden
ondergebracht. Dat was reeds een troost. Ik reed dadelijk heen om de plaats en den
weg die er naar toe leidde te verkennen en keerde precies naar de baai terug toen het
donker begon te worden. Daar trof ik een allerellendigst toneel van verwarring aan.
Onze zadels, garelen, bagage, enz. lagen nog steeds verspreid op het strand en de
vloed, die nu opkwam, dreigde ze spoedig te overstromen. Par surcroît de malheur,
viel de regen bij stromen neer en barstte een onweer, dat gedurende den helen
namiddag gebroed had, met buitengewoon geweld boven onze hoofden los. De
weerlicht was werkelijk vreselijk terwijl de orkaan, die afschuwelijk door de tuigage
van de schepen huilde, slechts overtroffen werd door het lawaai van de luide
ontladingen en het geratel van onophoudelijke donderslagen.
Intussen hadden onze mannen, die verblind waren door den weerlicht, enige
lantarens van het schip geleend en waren druk bezig met de talrijke artikelen die nog
ontbraken, op te sporen. De duisternis die, tussen de helle bliksemflitsen in, heerste,
was zo groot dat we slechts in staat waren bij elkaar te blijven door herhaaldelijk
elkander toe te roepen. Het was niet zonder moeite en zonder uiterste oplettendheid
dat we er in gelukten aan het tij te ontsnappen, dat snel naar het vlakke strand
toestroomde. Na eindelijk zoveel van onze spullen verzameld te hebben als mogelijk
was en onze paarden te hebben gezadeld (alles te zamen waren er zowat twee of drie
ontsnapt) begonnen we, een beetje na middernacht, onzen tocht naar de afdaken; een
hoefsmid en een andere man zonder paard marcheerden aan het hoofd van onze
kolom met lantarens. De regen bleef in stromen neervallen, maar thans kwamen
slechts af en toe bliksemschichten voor. De donder van het afdrijvend onweer klonk
nu gedempt vanuit de verte. Onze weg liep door de stad. Om deze te bereiken,
bevonden we dat we een uitspringende gracht over moesten bij middel van een zeer
lichte houten brug. Misschien was de helft van de kolom er over, toen ze met gekraak
instortte. Ieder die er op dat ogenblik opstond, viel in het slijk en zij die in de
achterhoede marcheerden, waren volledig afgesneden. Hier stonden we voor een
dilemma. Hoe moest, zonder kennis van de streek en zonder gids, de achterhoede
van de kolom ons vervoegen of hoe moesten de mannen in de gracht er met hun
paarden uitgehaald worden? Gelukkig was niemand ernstig gekwetst en de diepte
bleek niet groot, wellicht niet meer dan zes of acht voet. Dat was echter genoeg om
al onze pogingen om de paarden er uit te helpen, te doen mislukken. Gelukkiglijk
hoorden ons enkele Belgische soldaten van een naburige wacht, die we nog niet
opgemerkt hadden, en kwamen ons ter hulp. Een van hen stak de gracht over en nam
op zich de achterhoede van onze kolom en zij die beneden lagen naar een andere
poort te leiden, terwijl een hunner ons naar de quai Impérial vergezelde waar wij, na
enig wachten, eindelijk verzameld waren, druipend van den regen en stervend van
koude en honger. De quai was stil en donker. Het enige licht straalde vagelijk door
de vochtigheid uit een ellendige
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lamp boven de deur van een café waarin zich nog mensen bewogen. De enige geluiden
die de stilte van de wijk verbraken, waren het plassen van den regen en het kletteren
van onze stalen scheden en van de paardenhoeven, terwijl we moedeloos voorttrokken.
We kronkelden langs onbekende lanen (want het was mij in de duisternis onmogelijk
de smalle straten te herkennen waar ik in den namiddag zo haastig doorgereden was)
af en toe door een enkele lamp verlicht. Haar zwakke klaarte werd echter enigermate
vergroot door den weerschijn op de natte bestrating. Na gedurende enigen tijd dezen
omweg gevolgd te hebben, begon ik te vrezen dat ik de baan gemist had, toen we
andermaal op een Belgische wacht strompelden, dank zij wier aanwijzingen en geleide
wij eindelijk den buitenbareel bereikten. Hier kwamen we weer tot stilstand, daar de
officier van dienst weigerde om ons uit te laten. Een woordenwisseling volgde. Ik
vergeet de bijzonderheden, maar ze eindigde doordat de poort geopend werd.
Eens uit de stad, hoopten we spoedig ons logies te bereiken. We hadden amper
honderd yards afgelegd, toen we bevonden dat dit doel verder lag dan we ons
ingebeeld hadden en dat nieuw geduld van ons vereist werd. De regen had den vettigen
grond zo glibberig gemaakt dat onze paarden nauwelijks op hun poten konden blijven
en de baan die langs de smalle kruin van een dijk liep, met grachten aan weerszijden,
maakte dat voorzichtigheid en trage marsch geboden waren. Ieder ogenblik hinderde
de val van het ene of het andere paard de kolommen. Onze lantarens gingen uit. Na
gedurende geruimen tijd gereden te hebben, klopten we ten langen laatste de bewoners
van een huis langs den weg op en stelden wij vast dat we ons doel voorbij waren.
Niet vóór 2 uur in den morgen gelukten wij er in de afdaken te vinden. Deze waren
eindeloos lange gebouwen die tot een zagerij behoorden. Ik weet niet met welk doel,
tenzij om er planken in op te stapelen, enz., want ze waren nu ledig. Ze waren echter
prachtig geschikt voor ons doel, daar we, in een daarvan, al onze paarden op rij
konden stellen langs ene zijde, terwijl de manschappen de andere innamen. Een
hoeveelheid hooi en wat stro, door onze voorgangers achtergelaten, maakten in zulke
omstandigheden, een waardevolle aanwinst uit voor mens en dier. Al onze vreugden
zijn het gevolg van een tegenstelling. Men zou het ellendig genoeg gevonden hebben
den nacht te moeten doorbrengen onder zulke twijfelachtige bescherming als ons
door deze afdaken geschonken werd en dit, op den koop toe, in natte kleren. Na
twaalf uur uitputtend werken, blootgesteld zijn aan het slechte weder, beschouwden
wij ze als paleizen. Na, zo goed als de omstandigheden het toelieten, voor onze arme
beesten gezorgd te hebben, maakten we ons gereed voor de rust die we zozeer nodig
hadden en waar we zozeer naar trachtten.
Ik lag reeds in wat hooi verscholen, toen luitenant Leaches, die op verkenning was
uitgeweest, bericht bracht dat de mensen nog op waren in een naburig molenhuis en
bereid waren ons onderdak te verschaffen tot den morgen. We trokken er heen en
werden er in de keuken binnengeleid, een echt toonbeeld van netheid. We troffen er
de brave vrouw
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en een van haar werklieden reeds doende om vuur te maken en - onverwachte weelde
- wat koffie te bereiden. Ze voegde bij deze vriendelijkheid het aanbod van twee
bedden, die graag en dankbaar door luitenants Ingleby en Bill aanvaard werden. Wat
mij betreft, verkoos ik mijn natte kleren niet uit te trekken en ze 's morgens weer aan
te doen. Daarom bedankte ik. Niettegenstaande onze vermoeienis, waren we allemaal
zo verfrist door de koffie, dat we een aangenaam uur doorbrachten pratend met onze
vriendelijke gastvrouw en gekkend met haar knecht Coché, een soort goed-gehumeurd,
zwakzinnig Caliban. Eindelijk begon de slaap zwaar te wegen op onze oogleden. De
dame trok naar haar kamer, Coché verborg zich hier of daar, en, achteroverleunend
in onzen oud-modischen stoel met hoge rugleuning, waren we spoedig van alles
onbewust.
14e. - Ontwaakte uit mijn slaap precies toen de grijze dageraad de voorwerpen in
de keuken zichtbaar begon te maken. Mijn gezellen sliepen nog vast. Zonder ze te
storen, zocht ik stil mijn weg naar de deur en bevond me weldra in een prettigen
kleinen tuin, versierd en doorsneden met hoge hagen of groene muren wier jonge
bladeren, nog maar amper ontwikkeld, van het helderste groen waren. Ik vond deze
schermen, die de bedden doeltreffend beschermen, waarin menige vroege bloem
reeds bloeide, verrukkelijk. Het was de eerste maal dat ik deze brisevents, of
beukenhagen zag, die ik nadien zo gewoon vond. De morgenlucht was heerlijk. Mijn
kleren waren gedroogd gedurende mijn rust. Ik gevoelde me weer comfortabel en
gelukkig terwijl ik door den tuin slenterde en van het morgenlied der vogelen genoot,
waar de hele buurt mee vervuld was. Ik had voor altijd in dit kalm en, zoals ik het
toen oordeelde, liefelijk verblijf willen vertoeven. Eén voor één kwamen mijn gezellen
te voorschijn en we verloren geen tijd om alweer op weg te gaan ten einde de poorten
van Oostende te bereiken zodra ze geopend zouden worden.
Sass of Schlickens, waar we den nacht doorgebracht hadden, is de haven van het
Brugse kanaal. Vandaar vertrekt de trekschuit van Oostende naar die stad. Een dorp
kan men het niet noemen, daar er slechts enkele kleine huizen in verband met het
kanaalbedrijf staan benevens enkele zaag- en andere molens, gedreven door den
wind. Omgeven door moeras, is het een droeve, comfortloze plaats, hoewel dit feit
voor mij, in den vroegen morgen, door de groenende schermen in den tuin van den
molenaar, verborgen was.
Onze weg terug naar de stad leek kort, nu we daglicht hadden en hij was niet zo
glad meer als den vorigen nacht, daar hij reeds zeer gedroogd was. De poorten waren
nog niet geopend toen we aankwamen. Een massa werklieden van verschillende
soorten was reeds bijeen en wachtte zoals wij gedurende enkele minuten om toegelaten
te worden. Eindelijk gingen de poorten open en wij trokken naar de haven, op zoek
naar ons schip. De kaaien, baai, enz. waren vol volk zoals den vorigen dag. We
vermeerderden nog de herrie door het ontschepen van onze kanonnen, enz. Dit was
omstreeks 11 uur afgelopen en we waren klaar om op te rukken, maar het
commissariaat deed ons wachten naar de uitreiking van onze
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rantsoenen tot 3 uur 's namiddags. Drie dodelijke uren, gelet op onze geprikkeldheid
om op te trekken en deze nieuwe streek te verkennen. Daarbij kwam de verveling,
omdat we verplicht waren ter plaatse te blijven: het was immers onmogelijk rond te
lopen in de stad, omdat we het ogenblik niet konden berekenen, waarop deze heren
het gepast zouden vinden ons te gerieven. Twee van onze paarden ontbraken nog,
eveneens enkele zadel-zakken en een aantal kleinere dingen. Dit is niet té verwonderen
wanneer men de schandalige manier waarop ze over boord werden geworpen, het
slechte weder, de donkerte van den nacht, samen met ebbe en vloed van het tij, in
aanmerking neemt.
Het uitzicht van den troep was eveneens uiterst vervelend. Onze nobele paarden,
gisteren morgen nog zo glanzend en opgewekt, stonden daar nu met hangende oren
en ruwe, opzichtige haren, die duidelijk al het nadeel te kennen gaven dat ze geleden
hadden doordat ze uit een heet ruim gehaald werden om in koud water gedompeld
en dan, meer dan zeven uur, op een open strand, blootgesteld te worden aan een
stormwind en regen als we verleden nacht te verduren hadden. Dit was een practische
illustratie om te bewijzen hoe dwaas het is legerpaarden te verzorgen en te
vertroetelen, wanneer ze voorbestemd zijn voor zulke averij en ontbering. Wat onze
manschappen betreft: die zagen er afgejakkerd uit. Hun kleren waren helemaal bevuild
door het slijk en nat, hun sabels waren verroest en de berenvellen van hun helmen
waren gladgestreken door den regen. Nochtans legden ze nog steeds dezelfde
opgewektheid aan den dag, die immer karakteristiek was voor de bereden artillerie,
inzonderheid voor troep G.
Terwijl we aldus onze rantsoenen afwachtten, hadden we tijd te over om rond te
kijken en ons te vermaken met de verschillende groepen die op de kaai bijeen stonden
en met de nieuwigheid van het tafereel. Voorzeker waren de meesten van hen Engelsen
en op den koop toe soldaten. De enen zaten te drinken aan de deuren van de herbergen,
met den knapzak op den rug, klaar om te vertrekken. Anderen hadden zich reeds in
beweging gezet en begeleidden de bagage. Dicht bij ons stond een batterij veldgeschut
geparkeerd met haar paarden die, in lange rij achter de wagens gebonden, kalmpjes
hun haver uit hun voederzakken aten. Ze slingerden die af en toe in de lucht om des
te beter aan de weinige overblijvende graantjes van hun voedsel te geraken.
Kanonniers en geleiders lagen in het rond, gereed om in een oogwenk in het gelid
te springen of te paard te stijgen. Ze hadden den nacht hier doorgebracht en de
overblijfselen van hun vuren gloeiden nog in enkele ruwgebouwde haarden van losse
stenen of bakstenen. Onze ogen waren aan zulke dingen gewend. Er waren echter
nog andere dingen te zien waaraan we niet gewend waren: zo de Vlaamse boeren
met hun zwaarmoedige gelaatsuitdrukking; zij stapten naast hun lange, smalle wagens
en hun nobele paarden die zij met bewonderenswaardige vaardigheid doorheen het
gedrang voerden bij middel van lange leizelen bestaande uit dunne (zeer dunne)
koord die door gaten liep welke in de lompe, sterk versierde kragen of halsters
aangebracht waren. Ze droegen lange, blauwe boeren-
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kielen, rond de borst en de schouders versierd met borduurwerk in gekleurd sajet.
Hun schedel zat verborgen in rode of witte slaapmutsen. Velen hadden lange, dikke
pruiken en allen droegen houten schoenen. De vrouwen, met hard, verweerd gelaat,
droegen mutsen met lange oorlappen, reusachtige gouden hangers in hun oren, een
klein kruis op de borst, door een zwart fluwelen lint aan den schralen hals opgehangen,
en dikke rokken die de heupen breed opzetten. Deze rokken waren kort en vertoonden
een paar stevige benen, in ruwe, blauwe kousen gehuld, met zware klompen aan hun
uiteinde, die rond de opening versierd waren met een konijnenvel, dat verder als zool
bevestigd was. Van tijd tot tijd stapte een patroelje gendarmerie, in eenvoudige
blauwe uniformen, met grote witte grenaden op de panden en de uiteinden van hun
reistassen, brede buikriemen en hoge, stijve, flink gepoetste botten, door de
verzamelde menigte. Hun vlug speurende ogen keken zoekend rond terwijl ze rustig
voorbijgingen. Aan den hoek van de kaai lag er een groep matrozen (die niet veel
van de onzen van eenzelfde klas verschilden wat hun uiterlijk voorkomen betreft)
lusteloos op de straatstenen of slenterde, met gekruiste armen op en neer. Ze
vermaakten zich met de zenuw-achtige drukte van een twintigtal soldatenvrouwen
die, beladen met kinderen of pakken, hun brede, grijze of verschoten rode kleren,
los achter hen uitwaaiend, door alle hindernissen heenworstelden met een
bedrijvigheid, volhoudendheid en bespraaktheid die de matrozen hoogst vermakelijk
vonden. Velen van hen plaagden deze amazonen schertsend in gebroken Engels en
wisselden ruwe moppen. Bij dit spel trokken de heren, daar de dames meestendeels
afkomstig waren van het Groene Eiland, aan 't kortste eind.
Dat waren de taferelen die we gadesloegen, toen een luide schreeuw van ontzetting
plotseling door de menigte ging en allen tegelijk naar de wallen spoedden. Ik volgde
deze beweging. De morgen, ofschoon wat overdekt, was mooi geweest en de wind
gematigd. Maar, naarmate de dag vorderde, en de vloed opkwam, was de
zuidwestelijke bries geleidelijk tot een storm gegroeid. Ik bemerkte dadelijk, bij het
bereiken van de vesting, dat de vlakke kust benoorden, zover als het oog reikte,
bedekt was met een laag wit schuim van de geweldige branding die er overheen
spatte. Fijne waterdeeltjes, in wolken opstijgend en door den wind voortgejaagd,
hulden de gehele omgeving in een dikken mist. Niets kon er wilder en woester uitzien
dan het voorkomen van de kust. Een eind weegs in zee spoedden talrijke schepen
met beperkte zeilen zich naar de haven. Een kleine brik had ze gemist en, eer hulp
kon verleend worden, werd ze rond de jetée gewenteld en langszijde in de branding
geworpen. Haar toestand was werkelijk verschrikkelijk. De branding barstte op
vreselijke wijze over haar heen. Het water spatte boven haar masten uit. Ze slingerde
van rechts naar links, totdat haar raas in het water plonsden. Ieder ogenblik scheen
het dat ze zou omkantelen. Af en toe lichtte een reusachtige baar, die groter was dan
de voorgaande, haar, zo groot als ze was, op en liet haar dan, zich plotseling
terugtrekkend, opnieuw op den bodem vallen met een schok die de masten deed
buigen
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en trillen als hengelroeden en haar met onmiddellijke vernietiging scheen te bedreigen.
Sommige harer zeilen waren aan flarden gerukt. Andere, die los sloegen, klapten en
kletterden met een gedruis dat, niettegenstaande het brullen van de branding, van op
den wal kon gehoord worden. De Heden aan boord bleken grotelijks gejaagd en
riepen naar hen die aan wal stonden onophoudend om hulp, die dezen hun nochtans
niet konden brengen. Grote angst greep de verzamelde menigte aan, telkens als het
gehavende schip weer in het zicht opdook of in een zee van schuim begraven werd.
Velen daalden af naar het strand tegenover haar. Ze kon geen twintig yards van deze
lieden verwijderd wezen. En toch konden ze de wanhopige bemanning geen de minste
hulp verlenen. Terwijl we aldus in ademloze afwachting de gruwelijke ramp
bijwoonden, riep de terugkeer van onzen kwartiermeester-generaal ons tegen onzen
zin van den wal weg om onze marsch te beginnen. We vernamen nadien dat een
havenboot er in gelukt was de bemanning te redden (er waren geen troepen aan
boord), maar de ongelukkige loods die aldus op moedige wijze zijn leven voor hen
gewaagd had, werd gedood doordat de boot plots oprees onder het wulf van het schip,
terwijl de loods op den boeg stond, zijn hersenen inbeukend.
Over Oostende weet ik niet veel te vertellen. Mijn tijd en geest werden helemaal
in beslag genomen gedurende de weinige uren die ik er vertoefde. Op mij maakte de
stad een droevigen indruk. Smalle, vuile straten; sombere, oud-modische, lage,
gemene huizen; alles omringd door moeras, zandheuvels of zee. En de zee
verminderde, door haar slijkkleur, in niets het doods effect van het zicht. Van de
versterkingen zag ik nog minder dan van de stad. Nochtans, te oordelen naar het
weinige dat ik zag, lijkt Oostende meer op water te steunen dan op aarde of steen.
Haar grote beveiliging ligt in de gemakkelijkheid waarmede de omringende moerassen
onder water kunnen gezet worden. Aan de zijde van Blanckenberg, gelegen op een
verhevenheid (van zand, naar ik meen) kregen we een vluchtig zicht op het Fort
Napoleon. Ploegen werklieden waren bezig met een redoute te bouwen tussen de
zandheuvels in de richting van Nieuwpoort. We beschikken echter over geen vrijen
tijd om het ene of het andere te bespreken.
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Philosophische kroniek
Het philosophisch congres te Leuven
door F. De Raedemaeker S.J.
Voor de derde maal vergaderden op 9en 10en April 11. de leden van het Wijsgerig
Gezelschap te Leuven. De eerste studiedagen van dit Gezelschap werden belegd in
1943, met als thema: 'Het vraagstuk van den persoon'. Het jaar daarop werd 'De
philosophie van het recht' behandeld. De moeilijke naoorlogse periode belette de
ingeluide traditie gedurende de volgende jaren voort te zetten. Zij werd nu voor de
derde maal hernomen.
Wat aan deze studiedagen een nieuw cachet gaf, was de aanwezigheid van talrijke
leden - een zeventigtal - van de Vereniging voor thomistische wijsbegeerte te
Nijmegen. Zo stond ook dit congres in het teken van de culturele toenadering tussen
Noord en Zuid. Het is dan ook tot een zeer talrijk en uitgelezen gehoor dat Prof.
Mansion bij de eerste zitting, door de aanwezigheid van Mgr Van Wayenbergh,
Rector Magnificus van de Universiteit, en van Mgr Noël, president van het
Philosophisch Instituut Leo XIII, vereerd, het welkomwoord mocht uitspreken.
Het algemeen thema van deze studiedagen luidde: 'Kenleer en metaphysiek'. Het
belang van dit thema zal niemand ontgaan die weet dat de thomistisch georiënteerde
denkers, onder de moderne philosofen, nagenoeg de enigen zijn die de kenleer zo
beschouwen en behandelen, dat zij de metaphysiek niet alleen niet onmogelijk maakt,
maar deze postuleert. Zij knopen aldus aan bij een eeuwenoude traditie die haar
vertrekpunt vond bij de Grieken, en die eerst onderbroken werd door Kant wiens
subjectivistische kenleer den pas afsneed tot de metaphysische bezinning. Kant
beweerde dat onze speculatieve kennis alleen waarde heeft wanneer zij zich beperkt
tot de organisatie volgens ideële wetten van de zintuigelijke ervaring, en dat elke
poging om boven deze ervaring tot metaphysische oorzaken of wezenheden uit te
stijgen op een bedrog, een 'transcendentale schijn' berust, een onontkoombaar
zelfbedrog weliswaar, maar dan toch een bedrog. Een objectieve metaphysica was
voor hem onmogelijk, en deze onmogelijkheid was hem gebleken uit zijn
transcendentale analyse van het menselijk kennen.
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Sedert Kant heeft zich een groot aantal philosophische systemen ontwikkeld, zeer
verscheiden van aard, maar alle tenslotte berustend op of besmet met de primordiale
denkfout van den groten denker van Königsberg. Wel werd door sommige philosofen
getracht langs een anderen weg dan de rede, door Kant tot metaphysische
onvruchtbaarheid gedoemd, in het transcendente, het metaphysische te belanden. De
intuïtie van Bergson, het beroep op de mystieke ervaring of andere irrationele
elementen van het zieleleven moesten het essentieel tekort van de rede aanvullen om
van den 'transcendentalen schijn' weer een metaphysische realiteit te maken. Alleen
de thomistisch georiënteerde denkers blijken gewapend om de stellingen van Kant
direct te doorbreken en een kenleer of epistemologie op te bouwen die aan den
onbedwingbaren drang van den mens naar een metaphysische kennis recht laat
wedervaren.
Te Leuven nu waren er een honderd vijftig mensen vergaderd, uit Noord en Zuid,
die alle tot de metaphysisch denkende richting behoorden en zich op het
metaphysische denken zelf wilden bezinnen.
Het is niet mogelijk hier een samenvatting te geven van de vier lezingen en de
daarop volgende discussies. Zij waren uiteraard zeer technisch, en wie zich speciaal
voor deze problemen interesseert zal ze in extenso kunnen terugvinden in het
verslagboek dat door het Wijsgerig Gezelschap te Leuven (Kardinaal Mercierplein,
2) zal worden uitgegeven.
Het ware echter jammer dat het breder intellectueel publiek geheel onwetend zou
blijven omtrent hetgeen er in het meest cultureel gebied van de cultuur, in de
philosophie namelijk, gaande is. En dit des te meer, daar het onze overtuiging is, dat
alleen het erkennen van enkele fundamentele metaphysische beginselen de wereld
uit haar geestelijken chaos kan redden. Maar deze beginselen moeten dan ook, ten
overstaan van een critisch georiënteerde wereld, critisch gefundeerd worden, hetgeen
juist het opzet was van deze studiedagen.
Ten behoeve van onzen lezerskring zou ik een paar punten willen belichten die
me kenschetsend schijnen voor de opvattingen van het modern thomisme, zoals dit
uit de inleidingen1. en uit de discussies naar voren trad. Terloops worde gewezen op
het werkelijk zeer hoge gehalte van de uiteenzettingen en de besprekingen die op
bepaalde ogenblikken tot een waar festijn voor den geest werden.
Een eerste opvallend punt is hoe diep het thomisme boort in de essentiële problemen
van den menselijken geest. Het is zo diep omdat het universeel is en niets van de
realiteit, omwille van een aprioristische stellingname, negeert. Het blijkt meer en
meer dat de verschillende systemen die het metaphysische spoor verlaten hebben
een te eng, te beperkt standpunt innemen en zich daardoor den toegang tot het zijnde

1.

De inleidingen tot de besprekingen werden gehouden door: Prof. Dr H. Geurtsen S.J.
(Berchmanianum, Nijmegen): 'Het uitgangspunt van de kenleer'; Dr Cl. Schoonbrood O.F.M.
(Studium philosophicum, Venray): 'De mogelijkheid van kennis a priori'; Prof. Dr A.
Dondeyne (Univ. Leuven): 'Het belang van een accurate bestaansbeschrijving van de mens
als kennend wezen voor de metaphysiek'; Prof. Dr L. De Raeymaeker (Univ. Leuven): 'De
metaphysische verklaring van het menselijk kennen'.
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als dusdanig ontzeggen. Er werd met nadruk op gewezen dat, zelfs wanneer deze
systemen tot geen interne tegenspraak zouden leiden, er toch steeds een tegenstelling
bestaat tussen hetgeen deze systemen zeggen en hetgeen de philosofen die ze hebben
opgebouwd in feite doen. Ze integreren nooit de hele werkelijkheid in de eenheid
van een alomvattende wereldvisie. Dat doet juist de thomistische metaphysiek. Zij
vertoont dit karakter van universaliteit, van openheid, waardoor aan elk reëel probleem
een plaats en een mogelijke oplossing gegeven wordt. Deze metaphysiek moet minder
een systeem geheten worden dan een methode waardoor alle problemen gezien
worden in het perspectief van het zijnde, van de waarheid, van het goede, m.a.w. van
het absolute.
Vandaar, en dit is een tweede punt dat in de discussie duidelijk naar voren trad,
de soepelheid van het thomisme. Het heeft niets van een geestelijk korporalisme,
van een intellectuele gelijkschakeling. We moeten het eerder zien als een denkrichting
die zich in de meest verschillende denktypen kan verbijzonderen. Dit bleek
overvloedig uit de inleidende verslagen en de daarop volgende discussies. We hebben
aan het woord gehoord zowel de thomist die met klassieke helderheid en objectiviteit
de thomistische beginselen technisch doordenkt en toepast op de hedendaagse
philosophische problematiek, als de thomist die de problemen subjectief beleeft en
het zoeken naar steeds nieuwe aspecten van de waarheid hoger stelt dan de rust in
de reeds verworven inzichten. Zodat in het thomisme, als metaphysische
geestesrichting, ook de beide polen van het klassicisme en het romantisme duidelijk
aanwezig zijn, met daartussen een onbepaald aantal schakeringen die den rijkdom
van de fundamentele geesteshouding in velerlei vormen manifesteren.
Deze soepelheid komt ook nog tot uiting in het feit dat hetgeen de moderne
philosophieën die den vasten bodem van de metaphysiek verlaten hebben toch aan
reële inzichten hebben voortgebracht zonder moeite in de thomistische synthese
wordt ingeschakeld. Deze verwerpt niets, tenzij de vooringenomen engheid van de
standpunten. En wat meer is, zij ontdekt, door haar universaliteit, de oorzaak en de
gevolgen van die engheid die steeds een verarming en een verstarring van het denken
meebrengt. Het thomisme is niet alleen een metaphysische denkmethode, het is ook
een metaphysisch criterium, dat, als een reagens op de meest actuele philosophieën,
hierin het blijvend waarheidsgehalte en de essentiële tekorten ontdekt1.. Dit aspect
van het thomisme kwam met verrassende duidelijkheid naar voren in het kort maar
boeiend debat tussen Prof. De Raeymaeker en Prof. De Waelhens. Hoe paradoxaal

1.

Dit te bewijzen was het doel, en ook de verdienste, van het grote werk van P. MARÉCHAL,
Le point de départ de la métaphysique. 'Que le thomisme, abstraction faite même de sa
démonstration intrinsèque, fournisse un point de repère dominant, d'où s'ordonne avec clarté
le jeu des oppositions et des affinités qui remplissent l'histoire de la Philosophie médiévale
et moderne, nous achèverons de le montrer, sous le biais de l'épistémologie, dans ce cinquième
cahier. Que cette même philosophie thomiste permette également d'envelopper d'un coup
d'oeil ferme et net la multitude des tendances philosophiques du présent, et (la chose n'eût-elle
qu'un intérêt méthodologique) nous livre un criterium partout applicable, un principe d'ordre
éclairant l'apparent chaos, c'est là une constatation que nous ne sommes pas seuls à avoir
faite...' (Cahier V. blz. 7-8).
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het ook mocht klinken. Prof. De Raeymaeker hield staande dat, gezien in het licht
van het thomisme, het existentialisme tenslotte een 'essentialisme is', geen rekenschap
geeft van de absolute waarde van, het reëel-zijnde, maar blijft steken in de beschrijving
van een bepaalde manier van zijn, d.w.z. van een essentie, nl. de menselijke essentie:
'l'être-avec-autrui-dans-Ie-monde', om ze bij haar sartriaansen naam te noemen.
Uit deze soepelheid van het thomisme volgt tenslotte zijn eeuwige actualiteit. Wie
dit congres bijwoonde zal, zo nodig, wel voorgoed het geloof verloren hebben aan
de legende dat het thomistisch denken een terugkeer zou betekenen naar de
middeleeuwen. Het zal hem zelfs opgevallen zijn hoe weinig deze thomisten over
S. Thomas spraken. Het ging hier absoluut niet om een exegese van oude teksten,
maar om het beleven en belichten van het eeuwig wijsgerig probleem in zijn meest
actuelen vorm. Elke tijd benadert dit probleem van uit een bepaald standpunt, en
vraagt aan de philosophie dat zij dit standpunt met haar fundamentele, metaphysische
inzichten zou belichten. In de 19e eeuw was het standpunt van het Europese denken
dat van de natuur, van de positieve wetenschap, van de evolutie. De mens werd
beschouwd als een stuk natuur, gedetermineerd door de wetten die de stof beheersen,
als een geëvolueerde aap. Sedert een dertigtal jaren is het perspectief van het denken
een heel ander geworden. Zonder te verzaken aan de verworvenheden van de
mecanicistische, naturalistische en wetenschappelijke periode wordt de mens het
centraal probleem. Hij wordt nu gedefinieerd als autonomie, als vrijheid, als scheppend
initiatief, als persoon. Het thomisme, als een levende en zich steeds ontwikkelende
metaphysische denkmethode, wordt nu ook personalistisch. Het moderne denken
ontwikkelt wat het thomisme reeds aan diepe, maar soms impliciete inzichten bezat
over de positie van den mens in het geheel van de zijnsorde. Prof. Dondeyne wees
in een schitterend betoog op het belang van een volledige bestaansbeschrijving van
den mens, van een phenomenologisch inzicht in zijn reële bestaansbeleving voor een
werkelijke metaphysiek. Zo definieerde hij tenslotte de moderne phase van het
thomisme. Wanneer deze beschrijving en dit inzicht maar volledig genoeg zijn en
niet door aprioristische negaties verminkt worden, dan zal men den mens metaphysisch
situeren als een persoon in geestelijk-reëel en broederlijk contact met andere personen
en samen met hen afhankelijk van het absoluut Subject, van de transcendente
persoonlijkheid van God. Zo vrijwaart het thomistisch denken het moderne humanisme
van de zelfvergoding en van de wanhoop van het zinloze geworpen-zijn in een
vijandige wereld.
Het Leuvens congres mag als een mijlpaal beschouwd worden in de ontwikkeling
van de 'philosophia perennis' die de eenheid van haar denken het oude en het nieuwe
harmonisch samenvoegt.
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Kunstkroniek
Bij de meesterwerken uit de Weense musea
door A. Deblaere S.J.
In zijn laatste boek schrijft Max Friedländer, dat wij de kunstenaars dankbaar zijn,
omdat zij ons toelaten heen te reizen uit de harde wereld, die beroep doet op onze
activiteit en inspanning om, althans voor enkele ogenblikken, louter toeschouwer te
worden. Handelend of duldend, voelen wij ons gebonden en onderworpen aan de
slavernij van de dagelijkse plichten; maar wanneer een kunstwerk ons wegroept
buiten de kleinheid van onze eigen werkkring, worden wij 'beschouwenden', rustige
heren en heersers over de veelvuldigheid van het leven.
Zelden grijpt dit gevoel ons zo sterk aan, als wanneer wij uit de drukke Brusselse
straten binnentreden in de zalen van het Paleis der Schone Kunsten, waar de
meesterwerken van de Weense musea ons meevoeren naar die wereld van tijdloze
schoonheid.
Bij een eerste aanblik van de talrijke en zo verschillende schilderijen, - want de
expositie vertoont de verscheidenheid van de grote musea zelf, - gevoelden wij ons,
evenals wellicht de meeste bezoekers, een ogenblik bevreemd en overweldigd. Maar
de eminente kunstkenner Prof. J. Lavalleye, van de Leuvense Universiteit, was zo
vriendelijk, ons te introduceren in dit 'woud van meesterwerken', ons de grote lijnen
van de kunstevolutie, die zich in de schilderijen weerspiegelt, uit te leggen, en ons
te wijzen op het eigen karakter en de waarde van de voornaamste werken.
Willen wij ons dadelijk thuis voelen, laten wij dan naar het kleine zaaltje van de
vijftiende-eeuwse Vlaamse meesters gaan. Daar vinden wij de oude bekenden weer,
die toch eeuwen afwezig waren, kleine panelen die wij lang en te vaak alleen op
levenloze photo's zagen: Van Eyck's Kardinaal Albergati, met de blauwe schaduwen
in het vast getekende gezicht, - want tegen zijn gewoonte in heeft Van Eyck hier de
gelaatskleur niet aangebracht op bruine, doch op blauwe grond, op hetzelfde sterke
blauw, dat zich stralend tegen de mannenkop aftekent, en van dit portret een unicum
maakt in 's meesters productie, al bereikt het toch niet de onverbiddelijke zekerheid
van de tekenstudie voor dezelfde kop, thans te Dresden bewaard.
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De paneeltjes van Rogier's Madonna met de H. Katharina, nauwelijks een handpalm
groot, zijn niettemin monumentaal werk, met feilloze vastheid in de ruimte gebouwd.
Om de volle 'monumentaliteit' van Rogier's of Hugo van der Goes' kleine dyptiek te
beseffen, behoeven wij slechts naar het even kleine werk van Juan de Flandes te
kijken, en dadelijk zien wij, hoe deze zich niet uit het miniatuurgenre wist te bevrijden,
terwijl de zo kleine figuren van de eersten hun volle majesteit, hun karaktervolle
vormen, de rijkdom van hun neerhangend gewaad en het plooienspel in hun mantels
even volmaakt bewaren, ook al worden zij op een reuzengroot scherm geprojecteerd.
Maar reeds brengt Van der Goes ons een stap verder dan Van der Weyden. Het
landschap bij deze laatste, hoe diep en limpide ook van helderheid, hoe rijk doorspeeld
met de onnavolgbare gamme van zijn wonder blauw, blijft een universale, een
landschap uit de conventie, dat alles bevat wat het behoort te bevatten: bomen, bergen,
rivieren en steden, doch alles zonder individuele karaktertrekken, als louter algemene
begrippen. Van der Goes zal Van der Weyden's pathetische uitdrukkingskracht
overerven, doch tevens Van Eyck's burgerlijk realisme - men vergelijke maar de
geraceerde, nerveuze handen bij Van der Weyden, met de knoestige, 'democratische'
handen bij Van der Goes! - hij zal Van Eyck's liefde voor de nauwkeurige typering
van ieder plant en wezen niet alleen overnemen, doch vervolmaken: terwijl in Van
Eyck's landschap een 'eeuwige lente' heerst, geeft Van der Goes aan zijn natuurbeelden
een eigen jaargetijde, met eigen uitzicht, lichtgehalte en stemming. In zijn Zondeval
heerst de atmosfeer van een zware nazomer; nog weet hij aan het licht zelf niet die
herfst-helderheid te geven uit zijn Portinari-altaar, maar reeds obsedeert hem, niet
alleen de eigen individualiteit der seizoenen, doch de stemming van ieder uur: in zijn
Bewening heerst de valavond; aan de horizont straalt nog licht, maar boven Calvarie
hangt reeds het nachtblauw. Dit is de eerste notte wellicht in de geschiedenis van de
schilderkunst; in de komende eeuwen zullen grote meesters zich telkens opnieuw
aangetrokken voelen door het geheimzinnige nachtlicht, en het probleem aandurven,
het op hun doeken weer te geven.
Tegenover de oude Vlamingen hangen enkele Duitsers. Evenzeer als Dürer's kracht
ons begeestert in zijn gravures of tekeningen, ontgoochelt ons zijn schilderwerk,
tenzij dan zijn Münchener Apostelen waar hij zichzelf overtreft. Terwijl een photo
van zijn Tienduizend martelaren ons toelaat de compositie van zijn paneel nog
enigszins te volgen, geeft het schilderij zelf een verwarrende indruk. Overal verspreidt
hij vlekken blauw, wondervol en bekoorlijk op zichzelf, maar die in zijn schilderij
alleen disharmonie teweegbrengen. En dadelijk begrijpen wij: zoëven is Dürer uit
Italië weergekeerd, hij werd er verliefd op Bellini's blauw, gebruikte het in zijn
schilderijen, doch werd er zelf door beheerst in plaats van het aan zijn compositie te
onderwerpen.
En Dürer's tafereel brengt ons vanzelf naar Titiaan's Madonna met
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de kersen: ook hier heerst Bellini's invloed, in de symmetrische compositie, die alleen
het bovenlijf afbeeldt, in de tinten van de gewaden, die zich niet meer bekommeren
om de volle, verzadigde 'locale kleur', maar louter de indruk van glanzende rijkdom
weergeven die zij maken op het oog. In dit schilderij worstelt Titiaan's jong genie
naar eigen uitdrukking: de zwaar brokaten voorhang achter de Madonna, de
symmetrische dispositie van de personages, zijn hem door de traditie opgedrongen.
Maar welk contrast tussen de gewetensvolle bewerking van het brokaat, en de
zelfzekere Schwung waarmee hij de figuren schilderde! En Bellini's onberoerd
evenwicht werd verbroken: het Johanneskindje gleed naar beneden, tot in de hoek
van het schilderij. Intuïtief grijpt Titiaan naar de diagonaal-compositie, om aan zijn
doeken hun onbedwingbaar leven te schenken.
Want onbedwingbaar is hij, die prins van de Venetiaanse school, en achteloos
schept hij met één enkele penseeltrek, die vaak nauwelijks het doek bedekt, de kuise
carnaties van zijn mythologische taferelen, of de onverbiddelijke psychologie van
zijn portretten. Voor geen enkel probleem schrikt hij terug, hij schijnt ze veeleer te
zoeken: het blonde lichaam van zijn Danaë strekt hij uit op een wit laken; en in zijn
Paulus III deinzen wij terug voor de meedogenloze maestra waarmee de sluwe,
cynische grijsaard, op een tot in de werktechniek toe even cynische wijze werd
'neergeschilderd'1..
Onverwoestbaar en geniaal, gaat Titiaan zijn gang met het onweerstaanbare van
een natuurverschijnsel, en op zijn negentigste jaar ontdekt die grijsaard het
consequente impressionisme van zijn Lucretia. De Italiaan, met zijn cultus voor de
schone vorm en de voorname kleur, wordt opeens even onbeheerst als de oude
Rembrandt het zijn zal in de volgende eeuw: het lijkt wel, of ook zijn penseel
onbewust over zijn palet heenglijdt, om de meest bizarre en onverwachte kleurvegen
over zijn doek te borstelen, kleuren die onder de instinctief en onfeilbaar geworden
zekerheid van de meesterhand, juist dîe kleur- en lichttrillingen scheppen, die wel
eens te dromen, maar nooit door een mens weer te geven schijnen. De jeugd van
deze bijna honderdjarige lijkt onuitputtelijk, en wij begrijpen, dat alleen een
pestepidemie hem gezondheid en leven kon ontnemen.
Niet minder dan veertien Titiaan's heeft Wenen ons opgestuurd. Meesterwerken zijn
het inderdaad, die Oostenrijk's hoofdstad te Brussel tentoonstelt: zoveel grote Italianen,
in ons eigen land, - en niet de koude Florentijnen met hun eerbied voor de volle vorm
en de zuivere lijn, maar de Venetianen, die niet met vormen en omtrekken schilderden,
doch met louter kleur! De meesters, naar wie onze eigen kunstenaars weleer op
pelgrimsreis togen, zijn thans in Vlaanderen: wij kunnen nauwelijks geloven, dat de
meeste van die schilderijen vroeger eenmaal in

1.

Lange tijd werd dit doek aan Titiaan betwist. Onlangs echter heeft de herstelling onbetwistbaar
's meesters hand gereveleerd.
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diezelfde stad hingen, in een tijd die wij uit de politieke geschiedenis als ongelukkig
leerden kennen, maar waarin blijkbaar een intens cultuurleven bloeide. Het is waar,
niet immer stemt onze smaak met die van de zeventiende eeuw overeen; en op Teniers'
schilderij, dat de verzameling van aartshertog Leopold-Willem voorstelt, zijn niet
altijd die doeken als bijzonder kostbaar met een gordijn voorzien, die wij thans nog
voor eersterangswerken houden.
Wij vinden thans Corregio terug, wiens vloeiende vormen en virtuositeit ons
bedwelmen, maar ook vermoeien als een te sterk parfum1.; Tintoretto, de
ongeëvenaarde decorator, wiens maniëristisch uitgerokken gestalten ons dadelijk
zijn invloed op el Greco laten begrijpen. (Hoe een omvorming van de realiteit, bij
een geniaal meester tot uiterste expressiviteit gegroeid, bij de epigonen tot caricatuur
en procédé wordt, tonen de belachelijk uitgerokken gestalten van Bassano's
Aanbidding.) Zoals alle Venetianen, kent Tintoretto de passie van de kleur: hij
vermijdt het gebruik van zwart in zijn schaduwpartijen; liever neemt hij het oude
procédé van de veertiende-eeuwse Siënnese school weer over, en mengt groen in de
schaduwen van zijn carnaties, wat aan deze laatste een betoverend lichtgehalte
schenkt, nog verhoogd door het sterk contrast met de achtergrond, die bij hem steeds
als 'repoussoir' dient. Maar hoe meesterlijk ook zijn Suzanna of zijn Hiëronymus
zijn, hij overstijgt de beperking van zijn school en zijn eeuw in zijn portretten van
oude mannen, of in zijn Geseling, waar zijn fare presto alle stijl en periodes achter
zich laat, om de instinctieve, suggestieve kracht van de grootsten te evenaren.
Veronese, zo aantrekkelijk met zijn helder blond en blauw wanneer wij zijn werken
afzonderlijk zien, schijnt ons, naast Titiaan en Tintoretto, oppervlakkig en uiterlijk,
een schilder van courtisanen en feestgelagen.
Maar des te sterker grijpt ons Caravaggio aan. Niet alleen door zijn dramatisch
clair-obscur, maar door het binnenbrengen van realistische volksmensen, met hun
verkleurde kleren en bestofte voeten, in het volle centrum van zijn tafereel. Opeens
beseffen wij, hoe de Italianen, tot op de grens van de verveling toe, ons hebben
rondgeleid in een wereld van louter majesteit, van het 'sujet noble', van weidse en
onverstoorbare voornaamheid. Vóór het grote Rozenkrans-doek van Caravaggio, dat
vroeger in de Dominikanerkerk te Antwerpen hing (tot Jozef II er beslag op legde),
en waarvan een onberekenbare invloed uitging op al onze kunstenaars, begrijpen wij
dat een dergelijk werk onvermijdelijk een grote rol moest spelen in de evolutie van
onze Vlaamse school. Antwerpen kende zijn Caravagesken evengoed als de vele
Italiaanse steden, waar de jonge, rusteloze en twistzieke schilder enkele tijd verbleef.
Toen de jeugdige Rubens naar Italië trok, trof hij er de kunstwereld in een
onbeschrijfelijke verwarring, een revolutie waarnaast de moderne kunststrijd maar
'een storm in een glas water' is.

1.

CORREGIO'S Io heeft een restauratie erg nodig. Maar de verf is zo gemakkelijk en dun over
het doek gestreken, dat het wel onmogelijk lijkt, de donkere vernislaag te verwijderen.
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Naast de onuitstaanbare Carraci1., die een levenloos academisme verdedigde (wij
noemen het levenloos, al zette die ersatz-kunst haar taai leven voort tot in de 'Art
Saint-Sulpice'), verheerlijkte de jonge bent Caravaggio. De Antwerpenaar Calvaert
was op het ongelukkig idee gekomen, te Bologna de eerste Academie te stichten, die
door Carraci werd overgenomen. De oude maniëristen zowel als de Venetianen met
hun vrije kleurenschildering waren in volle strijd tegen zijn academisme, toen
Caravaggio's kunst alle oude theorieën kwam omstoten. Tot afschuw van de
Venetianen mengde hij overvloedig zwart in zijn schaduwen en tot ontzetting van
de academici kenden zijn personages niet alleen geen onbewogen adel, maar tussen
zijn volksmensen vol dramatische expressiviteit plaatste hij zelfs als Jezuskindje een
bambino, die zó van de Italiaanse straten scheen weggelopen.
Het werk van die grote meesters uit het Zuiden leert ons beter dat van de Antwerpse
school begrijpen. Een zo overweldigende kracht moest onze tweede-rangsschilders
uit hun evenwicht rukken; zij bleven navolgers en slaven, zonder hun eigen Vlaamse
persoonlijkheid uit de greep van deze invloed te kunnen bevrijden. Slechts vier groten
bleven zichzelf: Bruegel, en, twee generaties later, Rubens, Van Dyck en Jordaens2..
De fascinatie van het Zuiden kon Bruegel niet raken. Slechts twee panelen van
hem zijn op de tentoonstelling aanwezig, daar zijn grote werken tegen de reis niet
bestand bleken: de Nestenrover en de Storm. Zoals heel Bruegel's oeuvre, zouden
zij een afzonderlijke studie vergen, zozeer staan zij buiten alle tijdsstromingen en
scholen. Tussen zijn marine, met de bruin-woelende zeemassa's, waarin plots een
vreemd-groene vlek glinstert, - een werk uit de laatste jaren, waarin hij helemaal
voor zichzelf schildert, - en het meest moderne doek van Permeke, bestaat er geen
hiatus. Twee onafhankelijke Vlamingen, op drie eeuwen afstand van elkander, vinden
dezelfde uitdrukking voor de beleving die een stormende zee in hen wekt!
Anders dan Bruegel reageert Rubens. Hij vereert alle meesters, ondergaat alle
invloeden, levert er zich bewust aan over, maar ontstijgt ze alle met de bruisende
kracht van zijn persoonlijkheid. Alles wat hij leert en ziet wordt zijn eigen bezit,
onder zijn penseel krijgt het een levende drift, die hem van alle anderen onderscheidt.
Van Dyck's persoonlijkheid zal aanvankelijk even sterk zijn als die van zijn meester:
de Meisjeskop, die hij schilderde als twintigjarige jongen, openbaart een ontstellend,
bijna onrustwekkend meesterschap. Zijn Italiaanse reis zal hem alleen helpen om
zichzelf te vinden, om zich te ontwikkelen en te verrijken; maar zijn virtuositeit, die
hem blijkbaar tot de hoogste en onbetwiste heerschappij moest voeren, zal hem
verleiden tot nonchalante achteloosheid: het lijkt wel, of hij zich reeds te hoog boven
de kunst verheven voelde, om haar nog getrouw te blijven. Gelukkig

1.
2.

Op de expositie is er een Pieta en een Christus met de Samaritaanse Vrouw van hem.
Daar op de tentoonstelling geen werk van Jordaens aanwezig is, laten wij hem verder buiten
beschouwing.
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zijn de meeste te Brussel tentoongestelde doeken uit zijn Genuese en tweede
Antwerpse periode. Alleen zijn Palts-prinsen verraden zijn toekomstige modieuze
Engelse 'manier'.
Rubens bezat een robuster gezondheid. Hij bleef strijden met de kunst om levende
en oprechte uitdrukking. Nooit achtte hij zich de rustige bezitter van alles wat een
mensenhand in kleur kan uitdrukken: elk van zijn scheppingen was een nieuwe
verovering, tot de jicht zijn vingeren verstijfde. Hij is de grote orkestmeester, die de
teerste fluit even goed als de zwaarste koperinstrumenten kan laten meespelen, doch
alle elementen dienend maakt en onderwerpt aan de grote symphonie van zijn
compositie.
Steeds opnieuw verbaast ons het helder-levende van zijn naakt-taferelen. De rode
of baksteenkleurige grond, waarop hij de verf van de vleeskleur uitspreidt, geeft aan
zijn carnaties dat wondere, van bloed doortrilde leven, dat hem zo eigen is. Vóór zijn
grote Venus-feest begrijpen wij, hoe heel de Franse school, als een vrucht uit deze
kiem is opengebloeid.
Maar misschien zullen de fijnproevers de grote werken vergeten, om stil te blijven
bij Rubens' kleine Bewening Christi, met zijn bijna roekeloze compositie: rechterarm
en -been van de neerliggende Christus zijn naar de toeschouwer uitgestrekt, en leiden
de blik vanzelf naar het levenloze lichaam en het tragische achteroverhellende hoofd.
Dit kleine tafereel behoort ongetwijfeld tot de hoogste religieuze kunst, die Vlaanderen
heeft voortgebracht, en het volstaat op zichzelf, om de legende te weerleggen, dat
Rubens' godsdienstigheid oppervlakkig of voorgewend was. In de penseelvoering
zelf, in de opperste voornaamheid van de gebruikte tinten, ligt een innige teerheid,
die wij bij Rubens nauwelijks dierven vermoeden.
Ofwel verwijlen wij langer vóór de meesterwerken, die in geen school of richting
onder te brengen zijn, die ons als het ware op een zijspoor leiden in de algemene
gang van de tentoonstelling, - een zijspoor dat echter vaak een koninklijke baan Wijkt
te zijn.
Lorenzo Lotto's kleine Mansportret behoort tot het meest gedistingeerde dat de
portretkunst kan voortbrengen. Een idealistische blonde jongenskop, in een
strenggesloten zwart gewaad, tegen het heldere licht van een wit gordijn. Alleen een
verticaal groen randje brengt een enkele kleurige tint in het tafereel, maar het geheel
is in zijn soberheid zo voornaam, als alleen een periode van uiterste verfijning het
kan verwezenlijken, wanneer goede smaak, rijkdom en geestescultuur een evenwicht
bereiken, dat maar een ogenblik bewaard blijft, om daarna in manier, geweld of
onmacht te, vervallen.
Het palet van Velasquez schijnt tot een ändere wereld te behoren, dan dat van de
overige schilders. Zijn wonderbaar zalmrood, zijn onbepaalbaar groen, bruin of
blauw, behoren tot een kleurenspectrum, dat onze alledaagse natuur en zelfs onze
kunst niet bezit. Met eindeloze liefde en medelijden, maar ook met onverzettelijke
waarachtigheid, heeft
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hij die gedegenereerde prinsjes en prinsesjes geschilderd in hun onmogelijke
hofkleren:
princesses au sang bleu, dont l'âme d'apparat,
des Stècles au plus pur des castes macéra...1.

Doch wij vergeten al de overige werken, de Italianen lijken ons opeens theatraal,
Rubens of Van Dyck luidruchtig, wanneer wij voor de aangrijpende Rembrandt's
staan, geschilderd in de latere periode van zijn leven, wanneer wij in de ogen
schouwen van die man, die door het lot geslagen, het toch nog sart, en ons met half
vertwijfelde, half overmoedige blik uit de donkerte toestaart.
Of wanneer wij staan vóór de opperste sereniteit van de enige Vermeer2., waarin
de dagelijkse voorwerpen en het dagelijkse licht niet behoeven veredeld te worden,
waarin de materie zelf haar uiterste schoonheid en adel er in vindt, niets anders te
zijn dan wat zij is in de openbaring van het licht, en waar de honderdmaal geziene,
maar nooit begrepen weelde van de koele morgenklaarte op een witgekalte muur,
op een oude verkreukte landkaart, en op de enkele stille voorwerpen van een
binnenkamer, de hoogste rijkdom wordt die deze aarde ons schenken kan.

1.

2.

Verzen van Albert Samain. - De schilderijen van Velasquez zouden een afzonderlijke
bespreking vergen. Daar deze doeken niet tot de verzameling van de aartshertog behoorden,
was het eerste plan, ze niet op te sturen. Maar op aandringen van de organisatoren, kwamen
die zeldzame meesterwerken toch naar Brussel: voor velen onder ons de enige gelegenheid
in ons leven, om een èchte Velasquez te zien.
Een Vermeer is een even zeldzaam als kostbaar kleinood. Het Atelier van de schilder, dat
deel uitmaakte van de Czernin-verzameling, belandde eerst in 1942 in de Weense musea.
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Filmkroniek
Rondom het wereldfestival te Brussel
door A. Vandenbunder S.J.
'L'expérience privilégiée á laquelle nous assistons ce n'est rien moins que
l'apparition d'un art dans la vie de l'humanité.'
COHEN-SÉAT.
Men kan ook de beste bedoelingen verkeerd begrijpen. In vele middens is het immers
nog niet duidelijk waarom het filmfestival in België tot een manifestatie van alle
kunsten is ontbloeid, waarom zoveel feestelijkheden op het program werden gesteld.
Het had er aanvankelijk wel den schijn van als danste ook hier het historisch woord
van Metternich door de hoofden van de verbeeldingrijke inrichters: 'Le Congrès
s'amuse'. De week van Cannes wisten de heer Vermeylen en zijn verdienstelijke
medewerkers tot een volle maand te verwijden en wat verleden zomer enkele
honderden journalisten, vedetten, critici en belangstellenden uit de studiewereld
interesseerde, zal te Brussel en in de voornaamste steden van de provinciën uitgroeien
tot een gebeurtenis voor het ganse land.
Wat men van dit alles denken moet? - Het initiatief vinden wij gelukkig. Graag
zoeken wij in een symbolische betekenis den meest diepen zin van dit opzet. Het
eigenlijke filmfestival, dat op Zondag 8 Juni begint en op Vrijdag 27 Juni besloten
wordt, hult zich voor ons in de halo der zes andere kunsten die, de ganse Junimaand,
preluderend, begeleidend en omspelend, de nieuwgeborene ten doop zullen houden.
Want al is de film, zoniet als kunst dan toch als mogelijkheid van
schoonheidsschepping reeds vóór vijftig jaar geboren: zij werd nog nooit officiëel
opgenomen in het gezin der muzen. Georges Duhamel, de overtuigde voorvechter
van onze bedreigde Westerse cultuur, noemde nog dit 'prentjesdraaien' - nog niet zo
heel lang geleden: 'un divertissement d'ilotes, un passe-temps d'illettrés, de créatures
misérables'. Dit is zeker: zijn schitterende invective, heel en al ingegeven door een
eerlijk verlangen om te redden wat te redden viel, was het uitspreken van de verheelde
overtuiging van vele weldenkende cultuurmensen. Dit brevet kon de film toch niet
in haar geboorte doen stokken, al was het haar uiterst
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moeilijk om zich uit den ban van den Fransen academicus te redden. Langzamerhand
werd dit alles anders. De kritiek, die dood liep in vereenzijdiging en haar heil zocht
in het verdogmatiseren van tijdelijk verworven inzichten, moest plaats maken voor
een dieper peilen van nog steeds onbestemde waarden, die niet durend verloochend
kunnen worden.
Sociologen toonden zich niet langer onverschillig voor een nieuwigheid, die weldra
meer dan een uitvinding bleek te zijn. De menselijke natuur scheen plots voor een
nooit totaal afwezigen en toch nooit ten volle bewustgeworden honger de voedende
spijs gevonden te hebben. Een nieuwe aandrift, ontstaan onder den drang van uiterlijke
omstandigheden óf uit noodzaak van haar innerlijken aard - dit punt laten wij best
voorlopig in het midden - openbaarde weldra haar internationaal karakter en ging in
korten tijd de maatschappelijke structuur over de gehele wereld grondig wijzigen.
De wijsgeren volgden. Zij zien het nieuwe feit onder de ogen: een feit dat zijn
verklaring en wezensgrond eist. Al beschouwen de philosophen nu het filmphenomeen
vanuit een standpunt dat noodzakelijkerwijze eeuwig en absoluut moet heten, zij
duizelen vaak bij het realiseren van dien nieuwen vorm van het menselijk denken,
die dit menselijk denken zelf bij wijlen in het gedrang dreigt te brengen. Is het niet
dit alles dat wij in-en-doorheen dien veelzeggenden zin van Cohen-Séat lezen moeten:
'Cette nouvelle information de la pensée a des retentissements métaphysiques'.
Ook Rome kon zich niet langer onbetuigd laten wanneer het 'met bezorgd gemoed
de filmkunst en de filmnijverheid met grote schreden van den weg zag afdwalen'.
Naast de encyclieken over het huwelijk, het priesterschap en de sociaal-economische
kwesties, die allen de diepst menselijke en meest universele problemen, zo in de
allerconcreetste omstandigheden van het ogenblik als in het licht van de eeuwigheid,
bestudeerden, kwam ook de wereldbrief Vigilanti cura, die de morele verheffing en
de opvoedende zending van de film voor de gelovigen uiteenzette. Geen andere kunst
zag zich, naar ons weten, zo'n groot belang door den H. Stoel toegekend.
Maar het moet toegegeven: geen enkel van de drie: de Kerk, de wijsbegeerte en
de sociologie, beschouwen de film direct als kunst. En schoonheidscheppend is het
bewegend beeld toch in zijn rijkste verschijning. Een waarde, een innerlijke zin dus.
Die innerlijke schoonheidsgestalte ontdekken: het is de taak van de gecultiveerde
kinemabezoeker en de fijnaanvoelende criticus; het is de echte erkenning van het
wezen der film.
Dit laatste aspect van de film, haar kunstgehalte, dat toch weer méér is dan een
aspect - het is de film en niets anders - wordt niet tenenemale miskend. Neen, de
benaming 'zevende kunst' is niet nieuw. Maar wie draagt het eigen rhythme van het
filmbeleven in zich mee en waar kan men de opvoeding hiertoe vinden? Wij gelijken
veelal op mensen die met de kennis van zes talen, een zevende - zij het dan nog een
sterk aanverwante - taal willen begrijpen, spreken en schrijven. Tot wat
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moet zulks leiden? Tot een mengelmoes van wat men reeds bezit. Het genie van de
zevende taal ligt niet in de andere, en wordt er evenmin uit geconjectureerd.
Daarom juist is het een zevende taal. Dat dit ook geldt voor het idioom van de
kunsten: velen hebben er geen vaag vermoeden van. Of liever de verwarring begint
pas wanneer de film in het gedrang komt. Naargelang men Shakespeare, van
Beethoven of Livius als gids neemt, zal men geheel anders Coriolanus' zielestrijd
van gekwetsten Romeinsen trots en zachtopwellende kinderliefde benaderen en
verwonderd meeleven. De eisen van de dramaturgie lopen met de wetten van de
muziek niet parallel en de redenaarskunst heeft van het diepste zielsgebeuren haar
eigen belichting en een tot niets te herleiden herscheppend moment. Drie kunstsoorten,
drie intuïties in het éne gebeuren. Zo breekt in de artistieke wereld de oerbeleving
van ieder geestelijk ervaren, bij het contact met het stoffelijk heelal, in het
zevenkleurige spectrum der kunsten door. Rood is niet te herleiden tot oranje. Toch
vinden beide kleuren elkaar terug in de éne alles doorblakende straal van het zonlicht.
De 'Moeder' van Pudowkin is niet de roman van Maxim Gorki. Maar proza en film
baden hier in de éne allesbewegende zielsberoering van het eerste horizontenvullende
communisme. De film als het zevende eigenwaardig element in het spectrum van de
kunst herkennen, dit en dit alleen is de volle levenwekkende erkenning van de film
in de cultuurwereld.
Zo ver staan wij nog niet. Men bekijkt een film als een theaterstuk. Ook de velen
die weten dat het eigenlijk anders moet maar nooit opgevoed werden om het in feite
anders te zien. De geliefde details van een roman worden koortsachtig op het scherm
nagespeurd. Hoeveel filmen mislukken omdat het verhaal niet slafelijk-trouw
uitgebeeld werd? De muziek concentreert de aandacht. De plastische lijnen van de
beeldvlakken worden speciaal genoten. Kortom, men benadert de zevende taal vanuit
zes verschillende idiomen, en het loopt uit op wat het uitlopen moet: verraad,
miskenning.
Hier openbaart zich dan de dringende noodzakelijkheid van een onderlegde
filmkritiek. Filmkritiek die niet op de eerste plaats ethisch doch film-aesthetisch moet
zijn. Haar roeping is: de mensheid een nieuwe taal aanleren; langs de organen van
vakbladen, journalistische pers en culturele tijdschriften het volk, dat de film niet
meer missen kan, een filmopvoeding geven; en beslist door te dringen in het onderwijs
- lagere school, college en universiteit - om de jonge geesten open te zetten voor een
nieuw begrijpen van de eeuwig-schone werkelijkheid. Meewerken aan dit volle
kunstworden van de film, en dit zowel in haar ontwerper als in haar toeschouwer, in
haar scheppend en genietend moment, is wellicht de meest reële bijdrage tot het
oplossen van problemen die onvermijdelijk op nevengebieden moeten ontstaan.
De philosophie kan toch haar werk eerst vruchtbaar doorzetten, wanneer zij over
het juiste gegeven, nl. de film in haar volgroeid stadium, vermag te beschikken. De
huidige stoornis in de maatschappij door de kinema teweeggebracht, daar zij blijkbaar
in een niet of een moeilijk
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assimileren van de nieuwe uitvinding te zoeken valt, zal ook dan eerst haar oplossing
krijgen wanneer het juiste gebruik ervan zal gevonden en beoefend worden. En de
taak van de Kerk, al het geschapene in een hogere orde harmonisch te doen
samenwerken, zodat wij, 'aldus door de tijdelijke goederen heengaan dat wij de
eeuwige niet verliezen' - is dan alleen te verwerkelijken wanneer de bovennatuur op
een zo volledig mogelijk uitgegroeide natuur verder voortbouwen kan. Om het met
één woord samen te vatten: het filmprobleem, waar het zich ook voelen laat, is op
de eerste plaats een aesthetisch probleem en dit met al de ethische, sociologische en
metaphysische aspecten die ieder kunstprobleem noodzakelijk stelt. Het kan daarbij
niet anders zijn dan een aesthetisch probleem, omdat de kinema in haar wezen een
in-schoonheid-ontbloeiende techniek is.
Dit is het standpunt dat ingenomen dient te worden; het dominerende punt tevens,
waar al de andere levenswaarden, voor zover ze met de film iets te maken hebben,
in vruchtbare wisselwerking tot elkaar staan.
Een echte filmethiek, die niet van buitenaf moet aangebracht doch haar object
innerlijke adel, schoonheid en een bovennatuurlijke meerwaarde moet bijzetten, kan
alleen in een juiste filmaesthetiek vruchtbaar werken. Dit alles sluit natuurlijk niet
uit dat sociale bekommeringen, wijsgerige bezinning en kerkelijk leven indirect den
kunstgroei van de film bevorderen. Dit kan niet anders. Het leven is immers een
eenheid. Zo mocht Pius XI in zijn encycliek Vigilanti Cura voor de kunstwereld
getuigen: 'Ofschoon in sommige kringen voorspeld werd, dat de artistieke waarde
van de film heel wat zou te lijden hebben onder het krachtdadig optreden van dit
'Legioen', schijnt wel het tegendeel zich te hebben voorgedaan. Inderdaad heeft die
werking er niet weinig toe bijgedragen om de film volgens de ware kunstnormen op
te bouwen'.
Het grote werk echter om die normen te creëren moet door de kineasten zelf en
door de critici verricht worden.
Men kan daarbij vragen: hoe staat het met dit schoonheidsinzicht in onze huidige
filmkritiek? Veel verdienstelijk werk niet te na gesproken - wij denken hier vooral
aan de degelijke en eerlijk zoekende arbeid van een vakblad als Filmstudiën - moeten
wij desniettemin bekennen dat de kritiek het A.B.C. van de kunst nog niet ontstegen
is. In de beste totnogtoe verschenen studies treffen wij alleen de steeds herhaalde en
steeds algemeen vernoemde grondinzichten aan, die dan bij enkele sequenties of
shots uit de besproken film worden aangeknoopt. En de rest is literatuur. Wie ontleedt
ons, in een technisch en toch beeldende filmtaal een werk van Delannoy zoals grote
critici ons de analyse van Bach's en van Beethoven's compositie geven? Wie
onderzoekt stijlcritisch en rhythmisch-invoelend de evolutie van John Ford, zoals
dit nog steeds gebeurt voor de grootmeesters van de literatuur, een Shakespeare of
Racine? Kortom, wie wijst ons een boek aan waar wij inzicht krijgen niet alleen in
de algemene filmaesthetica, maar in een van haar concrete verschijningen, in welke
verschijning ieder schoonheidsbegrip toch eerst begint te bestaan?

Streven. Jaargang 14

833
Die ietwat brutaal uitgedrukte eis is echter geen verwijt. Kunstinzicht moet groeien,
en groeien kan niet geforceerd worden. Ook technisch staan er heel wat moeilijkheden
in den weg. Het is voorlopig veel lastiger de kritiek van een film te maken dan een
aesthetisch inzicht van een boek of van menig ander kunstwerk te geven. Een roman
consulteert men vrij. Men kan bij een bladzijde, bij een zinsnede blijven stilstaan.
De film eist van meet af aan een sterk synthetisch meeleven. Al de beelden voegen
zich in een bepaalde verhouding en een eigenaardig rhythme, die zich slechts
langzamerhand aftekenen en soms tot vóór de ontknoping verborgen blijven. De
band loopt door. In de bewegende stroom moet men steeds de vaste, alles in beweging
zettende pool in in het oog houden. Dit is ook wel zo bij een muziekuitvoering, maar
hier beschikt de luisteraar over partituur en gramophoonplaat die een controle en een
objectief overdenken toelaten. De film integendeel kan hoogstens nog een paar malen
gezien worden aleer hij, wellicht voor goed, uit de stad verdwijnt.
Wat dan gezegd voor wie het ganse oeuvre van een kineast zou willen instuderen?
Staat hij niet voor een onmogelijke taak? Daarom kunnen wij de verdiensten van
onze Belgische filmologen en op de eerste plaats de weldoende werking van hun
voorzitter, den heer Vermeylen, den huidigen minister van Binnenlandse Zaken, niet
genoeg onderstrepen, wanneer wij bedenken dat al hun streven en hun initiatieven
op de bevordering van een filmaesthetische vorsing in dienst van een filmaesthetische
opvoeding gericht zijn. Aan dit ideaal hebben wij de filmseminaries over het ganse
land te danken, uit die bezielende gedachte ook ontstond de Belgische filmotheek
die vele van de hiervóór vernoemde moeilijkheden uit den weg zal ruimen, en vooral
uit het zo juiste inzicht van onze Belgische filmbeschermers werd het wereldfestival
geboren dat, wij hopen het, de officiële erkenning van de Film in de Kunstwereld
worden zal.
Het is daarbij van de diepste symbolische betekenis dat ons nationaal Paleis van
Schone Kunsten een ganse maand het Wereldpaleis der Film zal heten, rondom welk
paleis de muziek, het schone woord, de choreographie en de plastische kunsten
onafgebroken de erewacht zullen betrekken.
Er is nog iets meer. Ook de Kerk zal gedurende dezelfde maand binnen datzelfde
Paleis haar IVe Filmcongres houden. En niet alleen de katholieken, maar ieder
cultuurmens die met de toekomst van de film begaan is, zal zich over dit ongedwongen
samengaan diep verheugen.
Zo verkeert dan, voor alle mensen van goeden wil, het fameuze, door de besten
fel geduchte 'Le Congrès s'amuse' in een veel belovende filmaesthetische werking
en religieuze bezinning.
***

De geschiedenis van de film verliest zich niet, zoals die van de andere kunsten, in
de niets onthullende nacht der tijden. Uur en plaats van

Streven. Jaargang 14

834
geboorte zijn bekend, en de voorbereidende phases die het ontstaan van de zevende
kunst mogelijk maakten werden wetenschappelijk opgespeurd en vastgelegd.
Het was op den avond van den 28sten Maart 1895 dat Louis Lumière voor enkele
genodigden in een donkere kelder van een spijshuis enkele lichtplaatjes vertoonde
waarvan de figuren, voor aller verbaasde ogen, op het scherm bewogen. Het heette
een wetenschappelijke experiëntie of liever een op wetenschappelijke basis opgelost
probleem. De beweging binnen het beeldvlak, waar wetenschapslui reeds meer dan
een eeuw ijverig naar zochten, was gevonden. Meliès, de trouwe medewerker van
Lumière, feliciteerde na den gelukkigen afloop der séance zijn vriend, 'maar, zo
voegde hij er wetenschappelijk stoïsch aan toe, wij weten wel dat onze uitvinding
geen commerciële toekomst hebben kan'.
Hoe het echter in werkelijkheid verging zal de klare wetenschappelijke taal van
enkele statistieken ons onmiddellijk duidelijk maken.
In 1946 stond het witte scherm in 40.000 zalen voor 13 milliard bezoekers in alle
steden en dorpen van de wereld opgesteld. Wanneer wij bedenken dat de totale
bevolking van de aarde de twee milliard nauwelijks overschrijdt, dan betekent dit
cijfer dat gemiddeld ieder sterveling zes maal per jaar naar de kinema gaat. In de
Verenigde Staten zijn er dagelijks twaalf millioen mensen in de bioscopen en wordt
er dagelijks vier millioen dollar aan bioscoopbezoek uitgegeven. Elke week zien
zeven van de tien Amerikanen hun film. Het gemiddeld aantal bioscoopbezoeken
voor de bewoners van gans de wereld is zes per jaar. In België wordt dit gemiddelde
ver overtroffen en stijgt het tot zeventien. Het zal dan ook niemand verwonderen dat
het filmbedrijf de vierde industrie van de wereld is geworden. Welke uitvinding had
ooit, binnen de vijftig jaren, een rijker commerciëel rendement, dan het prentjesdraaien
in de kelder van het Parijse koffiehuis?
Het dagelijks kinemabezoek van millioenen mensen moet ongetwijfeld de structuur
van de maatschappij grondig wijzigen. Niet alleen in de bovenste lagen, ook in de
diepere levensregionen waar de principiële houding en de morele gedraging van den
mens in het gedrang komen, hebben noodzakelijkerwijze ingrijpende veranderingen
plaats. Na de sport heeft ook de film deze laatste jaren haar volle Vrijdag-pagina in
ieder dagblad, haar kroniek in ieder tijdschrift, weten te veroveren. Naast het
badseizoen is het filmseizoen opgekomen. Dit alles heeft het uitzicht van het
stadsleven en de schikking van menig huishouden heel wat gewijzigd.
Maar trachten wij doorheen deze uiterlijkheden van cijfers, reclames en reglementen
tot het inwendig gebeuren door te dringen en te achterhalen wat geen statistiek ons
leren kan: de levensinzichten en de geheime zielsberoerselen van den kinemabezoeker.
Wat zoeken en wat vinden de mensen in de cosmische alomtegenwoordigheid van
de film?
'I go to the cinema for any number of different reasons' biecht Miss Eliz. Bowen
rechtzinnig op in Charly Davy's Footnotes to the film: de
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wens om uit deze wereld te ontsnappen - moeheid - een gevoel van leegheid in mij
en in wie mij omgeven - verlatenheid en een aangeboren lichtzinnigheid.'
Bernstein, die als betrokkene in het filmbedrijf den smaak van het publiek grondig
kennen moest, geeft ons, steunend op een uitgebreid enkwest volgende analyse.
Onder de kinemabezoekers moet men de massa van de weinige filmkenners
onderscheiden. De eerste vereenzelvigt zich zonder meer met het gebeuren op het
scherm. De filmstar of held is de verpersoonlijking van haar aspiraties. De bewegende
beelden verdrijven voor een paar uren de harde werkelijkheid van het leven. Alleen
enkele gevormde toeschouwers zijn in staat om hun filmen te kiezen.
Reeds in 1937 constateert Alberto Consiglio dat de arbeider of de boer de negen
tienden van wat hij weet in de film heeft opgedaan. Geheel de intellectuele opleiding
van de massa gebeurt in de kinemazaal.
Pius XI onderlijnt in zijn wereldbrief dit informerend karakter van de film, maar
voegt er heel juist aan toe dat de bioscoop ook noodzakelijk een opvoeding geeft of
een school van zedelijke ontaarding wordt. 'Derhalve zijn de bioscoopzalen werkelijke
leerscholen die, meer dan een loutere redenering, de meeste mensen zowel tot deugd
als tot zonde kunnen aansporen.'
De film is dus meer dan een voetbalmatch of een internationale wedstrijd. Zij is
de grote opvoedster van de twintigste eeuw. De Kerk en de Staat konden dan ook
niet langer onverschillig blijven aan den uitbouw van het filmleven. Er kwamen
kerkelijke richtlijnen en in alle landen van de wereld werd de filmproductie en de
filmvertoning aan de Staatscensuur onderworpen.
Deze keurraad heeft naargelang de omstandigheden en den aard van ieder
staatsbestel haar eigen statuut en eigen geest. In de dictatoriale landen is hij vaak een
propaganda- en expansiemiddel in de handen van den staatsleider. 'De film, verklaarde
Jozef Stalin, is in dienst van de Sovjetistische gedachte een machtig wapen ter
overwinning.' Gedurende den oorlog werd ook in Engeland de censuur in de nationale
verdediging betrokken. 'Kinemas are as essential to the progress of the war effort as
any munitions you can possibly make. They are so essential that you cannot do
without them.' Toch blijft de eigene, hogere zending van de film niet de oorlog of
het dienen van een etatisme doch de internationale toenadering en het brengen van
den vrede. 'De film is een culturele brug tussen de naties. Zij bevordert de
verstandhouding tussen de volkeren, en helpt hen om elkaar te leren kennen.' Deze
woorden werden door Jozef Goebbels neergeschreven. Zij lijken wonderwel op de
leer in Vigilanti cura voorgehouden.'Daarentegen kunnen vertoningen, die geleid
worden door gezonde beginselen, een zeer weidoenden invloed op de toeschouwers
uitoefenen. Inderdaad kunnen ze op aangename en kunstvolle wijze, deugd en
waarheid voorhouden; de zucht naar wederzijdse kennis en betere verstandhouding
tussen de verschillende lagen der maatschappij, naties en rassen, doen ontstaan of
ten minste bevorderen; de zaak van de rechtvaardigheid dienen.'
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Natuurlijk: dit is een ideaal. De invloed van de film, en dan voor het grootste gedeelte
in de slechte richting, de richting van de menselijke afbrokkeling en verwording, is
desniettemin even diep en reëel als universeel. Haar macht is zo groot dat de
Verenigde Staten, direct na den V-dag besloten hebben een vertegenwoordiger uit
de filmwereld aan de vredesonderhandelingen te laten deelnemen, en dat Rusland
een speciaal ministerie van filmwezen heeft ingesteld.
Het centrum van deze nieuwe morele macht is nog steeds Hollywood. Jaarlijks
verlaten zeshonderd filmen zijn studio's. In het eerste trimester van 1945 waren 78
procent van de filmen, die in het Vlaamse land vertoond werden, Amerikaanse
productie. Ongetwijfeld, er zijn enkele hoogstaande werken bij; doch meestal zijn
het de eindeloze variaties op twee, drie grondthema's die de massa moeten voeden.
En welk een massa! De hypergecultiveerde noorderling en de huisboy van
Leopoldstad, de bomster die pas een paar weken op het fabriek staat en de essayist,
de sociaal verbitterde en de onbezorgde student, de exploitant en de bureelbediende,
de zenuwlijder en de badgasten, de twaalf milliard bezoekers tenslotte die jaarlijks
de zalen vullen. Voor allen - dezelfde film! En dit, in normale omstandigheden,
binnen enkele maanden tijd. En komt eenmaal de televisie: op denzelfden dag,
hetzelfde uur. De gelijkschakeling die van zo'n productie het resultaat moet zijn, zal
menig nadenkenden lezer doen schrikken. Ware cultuur kent geen gelijkschakeling.
Omdat gelijkschakeling vervreemdt.
Aan de horizon van de twintigste eeuw rijst het bezwerende beeld van de
Filmexploitatie - met haar industrie en haar lichtreclames, haar rinkelende bellen en
haar 40.000 zalen. En daarbinnen: een amorphe massa mensen. De filmexploitatie
die ook de filmkunst dooddrukken kan. Hoe bitter Hitchcock's dodengroet aan de
kunst wanneer hij zich gedwongen voelt van de aesthetisch juist aangevoelde
ontknoping van zijn Blacmail af te zien: That was the ending I wanted for Blacmail,
but I had to change it for commercial reasons.
Het ligt nochtans ver van ons te gaan denken dat de filmindustrie, als zodanig, uit
den boze is. De creatie van een film eist enorme kapitalen en de kans op welslagen
is naar de samenwerking van tal van technieken en kunsten berekend. De vele
bedenkelijke elementen van het filmwezen die ondertussen op de meeste mensen
geestelijk en ook physisch nadelig inwerken zijn de slakken die door de inspanning,
het gezag en de kunde van velen, uit dit edele nieuwe erts moeten geweerd worden.
Alleen dient men niet te vergeten dat niemand nog de film kan voorbijgaan, dat
de kinema het bestaan van enkeling en gemeenschap met den dag steeds grondiger
zal gaan beïnvloeden, en dat tenslotte de film, zoals trouwens ieder kunstwerk, ook
in de gemeenschap wortelt.
En zo zijn wij hier aan het eind van den omweg gekomen die ons omheen het
publiek weer terug voor het witte scherm zelf brengt. Al zullen de enkele bedenkingen
die wij hier neerschreven vooral den socioloog en den zieleleider interesseren, toch
zou het een vergissing wezen, te menen dat ze niets met het aesthetisch standpunt te
maken hebben.
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Het is de klassieke fout, alleen het kunstwerk in den schepper te beschouwen en de
inspirerende rol, de constituerende factor van het publiek niet te onderkennen. Elke
kunst is de ontmoeting van twee of meerdere personen. Deze noodzakelijke deelname
van het publiek in het tot stand komen van een meesterwerk is wellicht, is
ongetwijfeld, groter in de vormingsperiode van de kunst, dan in welke andere phase
ook van haar bestaan. Althans treedt zij dan meer op het voorplan. Jean Epstein zegde
dan ook zeer juist: 'Il faut au cinéma ses cent millions d'yeux. Il a besoin de cette
immense foule pour vivre et pour progresser'.
Dit alles is trouwens zeer begrijpelijk. Wat zou er moeten gebeuren met de
korenvelden en de meestgezochte vruchten zo de honger van den mens zou ophouden
te bestaan? Maak van de mensen zuivere geesten, en de aarde wordt weldra een grote
woestenij. Neem uit de moderne mensenpsyche den film-nood weg en de witte
schermen verdwijnen uit onze zalen. Maar dan is de filmkunst ook in haar wezen
door de mensheid geconditionneerd, dan krijgt het gezegde van Cohen-Séat op louter
filmaesthetisch gebied zijn volle betekenis: 'Ce qu'il y a de plus définitif dans le
cinéma n'est peut-ètre en effet rien d'autre que cet auditoire immense'.
***

In een meesterwerk van de Film zelf, uit de innige samenwerking van publiek en
kunstenaar tot stand gekomen, medewerking van publiek, die in haar schoonste en
zuivere vorm altijd een deskundig aanvaarden van 's kunstenaars werk zal zijn - in
zo'n réussite moet tenslotte het geheim en het wezen van die zevende kunst benaderd
worden.
Hoe de schoonheid uit de techniek van den Parijzer kelder groeide? Hoe ook hier
de vakman artist werd en het kunnen in de kunst zijn volle gestalte kreeg? Veel tasten
en zoeken ging Ruttmann's Droom van Kriemhilde vooraf, deze parel van pure
filmpoëzie, verloren in het eindeloze werk van Fritz Lang's Niebelungen. Veel theater
waarvan de scènes in het oneindige konden vermenigvuldigd worden, met een décor
dat aan geen beperkte ruimte meer gebonden was, werd op celluloïdband opgenomen,
vooraleer het filmwonder gebeurde en... Griffith, bewogen door de schoonheid van
een actrice, de camera stil optillend haar dicht bij het spelend gelaat en de expressieve
handen bracht. De filmkust was geboren.
Doch, vooraleer wij verder gaan: vertel die geschiedenis welke Griffith overvallen
is, niet aan historici en zwaarwichtige geleerden. Zij zullen ons niet geloven. Die
legende hebben zij reeds lang uit het hoofdstuk van de kinematographische genese
geschrapt. Sommige onder hen vinden het wel aardig het hele gevalletje als een
sprookje in voetnota te citeren. Meer niet. Ook wij zullen de historiciteit van het
geval niet staande houden. Het sprookje is ons genoeg. Waar hoort de Schoonheid
elders thuis? Het is echt waar wat het sprookje zegt: dat het filmgenie zelf Griffith
zijn camera een beweging, een rhythme deed geven; dat alleen de schoonheid Griffith's
techniek tot filmkunst inspireerde.
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Wanneer de camera op het rhythme van de levensvolheid deinen gaat, wanneer het
oog van den kunstenaar alle wezens op den aardbol omkringend, den zin van de
wereld, van haar drama's en haar vreugde, doordringt; wanneer niets meer ver-woord,
ver-teld, ver-beeld, verklankt wordt maar alles gebeurt in een steeds medebetrokken
zijn van den mee-jubelenden, mee-vragenden, mee-lijdenden, mee-strevenden,
mee-verzinkenden en mee-verwinnenden toeschouwer; pas wanneer dat alles
verwerkelijkt wordt, ontstaat de film als zelfstandige kunst. Alles ligt in de
rhythmische beweging van de bezielende camera. Zo iets vindt men niet uit. Geen
enkel kunst vindt men uit. Men moet ze in eigen geest ontdekken. Daarom is er één
regel in het werkje van den onderlegden en scherpzienden criticus, Roger Marnvell
- hij ging in de leer bij den groten Grierson, die het onovertroffen Brief Encounter
creëerde - één regel die we niet kunnen beamen, de zin waarmee hij een van zijn
essays begint: 'God made the fine arts but man made the film.' Neen, geen
mensenhanden, geen mensenvernuft, geen technische combinaties maar de
zielsberoerende Schoonheid creëerde de zeven kunsten, ook de Film.
Zo wij het nu wagen de filmkunst rationeel te naderen, zijn wij ons ook bewust
van de grenzen die ons gesteld worden. Hoe eenvoudig bij nadere beschouwing de
uitleg van het filmgebeuren ook moge lijken, geen enkel denker zou deze gevonden
hebben vooraleer de grote aesthetische wet: de Schoonheid achterna, Griffith's camera
zou geïnspireerd hebben.
Elke kunst kunnen wij bepalen als een bezielde techniek. De eigen mogelijkheden
van de materiële stofbeheersing moeten tot schoonheid opgevoerd worden. Voor de
camera is dit de bekwaamheid om de realiteit van het dagelijks leven onder alle
mogelijke aspecten op de gevoelige plaat vast te leggen. Eerste etappe van het
filmgebeuren, welke wij het best de photographische phase heten. Deze vele
verschillende opnamen vermag de camera nu ook in een eenheid van beweging weer
te geven: tweede en definitieve etappe van hetzelfde filmgebeuren: de
kinematographische phase. Zolang alleen een technische virtuositeit opnamen en
montage beheersen, hebben wij slechts een kostbaar werktuig in handen. De film
ontstaat, wanneer de keuze van belichting (horizontaal, plongé, kikkerperspectief),
instellingen (algemeen plan, middenplan, plan américain, eerste plan en groot plan),
lenzen en bewegingen (travelling, panarama, slingerbeweging) door een inwendig
rhythme geconditionneerd en door ditzelfde inwendig rhythme in de montage
opgenomen worden.
De experiëntie van Einstein is te bekend opdat wij er lang zouden hoeven bij stil
te staan. De Russische kineast filmeerde het hoofd van een zacht monkelenden man,
met daarnaast nog drie verschillende opnamen: een doodskist, een naakt snoezig
kindje, spelend in de sneeuw, en een stilleven. Vervolgens projecteerde hij op het
scherm één voor één de drie laatste opnamen telkens gevolgd door het hoofd in groot
plan. Dezelfde lach nu leek om de beurt een uitdrukking van diepe droefheid, speels
genot en koele onverschilligheid.
Het schone, realistische beeld en de bezielende montage reveleren zich
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aldus als twee essentiële gegevens van de filmkunst. Het evenwicht in de spanning
tussen beeldwaarde en montage, de bindende eenheid van beide, vormt den klassieken
stijl. De componentenverhouding van diezelfde twee gegevens geeft de
persoonlijkheid van ieder kineast weer.
Het was noodzakelijk en het blijft uiterst nuttig dat er binnen deze twee etappes
van het filmisch gebeuren: het photographisch en het kinematographisch moment,
ijverig geëxperimenteerd worde. Deze peilingen zijn de onmisbare voorwaarde om
tot een dieper filminzicht te komen, mits grote meesters de verworven inzichten tot
een hogere synthese opvoeren. Zo hebben Ruttmann en Richter met hun absolute
filmen, zo heeft de Franse avant-garde verdienstelijk werk verricht.
Doch elke grote film suggereert ons in een bepaald verband van stoffelijke beelden
een dieper geestelijk complex. De kineast vormt een nieuw universum met een eigen
opgestelde ruimte en met een eigen opgebouwden tijd, die, dank zij recente
uitvindingen, evenals de ruimte uit elkaar genomen of gesyncopeerd kan worden.
Dit 'denken in beeldenopeen-volging' die 'visuele rhythmische autonomie' wordt het
denken en het rhythme van den wereldtoeschouwer. De film is immers geroepen de
allerpersoonlijkste en de meest universele kunst te worden. Als een ooggetuige trekt
zij iedereen in hetzelfde gebeuren mee. Alle rassen en talen hebben Hitier in een
afwisseling van sierlijke gebaren en groteske grimassen met den wereldbal zien
spelen, en toen die bal boven het hoofd van den dictator openklapte de les die de
geschiedenis enkele jaren later zou enregistreren, begrepen1.. Of liever ieder
toeschouwer, die een film bekijken kon, was in staat Chaplin's bedoeling te begrijpen.
Weinigen toch, wij zegden het reeds hiervoor, hebben het gebruik van hun filmzintuig.
Voor der-gelijke mensen zal de kinema steeds verderfelijk blijven.
Een roman, een theaterstuk of - op een ander terrein van menselijke belangstelling
- een voetbalmatch boeien tot het einde toe. Er ligt een vrij gemakkelijk te volgen
climax in. De kinema integendeel, door haar beeldenopeenvolging en
gevoelsassociaties, verstrooit, brengt den toeschouwer voortdurend van de wijs. Men
is hier ook wel voortdurend geboeid, maar de interesse gaat, op een eerste gezicht,
niet uit van één haard doch van telkens hernieuwde beeldenprikkeling. De goede
film, in haar uiterlijke verschijning - de enige die een doorsnee-kinemabezoeker kent
- is fragmentair. De millioenen toeschouwers worden meestal meegesleurd in een
vloed van close-ups en long shotes die hen fascinerend overmeestert.
De bedenking van P. Willot in zijn artikel Jeunesse contemporaine2. is dan ook
zeer juist: 'Les jeunes voient et remarquent les détails, mais manquent totalement de
faculté de synthèse. Dans une expérience, par exemple, ils seront frappés par un
détail curieux, mais non par le point important. Le cinéma les a d'ailleurs déshabitués
de chercher les synthèses'.

1.
2.

De film De Dictator werd vóór den oorlog gecreëerd en om begrijpelijke redenen zo goed
als ingehouden. Nu nog is zij in Nederland niet vertoond geworden.
Études Classiques, XIV, 3-4, blz. 253.
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Doch in zo'n rechtzinnige veroordeling schuilt een niet minder groot gevaar. Is het
waar dat de film de huidige geesten verstrooit, dan is daar maar één besluit uit te
trekken: die geesten een degelijke filmopleiding geven. Want zo zullen de opvoeders
stilaan gaan merken, dat de film, goed bekeken en intens meegeleefd, de meest
synthetische onder alle kunsten is. Dan eerst beschikt men immers over een
gevormden filmsmaak wanneer men ieder beeld in het geheel van de film aesthetisch
kan rechtvaardigen, omdat men de alles bezielende gedachte achter alle shots en
sequenties inlevend heeft gevat. De huidige verbrokkeling in de geesten kunnen en
moeten wij betreuren; wij mogen er niet over verwonderd zijn, integendeel. Een
blinde die het gezicht terugkrijgt zal niet aanstonds zien. Hij wordt verblind, ziet
niets en ervaart zeer grote storingen. Hoe zou de mensheid dan het filmzintuig leren
gebruiken zonder een diepen schok te ervaren, die gans haar wezen beroert?
Daarom zien wij in de voorlopige verbrokkeling de voorbode van een groter
synthetisch denken. En over vierhonderd jaar zal wellicht de klassieke opleiding wij zijn er van overtuigd - naast het theater ook en vooral de meesterwerken van de
Film in de vorming van de elite betrekken. Wanneer wij bedenken hoe het met het
theater verging vóór vierhonderd jaar, hebben wij alle reden om het beste te verhopen.
Ongetwijfeld, elke kunst kan een oorzaak worden van verderf of van innerlijke
verdieping. Of liever elke kunst en inzonderheid de Film is een poort die uitgeeft op
de buitenwereld of een poort die binnenleidt in het rijk van den geest. Nu zijn er die
door de klanken, kleuren en vormen naar buiten worden gelokt. Dit is de verstrooiing
in de stof. Anderen nemen dezelfde klanken, kleuren en vormen op in eigen ziel. Dit
is de opgang van de stof in den geest, dit is de kunst.
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Kroniek over folklore
Vlaamse volkskunde
door Em. Janssen S.J.
Kanttekeningen bij Eigen aard. Grepen uit de Vlaamsche folklore, door
Dr K.C. PEETERS. Met voorwoord van Prof. Dr J. Gessier. Illustraties van
H. Lievens1..
'Het schoonste boek over het Vlaamsche volksleven': zelfbewust en fier hadden
schrijver, illustrator en uitgever hun werk zo aangekondigd, op gevaar af eerst
verkeerd begrepen te worden en later bespot. Want niet onmiddellijk dacht eenieder
aan een folkloristisch boek, en na zulke hooggespannen verwachting kon elke
ontgoocheling tegen de daders verguizend zich keren. Ziehier dan, na de durvende
belofte, de koninklijke gave. Een voornaam weelderige band, licht van tint, met
bruinlederen rug, glanzenden goudstempel en de kleurenpraal van veel blazoenen.
Een overrijke illustratie, documentair of gefantaseerd, die hoort bij het wezen zelf
van de studie. En een onderhoudende tekst, die een allerovervloedigst materiaal,
zonder moeite en voor allen bevattelijk, voorstelt en verklaart. Een schoner boek,
uitgave en inhoud, over het Vlaamse volksleven, folkloristisch gezien, bestaat dan
niet.
Tot een zoveel grondiger onderzoek ziet de criticus zich verplicht. Met welk
verenigend doel-en-ideaal hebben schrijver, illustrator en uitgever zichzelf en elkander
zo kunnen bezielen? Welke is, voor ons, de waarde, de betekenis, de eis van dit zo
schitterend geschenk?

I
Gaan we van den inhoud uit. Het eerste deel. Inrichting en levenswijze, behandelt
het land en de bevolking in het algemeen; daarbij het huis, de huisraad, de
klederdracht, het voedsel. De titel van het tweede deel. Woord en lied, volksgeloof
en -wetenschap, is klaar op zichzelf; het derde. Volksgebruiken, bevat een dubbelen
kringloop: dien van het jaar en dien van het leven.

1.

De Vlijt, Antwerpen, z.j., 543 blz., geb. Fr. 475.
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De drie delen komen bijna concentrisch voor: omheen het leven; het leven zelf; het
dubbel verloop. Maar dan moet elk gedeelte, in zijn gang zelf, het volgende
voorbereiden, en hier blijft het tweede in gebreke. Met recht staat er de volkstaal
vooraan; daarop had de volkswetenschap moeten volgen (geneeskunde, weerkunde);
dan de vertelselschat en het lied; eindelijk het geloof (en het bijgeloof): met het
voordeel dat, bij hierarchisch beter geordende levenswaarden, geleidelijk diepere
geheimen van de volksziel werden blootgelegd. Vanzelf zouden we tot het derde
deel dan overgaan, waarin de voornaamste gedenkdagen van jaar of leven toch een
religieuzen smaak en zin bezitten en vertonen. Zo boorde het gehele werk, als in
spiraalvorm met een drievoudig draaiende beweging, de dieper liggende bron aan
van onze steeds wellende vitaliteit. Niet minder beschrijvend zou het werk zich
daarom voordoen; wie echter door de verschijnselen heen wil peilen, vindt
gemakkelijker en beter richting en methode.
De auteur, die zijn boek 'grepen uit de Vlaamsche folklore' noemt, beoogt geen
synthese. Daarvoor is, in de Vlaamse volkskunde, de tijd niet gekomen: heel veel
arbeid van investigatie en verzameling moet nog voorafgaan. Komt hij wel ooit? Zal
deze wetenschap, die aan alles raakt en van niets vooreerst afhangt, niet altijd
hoofdzakelijk bestaan uit een veelvuldige en begrijpende waarneming, schiftend en
ordenend, die ons fijner leert opmerken, dieper doorgronden, meer zelfbewust leven
en zelfgetrouw? Zou een rechtlijnige deductie en techniek de vele organen der levende
folklore niet verkillen en doden? Zal haar beoefening, die een liefhebberen blijft en
toch wetenschap moet worden, met de culturele en sociale geschiedenis verbonden
en toch er van onderscheiden, met de artistieke en religieuze evolutie, met de
geschiedenis en de aardrijkskunde, de psychologie en de wijsbegeerte, veel technische
kennis en veel intuïtief vermogen..., zal die beoefening niet altijd, delikaat en
voorzichtig, nederig en fier, het altijd labiele evenwicht moeten bewaren tussen
waanwijze zelfgenoegzaamheid en schuwe zelfoverschatting, tussen het trekken van
strakke lijnen en het bij mekaar gooien zonder ordening, tussen temperamentloze
afhankelijkheid en een niets erkennend losbandig spel, tussen het doelloos zich
vermeien in het verleden en het trots willen beheersen van de toekomst?
De folklorist bezet het niemandsland tussen veel fronten; hij patrouilleert voor
verscheidene legers, die alle veroveren willen op zijn grond; aanhoudend loopt hij
gevaar in den rug getroffen te worden of in de borst. Maar zijn diensten zijn
onmisbaar: veel tegenstellingen harmonieert hij; veel schijnproblemen lost hij op;
veel krachten voegt hij samen; veel technische verstarring doet hij overgaan in soepel
bewegen. Het harde, het onbuigzame, het abstracte van wetenschap en discussie
vervangt hij door anekdoten, fantasie en een onweerstaanbare typering, en vaak voert
hij ons verder. Hij lijkt soms onbeduidend, de luchtige circusclown die leuke
afwisseling brengt tussen zware nummers met paarden of zweefrek; maar zo
meesterlijk ontspannend, zo rustig gelei-

Streven. Jaargang 14

843
delijk zijn overgangen, dat men, daarvoor en daarna, zoveel dieper doordringt in
ernstig zwoegen of imponerende performance. De folklorist is, aan het koninklijk
hof van gestrenge cultuurmensen, de nar met de zotskap; uit zijn mond vloeit vaak
de meest onafhankelijke, de meest suggererende en revelerende waarheid.
Wij vergissen ons, wanneer wij hem een primair verzamelaar noemen. Niemand
moet méér schiften en scheiden, smaken en goedkeuren, precies interpreteren, de
legkaart zorgvuldig samenbrengen, uit talloze stukken, van het gehele leven. Van
verscheidene wetenschappen, onderling heel verschillend, moet hij de grondslagen
kennen, de algemene richting, het eigen domein en de begrenzing. Veel moet hij
verzachten, schakeren, kleuren, aannemelijk maken. De fantasie moet hij bij den
ernst voegen; scheppend moet hij aanvullen wat de tijd verminkte of wat ontaarding
teloor deed gaan. Niets en alles moet hij zijn: voor alles open, van niets geheel
afhankelijk. Altijd in evenwicht; altijd zichzelf en altijd onderdanig. De folklorist
moet een man zijn van de actie, van de wetenschap, van de kunst. Met zin voor elke
werkelijkheid, kritisch tegenover elk bedrog, moet hij de mozaïek aanleggen en
voltooien van het volksleven, gelijk het, de eeuwen door, zich wijzigde en toch
hetzelfde bleef. Hij, hij vooreerst, vindt de constanten van het volksleven; achter de
meestbekende gebruiken stoot hij horizonnen open van eeuwenoude afkomst, van
allerdiepste menselijke overtuiging, van een dagelijks voorkomend dichterlijk besef.
Het degelijk werk van een goed folklorist is gelijk een brandende lamp in de
schemering: naar alle zijden licht zij heel ver; maar niet elke olie maakt de vlam hoog
en helder.
Alle folkloristen zijn niet gelijk aan elkander. Als we Eigen aard vergelijken met
het klassiek geworden Nederlandsche volkskunde van Dr Jos. Schrijnen1. of met Volk
van Nederland, dat verscheen onder de leiding van Prof. Dr Jan de Vries2.: dan
bemerken we hoe Dr Schrijnen onmiddellijk het systematiserend wetenschappelijke
beoogt, en dat Dr de Vries aandachtig de wisselwerking nagaat tussen cultuur,
volksgemeenschap en volksgebruiken. Dr Peeters lijkt voorlopig minder aan een
wetenschappelijke structuur of onderzoek te denken; doch de verklaring geeft hij
zelf: deze 'grepen' zijn maar een aanloop tot een systematisch werk over de folklore,
in drie delen3.. Alvorens te theoriseren wil de nauwgezette auteur, uit het al te
overvloedige materiaal, het beeld van het volk ophalen gelijk het zich in hem heeft
gevormd. Met de ogen en de vaardigheid van wie al de verzamelde gegevens kent
onzer Zuidnederlandse volkskunde, wil hij, voor een uitgebreid publiek, getrouw en
objectief de kleuren en lijnen leggen en trekken: het schilderij van onzen eigen
volksaard.
Door tekst en illustratie, beide allernauwst verbonden. De Vlaamse volksaard is
geen bedenksel, wél een levend verschijnsel: levend zal

1.
2.
3.

Twee delen, Zutphen, z.j.
Amsterdam, 1943.
Blz. 14-15.
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hij dan verschijnen, in schilderwerk, tekeningen en foto's; in objectieve documentatie
en doorheen de fantasie van een kunstenaar-tekenaar. De Vlaamse volksaard Vlaanderen, Brabant en Limburg verstrengeld - met zijn tegenstellingen van grofheid
en verfijning, burgerlijkheid en mystiek, zinnelijkheid en gebeden; de Vlaamse
volksaard, nors en spottend, nogal zelfzuchtig maar getrouw, niet heldhaftig maar
vindingrijk, in duizenden vondsten en bijzonderheden hier weerspiegeld, in spelen
en liederen, bedevaarten en braspartijen, in gezegden en gewoonten: gelijk hij, eeuwen
door, zich uitdrukte en gelden deed!
De Vlaamse volksaard, gelijk de folklorist hem tekent en kleurt, wordt niet
adaequaat zo benaderd en bereikt door den kunstcriticus, den geschiedschrijver, den
socioloog of den ethnoloog. De folklorist legt hem vast, gelijk hij in ruimere
volkslagen leeft: grover, brutaler, minder diep doch meer gevat, minder geformuleerd
doch suggestiever, minder uitspreekbaar doch solied overtuigend. Hoé precies? Met
welk voordeel en resultaat? Een nauwkeuriger onderzoek naar de opvatting van den
auteur laat ons hierop antwoorden.

II
Dr Peeters wil ook het heden en ook de steden in de folklore betrekken; ze mag
evenmin een 'boerenkunde' worden als een oudheidkundig museum. Zijn ernst en
zijn waarderende genegenheid voor het volk verzetten zich tegen het speelse
liefhebberen, met oude dansen en vendelzwaaien, op feesten en kunstdagen; tegen
het onbesuisd en oneerbiedig spectaculair maken van oude gewoonten, terwijl men
den geest niet oproept. Zij verzetten zich tegen de strikt lokale heemkunde, zonder
ruimte noch horizon. De auteur brengt nu eenmaal, in zijn folkloristisch beeld, het
gehele volk onder - verleden en heden, stad en land, oud geloof en nieuwe
bestemming, - en als onze hedendaagse mensen zich bij de nieuwe toestanden al of
niet aanpassen: dan hoort die houding, welke dan ook, bij den Vlaamsen volksaard
dien de folklore vangen wil en vasthouden.
Zulke zienswijze en strekking delen en waarderen we zonder voorbehoud. Folklore
is geen louter spel, geen aangenaam tijdverdrijf, niet de collectieve dweepzucht van
een oudheidkundigen of heemkundigen kring, in zijn kleinheid even verwaand als
begrensd. Achter grimassen en moppen, kwelraadsels en ophopende verhalen, achter
scheldnamen en dieventaal, weerkunde en bijgeloof, liggen ervaring en ernst, trouw
en dienstbaarheid, zin voor humor en een gezond genieten, en het erkend besef van
het mysterie dat elk bestaan omgeeft. Men doet aan folklore omdat men van zijn
volk houdt: van de begaafden en van de gewonen, de uitblinkers en de schamelen,
van wat in de grote steden geschiedt en in de verloren gehuchten. Gelijk het zich
voordoet, leeft en gelooft, aanrandt en zich verdedigt, zo wil men het kennen, - en
zijn wezen en bestemming, ook door de folklore geopenbaard, wil men, zover Gods
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genade eens reiken wil, bevorderen en doorzetten. Dr Peeters wil, met Eigen aard,
zijn volk een geschenk aanbieden en tegelijk wijzen op een plicht. Niets is nog
voorbij; al het goede moet, gewijzigd wellicht, tóch voortbestaan: die ernst en die
zin voor verantwoordelijkheid strekken hem tot eer.
Tot nadere kennismaking nog, beschouwen we een paar punten van naderbij: de
verhouding van stad en land in de folklore, die van verleden en heden.
Het land geeft het leven en de stad de cultuur. Cultuur en leven bestrijden elkander:
het leven voedt weliswaar de cultuur; doch de onbesnoeid zich uitbreidende cultuur
doodt het leven. Zo voedt het land steeds de stad; doch de stad verslindt het leven
dat uit het land haar toekomt. De stad is de wolf, die roodkapje's grootmoeder opeet
en roodkapje zelf.
Het leven, het werkelijk leven, zet zich vast in grond en huis, gewoonten en
overtuiging. Het zet zich vast; het maakt de dingen zelf vast en onveranderlijk. Een
cultuur mogen we dat eerste grijpen-en-houden niet noemen; een prae-cultuur veel
meer: een terrein wordt afgebakend, ontgonnen, bewerkt, beplant; de atmosfeer is
gevonden om te groeien en te bloeien, de atmosfeer met een geloof daarin waarvoor
men alles zou geven. Dat alles is op de eerste plaats landelijk werk1.; het wordt in de
folklore opgetekend en neergelegd. De strikt-genomen cultuur daarentegen, de
ontwikkelde stadscultuur, maakt een gemeenschap weer los van veroverd land, oude
gewoonten en innige overtuiging; zij rationaliseert, mechaniseert en ontnuchtert; zij
maakt eigenwijs en sceptisch. Ontstaat dan een berekenende, een handige, een sluwe,
een vanzelf gewetenloze samenleving, die geen tehuis meer heeft om te rusten, geen
geheim om zich te begoochelen, geen fantasie om met volle overgave op te gaan in
een spel, geen innige liefde die het leven één houdt en toch transformeert. De eigen
aard gaat verloren; ook de gehele inhoud der folklore.
Daarom behelst de folklore, het eerst en het meest, landelijke gewoonten. In de
stad bloeit zij maar in oudere wijken, met een betrekkelijk vaste bevolking; in
gedeelten die dorpen op zichzelf zijn geworden, omheen een toren, met plezierige
straatnamen van kronkel- en trapsteegjes, met beruchte of befaamde hoekhuizen en
uithangborden, met eigen taal en zeden, eigen herinneringen, sagen en bijgeloof...
Daarom houdt de folklore zich los van de rationele cultuur, onafhankelijk van elke
zuivermethodische wetenschap, hoeveel deze aan haar ook zou ontlenen en haar
wederkerig verdiepen. Daarom mag ze niet vergaan, of het leven zelf verstikt in de
techniek. En wie ze ontdekt heeft, genaakt veel dichter bij het oeroude bestaan, bij
moeder aarde die elke stoffelijke ontwikkeling voedt; veel dichter genaakt hij bij
God: de zon waarin en waardoor alles ontluikt, bloeit en vruchten voortbrengt.

1.

Al werkt, van het begin af, de stad op het land terug, de cultuur op de volksgewoonten. Cf.
DE VRIES, O.C., blz. 7 vlgd.
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Dr Peeters heeft de tegenstelling stad-en-land niet beklemtoond; maar ze leeft in zijn
boek. Misschien had een scherper getrokken lijn aan zijn werk meer relief verleend;
ze had het, met zijn drie delen, beter gecentreerd op het prae-culturele en het licht
anti-culturele van de eigenlijke folklore (men doet er niet aan, gewichtig en officieel,
met witte das en manchetten!); ze had het onvervangbare nut van de volkskunde
beter aan het licht gebracht: van al het andere beter onderscheiden; graag zich
handhavend, los en luchtig, vermakelijk en grappig.
De folklore wil het gehele leven omvatten, doch valt in het landelijke altijd terug.
Zij wil het heden bereiken, doch komt uit het verleden niet los. Ook de tegenstelling
verleden-heden hadden we graag dieper doorzocht gezien.
Mogen we onzen tijd niet kenmerken als een algemene urbanisering? De dorpen
verdwijnen; meteen het oude landelijk leven. Alle bewoners van ons land worden
ongeveer stadsmensen, en als een verstikkende, een doden plant woekert de
zogenaamde cultuur.
De vorderende techniek keert alles om. Afstanden krimpen; oude methoden en
constructies wijken voor een nieuw materiaal en een nooit vermoede mechanisering.
Naar de verst afgelegen woningen draagt de bode de dagelijkse krant, en 's avonds,
bij electrisch licht, luistert men naar jazz-muziek of nieuwsberichten, terwijl men 's
Zondags een sportveld en een bioskoop bezoekt. In de bedrijvigheid der stad, in de
zelfaanbidding der cultuur, in het politieke en sociale zoeken en hervormen, wordt
eenieder thans opgenomen; de oorlog heeft daarbij alles ontwricht, veel
eerbiedwaardige oude dingen onherstelbaar verwoest of weggevaagd. Daardoor, in
een zoveel kleinere, zoveel meer wanordelijke wereld, wordt ons land als één stad,
met al zijn mensen als stadsbewoners.
Zoveel groter dan het gevaar, dat het eigenaardige, het rijk suggererende volksleven
op korten tijd zou verdwijnen; door een eenvormig, een zelfgenoegzaam en ijdel
cultureel bestaan niet evenredig vervangen! Het gevaar dat het oppervlakkig genot
en de zoveel gemakkelijker bereikbare avontuurlijkheid de mensen zouden opjagen
en verblinden, hen ontwortelen en doen kwijnen, zonder diepe overtuiging, glanzende
pracht noch zwellend geluk.
De hedendaagse mensen, ook op het land, verliezen vastheid en evenwicht; veilig
zien zij de toekomst niet meer in; minder dan ooit weten zij welke loopbaan hun
kinderen voorbeschikt en voorbereid. Zij verliezen hun oude gewoonten; zij verliezen
hun geloof. En al hoort het bij de folklore dat zij de reactie der mensen bij deze
omwenteling zou noteren: vooreerst neemt men geen afstand en. onderscheidt men
het klatergoud niet van het edel metaal; daarbij gelijken die reacties soms op wilde
stuiptrekkingen, zodat de folklorist die ze noteert, het afsterven zelf noteert der ware
folklore.
Hij arbeidt voor het heden, dat spreekt; maar altijd merkt hij de voorbije tekenen
op van een diep, oorspronkelijk, gezond en temperamentvol leven. Die maakt hij
bekend: ze zijn een aansporing. Want wie beseft
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dat zijn voorouders intens en vroom leefden, vindt zelf vitaliteit en vroomheid in
zijn binnenste. De folklorist nu houdt zulk besef levendig; voor zijn deel redt hij, in
dezen gevaarlijken tijd, den eigen aard en de toekomst.
Ook dat, de reddende rol van de ernstige en fiere folklore, hadden we graag sterker
beklemtoond gezien. Maar de auteur verkiest daden boven woorden, - en hoezeer
maken ernst en volharding, een onverpoosd zoeken naar een groter heilzaamheid,
zijn diepere overtuiging bekend, stralend, koesterend. Intussen bewaart hij de folklore,
die, met het verdrongen oude leven, niet verdrongen mag worden; intussen openbaart
hij, volledig als nooit voorheen, den eigen aard, dien wij, zonder alles te verliezen,
niet kunnen verloochenen.

III
Eigen aard geeft ons, met veel bijzonderheden, het beeld hoe onze voorouders leefden;
hoe ons volk leeft; hoe het thans, bij den tijd zich aanpassend, verder leven moet.
Het boek komt niet wetenschappelijk zwaarwichtig voor, als dat van Dr Schrijnen;
niet met een veelvuldig bedenken en onderzoeken vermengd, als dat van Dr de Vries.
Niet minder ernstig daarom, rijker aan inhoud, blijft het dichter bij de werkelijke
folklore, verder van de zuivere wetenschap. Het is geordend verzamelwerk, door
iemand die, veelbelezen, dieper inzicht bezit en gevormden smaak; overzichtelijk;
een bonte wemeling van indrukken en genieting; openbarend en verrijkend, zodat
we aanhoudend onszelf herkennen; waarnemend en fantastisch tegelijk; los van toon
zonder ooit enige vertrouwbaarheid te verliezen. De buit, na jaren arbeid, van een
realistisch folklorist, die van de verantwoorde liefhebberij naar de constructieve
wetenschap overging, - en dit is, van zijn overgang, getuigenis en document. Een
tekst die rijk moest geïllustreerd worden - hoeveel méér vertonen de illustraties dan
de woorden ooit hadden kunnen leren! - en (een geschenk ons volk waardig) weelderig
en keurig uitgegeven. Zo is het geschied.
Laat Dr Peeters, in het drieledig werk dat hij aankondigt, zijn boodschap voltooien.
Intussen lezen en bekijken we Eigen aard, en eenieder van ons blijve het allerbeste
getrouw. Zo worden we cultuurmensen, die geloof noch fantasie, poëzie noch spel
verliezen; naar het verleden even gekeerd, met het besef dat het heden moet gered
worden; grasduiners in de folklore, waarvan wij de gekruide grappen smaken en den
geheimzinnigen achtergrond afzoeken. Zoveel kostbaarder, zoveel ernstiger, zoveel
meer weldoend wordt ons de folklore, naargelang (mogen we bijna zeggen) het er
minder den schijn van heeft.
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Staatkundige kroniek
De Labour-Party
door G. Boss
De Labour-Party, de huidige regeringspartij in Engeland, maakt vanzelfsprekend
onze belangstelling gaande en menigeen zal zich afvragen: Wat is ze eigenlijk? Wat
bedoelt ze? In welken zin is zij socialistisch? Op deze vragen willen wij trachten een
antwoord te geven, dit aan de hand van het werk van den Premier zelf, den heer
Attlee: The Labour-Party in Perspective1., er vrij een paar kanttekeningen bijvoegend.
De Labour-Party is voortgekomen uit hetgeen wij kunnen noemen de Engelse
socialistische beweging. 'Socialistisch' moeten wij dan evenwel nemen in een zeer
brede betekenis, zoals verder zal blijken.

De voorlopers der partij, haar stichting en ontwikkeling
De eerste eigenlijk socialistische beweging die in Engeland tot stand kwam was de
Social Democraty Federation (de S.D.F.), gesticht door H.M.H. Hyndman. Ze steunde
overwegend op de marxistische leer. Haar socialisme, dat zeer doctrinair en exclusief
was, heeft in Engeland niet lang stand gehouden, maar toch hebben de leden van de
S.D.F. een belangrijk pionierswerk verricht tegen het liberalisme. Later is zij ongeveer
geheel in de Labour-Party opgegaan, waarvan ze de uiterste linkervleugel vormt.
Het schijnt dat de Engelsman van natuur nogal ketters aangelegd is, d.w.z. dat hij
moeilijk kan vasthouden aan een strakke leer!
Kort na de stichting van de S.D.F. kwam de Fabian Society (de F.S.) tot stand als
beweging van de middenstanders. Zij hield geenszins strak vast aan het marxisme,
doch richtte zich eerder naar de algemeen gangbare sociale denkbeelden om direct
op de sociale toestanden in te werken.
Eindelijk zien wij een derde organisatie opkomen: de Independent Labour Party
(de I.L.P.) door Keir Hardy gesticht. Zij was, wat haar opvattingen betreft, een verdere
uitbreiding van de F.S. Had deze reeds

1.

C. ATTLEE, Mijn Labour-Party. Met een voorwoord van Harold Laski, voorzitter van de
Labour-Party, vertaling van L.J. Klein. - Elsevier, Amsterdam, 1946. De oorspronkelijke
titel luidt: The Labour-Party in Perspective.
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het starre van de S.D.F. laten vallen, de I.L.P. brak zo goed als geheel af met de
philosophische grondstellingen van het marxisme. Tegenover de doctrinaire en
exclusieve S.D.F., was zij van den beginne af vrij ondogmatisch en ruim. Zij wierf
haar leden aan onder de arbeiders en de middenstanders, haar actie was echter vooral
gericht naar de vakorganisatie die toen nog hoofdzakelijk bij de Liberale Partij
aanleunde. Zij wilde nl. deze reeds georganiseerde arbeiders losmaken van de
'kapitalistische' partijen, hetgeen haar - vooral later, samen met de Labour-Party - zo
goed als geheel lukte. Deze I.L.P. is de 'geestelijke vader' van de Labour-Party geweest
en lange tijd bleef zij een van haar voornaamste onderdelen. De Labour-Party zelf,
nu eindelijk een werkelijke arbeiderspartij, werd opgericht in 1906, niet als de vrucht
van een speciale idee of inspiratie van een leider maar tengevolge van een rechterlijke
uitspraak: door een rechterlijke uitspraak van het Hogerhuis, werd de vakvereniging
van haar wettelijke basis beroofd. Het antwoord hierop was dat, na de verkiezingen,
negen en twintig arbeidersafgevaardigden het Lagerhuis binnentraden en hierdoor
de arbeiderspartij geboren werd. Het eerste doel dat men zich gesteld had:
arbeiderscandidaten naar het Lagerhuis af te vaardigen was bereikt.
In het begin was deze arbeiderspartij in hoofdzaak een partij waarvan de
vakverenigingen de ruggegraat vormden en waarvan de I.L.P. een hoofdsteun was.
Eerst na den eersten wereldoorlog groeide deze arbeiderspartij uit tot de machtige
Labour-Party die nu én de vakverenigingen, én de coöperatieve verenigingen, én alle
overige socialistische verenigingen omsloot. In 1923 was in Engeland de eerste
arbeidersregering aan het bewind; zij hield het negen maanden uit tegen de coalitie,
die zich toen vormde tussen de Liberalen en de Conservatieven. In 1929 werd de
L.P. voor de eerste maal de grootste partij in het Lagerhuis met 288 afgevaardigen
tegen 267 van de Conservatieve en 59 van de Liberale Partij. De tweede
arbeidersregering in 1929 onder MacDonald had geen zeer gunstig verloop voor de
L.P., toen de arbeidersregering MacDonald zelf verraad pleegde tegenover de Partij
- zo staat het tenminste in de geschiedenis van de L.P. beschreven. De gevolgen voor
de partij waren ernstig, doch zij heeft zich spoedig hersteld. In 1945 zien we de
arbeiderspartij 393 zetels op de 640 in het Lagerhuis bezetten, terwijl de
Conservatieven er nog slechts 198 overhouden. De Liberalen hebben er nog 10 en
de Communisten 2.

De structuur van de Labour-Party
In wezen was de L.P. bij haar oorsprong federaal ingericht en slechts na den eersten
wereldoorlog werd het individueel lidmaatschap ingevoerd. Heden omvat de L.P.
verschillende organisaties: vooreerst de vakbonden en de socialistische verenigingen,
voorts de afdelingen, waar men als individueel lid kan ingeschreven worden, terwijl
bovendien nog een coöperatie bij de L.P. is aangesloten. Zo is duplicering van
lidmaatschap
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zeer veelvuldig: b.v. een lid van de Royal Arsenal Coöperatie, kan ook nog
vakbondslid of lid van de F.S. zijn en zodanig reeds driemaal als federaal-lid
ingeschreven staan, terwijl hij bovendien nog individueel lid van een afdeling kan
zijn, zodat hij viermaal lid van de L.P. is. Zal zulk een geval zelden voorkomen,
duplicatie en zelfs triplicatie van het ledenaantal is haast gewoon, zodat men van het
door de administratie der Partij opgegeven totaal van de L.P.-leden, nl. twee en een
half millioen, practisch heelwat moet aftrekken wil men het aantal werkelijke leden
schatten. Het hoogste gezag van de L.P. is het jaarlijks Congres. Dit stelt het
programma en de werkwijze vast en kiest bovendien het Partijbestuur. Dat dit jaarlijks
Congres het hoogste gezag is, schijnt een van de grote moeilijkheden voor de
Communisten te zijn, want deze willen slechts Moskou als hoogste autoriteit erkennen.

Het doel en de middelen van de L.P.
'Het doel van de L.P. is de vestiging van een coöperatieve gemeenschap... Het
verzekeren aan de hand- en hoofdarbeiders van de volledige opbrengst van hun werk
en een zo rechtvaardig mogelijke verdeling daarvan op grondslag van het
gemeenschappelijk bezit der middelen van productie, distributie en ruilhandel en een
zo goed mogelijk stelsel van volksbeheer en controle over iedere industrie of
openbaren dienst.'
De hoofdpunten van dit doel zijn dan:
de vrijheid: 'De Engelse socialisten zijn nooit aanbidders geweest van den Staat, zij
hebben nooit verlangd de menselijke persoonlijkheden aan den Staat op te offeren.'
'Godsdienst is een terrein, waar alleen het individu iets te zeggen heeft.'
de veiligheid: beveiliging tegen armoede. 'Een socialistise Staat kan zich niet
veroorloven mensen zonder werk te laten rondlopen.' Dit doet sterk denken aan 'Full
Employment in a free Society' van Beveridge, die echter niet spreekt van 'socialistisch'.
gelijkheid: 'Dus niet de overheersing van de maatschappij door de ene bevoorrechte
klasse vervangen door die van een andere', doch 'het klassenverschil geheel
afschaffen'. 'Gelijkheid wil echter niet zeggen uniformiteit. De mensen zijn
vanzelfsprekend ongelijk, zij hebben verscheidenheid van smaak en begaafdheid,
maar dit behoeft niet te ontaarden in een grote sociale ongelijkheid.'
democratie: De L.P. wil de democratie. Door constitutionele middelen wil zij
omhoog, de meerderheid beslist in de partij en de meerderheid beslist in het Parlement.
'De arbeiderspartij wenst geen gedrilde en geüniformeerde gemeenschap, waar slechts
één mening is toegestaan.' - 'Het onwrikbaar vasthouden aan de democratie door de
arbeiderspartij tegenover hen, die voorstanders zijn van de dictatuur, hetzij naar het
voorbeeld van Berlijn, hetzij naar dat van Moskou, is gebaseerd op de
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diepe overtuiging, dat iedere afwijking van het pad der democratie gepaard gaat met
het verlies van vrijheid.'
Om het welzijn van allen in de democratie te verzekeren grijpt de L.P. als
hoofdmiddel om te beginnen naar de nationalisatie en wel eerst en vooral de
nationalisatie van:
1o de Bank van Engeland - met een Nationale Beleggingsraad;
2o de grond;
3o steenkool en electriciteit;
4o transportwezen;
5o sociale verzekeringen;
6o landbouw: 'een uitstekende gelegenheid om werkelozen aan nuttig en nodig
werk te helpen, biedt de landbouw';
o de armenzorg, met het doel de gemeenten daarvan zoveel mogelijk te ontlasten;
7
8o bewapeningsindustrie, met daarbij bovendien 'democratisering' van het leger.

De Labour-Party en het 'socialisme'
Het gebruik van het woord 'socialist' voor de Labour-Party is misleidend. De uiterst
linkse groep kan nog enigszins aanspraak maken op de benaming 'socialist', als we
daaronder willen verstaan: mensen, die nog een klein beetje onder de ideologische
invloed van het marxisme staan. De grootste groep van de Labour-Party bestaat uit
mensen, die min of meer vooruitstrevend zijn op sociaal gebied en zich voorstanders
noemen van een zekere nationalisatie en van uitbreiding van sociale verzekeringen
en instelligen. Leerstellig kan de Labour-Party in ieder geval niet zonder meer
marxistisch genoemd worden, want zelfs bij de uiterst linkse groep is de invloed van
het marxisme nog maar zeer matig: 'Is de invloed van Marx en Engels wel zeer
verbreid geweest, het aantal van hen die door Marx rechtstreeks tot het socialisme
kwamen is in Engeland zeer gering'.
De I.L.P. was reeds zeer ruim en nam geenszins een strakke doctrine aan. Zij wilde
zo ruim zijn, dat de vakverenigingen, die alsdan nog onder de 'kapitalistische' partijen
stonden zich zonder enig 'bezwaar' zouden kunnen aansluiten bij de
'arbeidersbeweging'. De Labour-Party was om zo te zeggen nog breder. Zowel op
godsdienstig als op politiek gebied eist de Engelsman vrijheid. Deze heeft de
Labour-Party willen eerbiedigen en doorvoeren zódat, toen de I.L.P. dacht een zeker
geestelijke overwicht te moeten hebben in de Labour-Party, deze zich hiertegen
verzette, hetgeen tot een breuk leidde tussen haar en de I.L.P. Dit was een zware slag
voor de Labour-Party doch zij verkoos dit boven een 'gebonden worden' aan zekere
doctrines. 'Socialist' schijnt dus in de Labour-Party niets anders te willen beduiden
als reactionnair tegen de sociale wantoestanden, voortgekomen uit de industriële
ontwikkeling en de onwrikbare houding van een deel der kapitalisten, zonder echter
dat deze toestanden
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worden toegeschreven aan een of andere speciale levensbeschouwing, tenzij aan een
zeker liberalisme, - maar vooral zonder daar een of andere godsdienst in te betrekken.
Kortom, het zgn. 'Brits Socialisme' is ontstaan uit de wanverhoudingen die er
bestonden op sociaal en op economisch gebied, evenwel zonder dat in Engeland het
'socialisme' in hoofdzaak een atheïstische en onzedelijke beweging werd, zoals
gebeurde op het vasteland.
'Waarschijnlijk is de meerderheid van hen die in Engeland de socialistische
beweging hebben opgebouwd, de christelijke godsdienst toegedaan... In geen enkel
land is het Christendom zo opgegaan in het socialisme als in Engeland... In geen
socialistische beweging is de christelijke geest zo diep doorgedrongen... In Engeland
kunnen millioenen trouwe zonen van de Katholieke Kerk de arbeiderspartij steunen.'
Inderdaad zijn bij de laatste verkiezingen vele katholieken achter de Labour-Party
gaan staan. Men schat dat 75 procent van de katholieken in Engeland hun stem op
de Labour-Party hebben uitgebracht. Voorzeker, de katholieken van Engeland zijn
zich steeds bewust, dat ook de Labour-Party - alleen reeds door den naam van
ësocialist' en ten gevolge van de 'internationale propaganda' - vatbaar zou kunnen
zijn voor een zekere invloed van het 'oude Marxisme'. Maar wordt deze bedreiging
werkelijkheid, dan zullen zij gereed zijn, want, al is een Engelsman van nature nogal
breed in zijn opvattingen en niet voor strakke doctrines vatbaar, hij weet toch wel
degelijk waar de grenzen liggen.
Attlee geeft verder als een punt van onderscheid, dat in de andere West-Europese
landen de socialistische beweging de Kerk tegenover zich vond en hij schrijft dit
min of meer toe aan het feit, dat daar de Kerk met het kapitalistisch regime zou
vergroeid zijn geweest. Dit zou hij hebben kunnen schrijven van sommige 'katholieke
middens', die zich zelfs thans nog met man en macht tegen de sociale encyclieken
van de pausen verzetten, maar als de Kerk tegen het Socialisme was, was dit tegen
het socialisme van Marx, tegen het doctrinaire socialisme, dat als hoofdpunt de
volledige ontkenning van godsdienst en moraal bevatte en zo in zijn sociale actie
eerst en vooral gericht was op een anti-godsdienst campagne. Tegen sociale actie en
opheffing van de arbeiderswereld heeft de Kerk zich nooit gekant, doch heeft zij
juiste en duidelijk omschreven richtlijnen gegeven. En het is juist, omdat de richtlijnen
van de pauselijke encyclieken het beste omschreven zijn in het programma van de
L.P., dat de katholieken hoofdzakelijk deze partij hebben gesteund, hetgeen niet wil
zeggen, dat zij het met alle onderdelen en alle punten volkomen eens zijn.

De nationalisatie
Wat de nationalisatie, het hoofdpunt van het programma der Labour-Party, betreft,
waarschuwt Attlee zelf voor een groot gevaar, als hij schrijft dat het 'socialisme' moet
oppassen om van het individueel kapitalisme geen staatskapitalisme te maken. Hij
drukt er verschillende
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malen op, dat staatsbemoeiing geen doel, doch slechts middel moet zijn. Hij ziet dus
wel degelijk de gevaren in waartoe een zeker 'teveel' zou kunnen leiden. Het is juist
de bezorgdheid van de pausen en met hen van de katholieken en christenen om een
te grote nationalisatie tegen te werken. Het in principe erkennen, dat de Staat recht
zou hebben om te nationaliseren waar dit hem goeddunkt is de volkomen
onderwerping van de menselijke persoonlijkheid aan den Staat aanvaarden. Attlee
wil dit ook niet, want meer dan eens schrijft hij in zijn boek, dat de leden van de
Labour-Party geen staatsaanbidders willen zijn. Om een rechtvaardig loon aan de
arbeiders te bezorgen is het toch geenszins noodzakelijk dat een bedrijf
genationaliseerd wordt. Evengoed als de Staat het recht en de plicht heeft een diefstal
te straffen, evengoed en nog meer heeft de Staat het recht en de plicht een werkgever,
die niet het rechtvaardig loon zou betalen, te straffen, want volgens onze katholieke
leer is het achterhouden van een rechtvaardig loon zelfs een wraakroepende zonde,
zodat wij hier van den Staat een uiterste gestrengheid zouden vragen. Om aan dit
euvel een einde te stellen is de nationalisatie heus niet het middel bij uitstek,
integendeel een klein 'teveel' hiervan zou nog tot erger kunnen leiden en zichzelf
straffen zal de 'Staat' niet doen.
Een zekere nationalisatie en een, maar dan toch beperkte, staatscontrole zal in de
tegenwoordige maatschappij wel een vereiste zijn of worden, omdat veiligheid of
algemeen welzijn dit zouden kunnen vergen, maar het is en blijft een gevaarlijk en
een met voorzichtigheid te doseren geneesmiddel. Woorden zijn soms vlug
uitgesproken, bepaalde daden kunnen soms licht gesteld en een wet vaak vlug gestemd
en uitgevaardigd worden, doch de gevolgen kunnen dikwijls verder strekken dan
men voorzag. Doch het zou ons te ver voeren er hier verder op in te gaan.
Thans is de L.P. 'de' partij van Engeland en practisch is geheel de regering in haar
handen. De omstandigheden zijn wel niet bizonder gunstig, doch ondanks alles is zij
reeds ernstig begonnen met een onverbiddelijk doorvoeren van menig programmapunt,
vooral wat de nationalisatie betreft. Hoelang zij op haar brede basis zal blijven staan,
hoever zij alles zal doorvoeren en welke de resultaten zullen zijn, zal de geschiedenis
van de komende jaren uitwijzen.
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Boekbespreking
Godsdienst
Dom MARMION, Consécration à, la Sainte Trinité. Texte et
commentaire. - Éditions de Maredsous, 1946, 260 blz.
Dit centraal mysterie van ons geloof is in de laatste tijden door verscheidene werken
in een nieuw licht geplaatst: naast de studies van Scheeben en E. Mersch, verscheen
onlangs Le Mystère primordial door F. Taymans d'Eypernon S.J. Na deze
verstandelijke uiteenzettingen is een bloemlezing uit de werken van Dom Marmion
over hetzelfde onderwerp uiterst welkom, zij laat ons toe meer rechtstreeks het
inwendig leven en het hart te voeden. Dit fundamenteel dogma bekleedt een grote
plaats in zijn leer en ook in zijn leven; zoals deze toewijding, die hij onder zijn
theologie gedaan heeft, aantoont. Volgens het schema van dit gebed, dat zich richt
tot den Vader, den Zoon en den H. Geest, worden de verschillende teksten over de
H. Drievuldigheid en vooral over Christus gerangschikt. De leer van den schrijver
is voldoende gekend; zij paart doctrinale degelijkheid aan een integrale beleving van
het christelijk dogma. Als vitale kern heeft men de bovennatuurlijke en persoonlijke
vereniging met Christus; de hartstochtelijke liefde van Sint Paulus weet hij door een
thomistische leer te verklaren; doch het blijft niet bij een abstract systeem, ook het
sacramentele, cultuele en ascetisch leven wordt in zijn synthese geïntegreerd. Deze
grote doctrinale rijkdom wordt in een vloeiende en klare stijl uitgedrukt; zelfs als hij
het heeft over de hoogste mysteries, nooit vervalt hij in abstract intellectualisme of
onbegrijpelijk mysticisme. Vooral is zijn leer gedragen door een functie en een
schroomvolle en liefderijke overgave, die de vrucht zijn van een verlicht en
contemplatief leven, en dit is dan de grote waarde van dit boek: dit gronddogma van
het christendom in ons inwendig leven te laten doordringen.
G. Huyghe.
Prof. Dr Klaas STEUR, Notities over de rechtvaardigmaking zooals de
katholieken haar zien. - Uitgeverij Paul Brand, Bussum, 1945, 84 blz.,
Fr. 30.
De tijd is gelukkig voorbij dat in Nederland de wet gold Catholica non leguntur. Er
is tegenwoordig van protestantse zijde veel belangstelling voor wat katholieken
schrijven. Maar dikwijls wordt een juist begrip bemoeilijkt doordat dezelfde woorden,
na eeuwenlange afzijdige ontwikkeling, door de theologen van beide belijdenissen
niet meer in denzelfden zin worden gebruikt. Schrijver heeft er zich daarom op
toegelegd, de katholieke leer over de rechtvaardigmaking zo uiteen te zetten, dat hij
aanhoudend de verschillende betekenis der van weerszijden gebruikte termen
confronteert. Moge het opzet: 'alle christenen tot elkaar brengen in waardering' (blz.
20), door dit zeer interessante boekje gediend worden.
E. Druwé.
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EUSEBIUS, Eusebius' kerkelijke geschiedenis. Ingeleid en vertaald door
P. Dr Desiderius Franses, O.F.M. -Paul Brand, Bussum, 1946, (Romen en
Zonen, Maaseik), 466 blz., geb. Fr. 160.
Die eerste aflevering van de 'Bibliotheek van Geschiedwerken uit de oude Kerk' Iaat
ons het beste verwachten voor haar verdere publicaties.
In een sobere doch substantiële inleiding geeft de vertaler ons de nodige kritische
inlichtingen over Eusebius en zijn werk. Dan volgt de vertaling van dit geschiedkundig
standaardwerk, in een zeer vloeiende taal, voorzien in voetnota van de verwijzingen
naar de inspirerende teksten uit de H. Schrift en andere godsdienstige of profane
bronnen. Hier en daar geeft de vertaler-hoogleraar bescheiden zijn mening te kennen
in een of ander betwist punt en besluit het boek met een uitgebreid persoon- en
zakenregister die een naslagwerk als dit van Eusebius uiterst bruikbaar maakt.
Een stevige, keurige band, mooi glanzend papier, klare letter en handig formaat,
bezorgen die rijke inhoud een meer dan waardig voorkomen.
Het boek vraagt nu alleen nog maar ter hand genomen te worden om ons in te
wijden in de eerste drie eeuwen Kerkgeschiedenis.
A. Vandenbunder.
Basilius SEIDLE O.S.B., De Kerkvaders. Een inleiding tot hun leven
en werk. In het Nederlandsch bewerkt door P. Franciscus van Breda
O.F.M. Cap. - Uitgeverij Paul Brand, Bussum (Romen en Zonen, Maaseik),
1946, 216 blz., geb. Fr. 80.
Dit bondig handboek van patristiek lijkt bedoeld te zijn voor studenten in de theologie
en voor belangstellende ontwikkelde leken.
Het is een model van vulgarisatie. Het
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betoog is helder en overzichtelijk, al geeft het van de dingen een juiste en niet
geschematiseerde voorstelling. De uiteenzetting is didactisch zonder enige
schoolsheid. In de sobere wetenschappelijke trant klinkt vaak een noot door van
geestdriftig medevoelen, vooral wanneer de grotere figuren behandeld worden.
Ook de vertaling is keurig en de uitgave is verzorgd.
G. Van Massenhove.
Joris DENAUX, Uit de godsdienstige geschiedenis van het Oud
Verbond. Geïllustreerd door Jos. De Coene en en J. De Groote en met
fotos verlucht, voor de vierde graad; vijfde en zesde humanioraklassen,
eerste en tweede middelbaar en normaal onderwijs. - Tweede gansch
herwerkte druk. Uitgaven Verbeke-Loys, Brugge, 1946, 246 blz.
Schrijver heeft nog maar pas het laatste deel bezorgd van zijn reeks voor het Lager
Onderwijs, of hi komt ons reeds verrassen met een tweede gans herwerkte uitgave
van zijn handboek voor de vierde graad. Heeft dit werk veel bijgewonnen wat de
inhoud en de duidelijkheid van de voorstelling betreft, vooral door de inleidingen en
samenvattingen bij de verschillende hoofdstukken, het lijkt ons niet gelukkig in zijn
dubbel opzet, enerzijds aangepast te willen zijn voor de vierde graad en de lagere
klassen van het Middelbaar Onderwijs, en tegelijk dieper inzicht te willen geven in
de problemen van de Bijbel aan toekomstige onderwijzers. Het handboek is overladen
geworden met overbodige vraagstukken en 'oplossingen in enkele woorden', waar
schrijver het raadzaam oordeelde. Wij hebben er niets tegen, dat de leraren gewezen
worden op de problemen en moeilijkheden waarmee zij rekening moeten houden,
maar voor de leerlingen is het nutteloze ballast. Waarom niet het werk gesplitst in
Leesboek en Handleiding zoals gedaan werd voor de lagere graden? De handleiding
zou tevens kunnen dienen als handboek voor het Normaalonderwijs. Deze
opmerkingen nemen niets weg van de grote verdiensten van schrijver, waarop wij
reeds wezen in een vorige bespreking. Illustratie en fotomateriaal werden bijgewerkt
en mogen zeer geslaagd heten.
J. Cauwe.
E.P.Th. RATISBONNE, De Joodsche kwestie. Uit het Fransch vertaald
door J.M. Devos. - Uitgeverij 'De Crone', Brussel, 1946, 29 blz.
Het vraagstuk van de Joden is niet alleen een politiek, maar misschien nog veel meer
een godsdienstig probleem. Heeft Christus zelf niet gezegd dat 'het Heil komt van
de Joden' (Jo., 4, 22), en van den anderen kant voorspeld dat 'Jerusalem door de
heidenen zou vertrapt worden, tot de tijden der heidenen voorbij zullen zijn' (Lc.,
21, 24). Pas onder de uitstraling van het geloof zal de Joodse kwestie haar ware
belichting ontvangen, en dit werd wellicht door niemand beter gedaan dan door
E.P.Th. Ratisbonne, eenmaal vooraanstaande Jood, maar tot het katholicisme bekeerd,
priester en kloosterling geworden, in zijn werkje in 1868 geschreven, waarin hij heel
de Joodse kwestie synthetiseerde. De vertaler heeft er achteraan een uitgelezen
bibliographie aan toegevoegd van katholieke werken over de Joodse kwestie.
P. de Meester.
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Mgr CRUYSBERGHS, Moeder. - Uitgeverij 'De Pauw' p.v.b.a., Leuven,
1946, 159 blz.
Door zijn keurige foto-keuze uit het familieleven en zijn kleurige rozen op de kaft
is de uitgever er voortreffelijk en wonderwel in geslaagd die wijdingvolle en
eerbiedige sfeer te scheppen, die het moedergeheim omhangt. Maar bovendien treft
van af de eerste bladzij hoe hier iemand aan 't woord is, die tot diep in 't hart der
moeders gedrongen is en die haar zware verantwoordelijkheid, haar mateloze liefde
en toewijding meer dan eens gepeild heeft. Weliswaar werden deze Spiegelverhaaltjes
en Brieven aan Moeder reeds in de tijdschriften van den Boerinnenbond gepubliceerd,
maar vanwege hun ontroerende en diepe echtheid verdienden zij nog een ruimere
verspreiding. Dit boek is een prachtgeschenk voor moeders feestdag. De kinderen
zullen hun moeder erin leren waarderen. Maar vooral de moeders zullen het graag
in stilte naslaan om tot de verbijsterende ontdekking te komen van hun vèrstrekkende
macht, vooral in de opleiding van hun kind tegen den harden levensstrijd, alsook van
hun geheime beïnvloeding van hun groten jongen, of hij nu in den vreemde vertoeft,
in de loopgraven, of in zijn lastige en gevaarlijke dienstjaren.
P. de Meester.
Harry VENCKEN, W.P., De martelende brand. - Romen en Zonen,
Roermond-Maaseik, 1946, 336 blz., gen. Fr. 80, geb. Fr. 98.
Dit is het eenvoudig, maar door zijn eenvoud diep-aangrijpend verhaal van het
heldhaftig pionierswerk der Witte Paters in Oeganda en van de helse tegenwerking
van duivels in mensengedaante, culminerend in de marteldood van twee en twintig
hofpages van koning Mwanga. De dichterlijke pen van Pater Vencken slaagde er in,
dit dramatisch spel tussen de duisternis en het licht, tussen het
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Beest en de Engelen, zijn lezers voor te toveren in ongekunstelde werkelijkheid, hen
te boeien en tot in 't diepst van het gemoed te beroeren, van de eerste tot de laatste
bladzijde van een nobel en zielsverheffend boek, dat stemt tot dankbaarheid jegens
God, wiens genade zulke wonderen verrichten kan onder de mensen.
L. Dumoulin.
L. MESTDAGH S.J., Uw Rijk kome. - Lannoo, Tielt, Pro Apostolis,
Leuven, 1946, 248 blz., Fr. 30.
Dit boekje met zeer keurigen band en mooie illustratie brengt ons een missiemis voor
elke maand van het jaar. De schrijver heeft ervoor gezorgd het liturgisch Misbeleven
aantrekkelijk en actueel te maken met het zijn vollen zin te geven in het perspectief
van Jezus' wereldofter, bestemd voor alle kleuren en rassen. Om het hoge idealisme
en de diepe vroomheid die deze bladzijden bezielen, raden wij dit moderne
gebedenboek ten zeerste aan.
A.V.
Élisabeth BOUTLEUX, La messe en esprit de réparation. Four les 11
ans. Préface du R.P. Plus. - Casterman, Doornik, 1946, 222 blz., Fr. 42.
Dit boek is gericht tot de elfjarige 'génération de la réparation'. Het wil inprenten dat
de dienst van God en land (Frankrijk) in dezen tijd, vooral moet bewerkt worden
door offer en eerherstel in vereniging met Christus' offer. De indeling is zeer
eenvoudig: de offers van het Oude Verbond, Christus' offer aan het Kruis voortgezet
in de H. Mis, het offerleven van den christen in vereniging met Christus. De
uitwerking is zeer concreet, onder vorm van rake en boeiende verhaaltjes die de
uiteenzetting van de leer voorbereiden. 'Ces pages ont été parlées avant d'être écrites',
schrijft E.P. Plus in zijn voorwoord. Is het dit gesproken woord misschien dat wij
missen, zodra schrijver overgaat tot de lering, zodat wij soms de indruk hebben
uitgewerkte godsdienstlessen met voorbeelden voor de leerkracht in handen te hebben,
waar de eerste bedoeling toch was een boeiend leesboek te geven aan elfjarigen? In
de atmosfeer van een retraite zullen wellicht de jonge 'lezers aangetrokken worden
door het verheven ideaal dat hun hier voorgehouden wordt, en al slaan zij misschien
het grootste gedeelte van de leer over, de verhaaltjes zullen hen zeker boeien en veel
goed doen.
J. Cauwe.
Thomas Stearns ELIOT, Sommes-nous encore en chrétienté? (The idea
of a Christian Society). Traduction et notes d'Albert Frédérik. - Collection
'Chrétienté nouvelle', Éditions Universitaires, Les Presses de Belgique,
1946, 152 blz.
T.S. Eliot, de gekende schrijver van De moord in de kathedraal gaf te Cambridge,
in 1939, een reeks van vier voordrachten die hij gebundeld uitgaf en waarvan de
Franse vertaling thans voor ons ligt. Ze handelen over een probleem dat sedert 1939
niets aan actualiteit heeft ingeboet: de verhouding van het christendom tot de huidige
samenleving en zijn kansen voor de toekomst. Alhoewel gezien van uit een Engels
standpunt en door een anglo-katholiek, toch hebben vele van deze beschouwingen
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een universele betekenis. Eliot stelt vast dat onze cultuur vooral negatief is, maar
dat, hetgeen ze nog aan positieve waarden heeft behouden, den christelijken stempel
draagt. We leven op een gevaarlijk moment, daar onze beschaving dreigt geheel af
te glijden naar een nieuw heidendom dat nood-, zakelijkerwijze een of anderen vorm
van tyrannie en verdrukking met zich zal meeslepen. Het is dan ook noodzakelijk,
willen we dit euvel vermijden, het gemeenschapsleven weer te vestigen op een
waarlijk christelijke levensopvatting. Daartoe moeten drie sociale vormen van
christelijk leven worden verstevigd of in het leven geroepen: een groep bekwame
staatslieden, een christelijke g:emeenschap, die a.h.w. instinctief de christelijke
waarden in haar dagelijks leven realiseert, en wat de schrijver noemt een 'gemeenschap
van christenen', waaronder hij een elite verstaat, een groep van ontwikkelde,
zelfbewuste priesters en leken die de christelijke idee in de samenleving moeten
uitdragen en levendig houden. Zo komt deze gezaghebbende anglikaanse, overigens
zeer katholiek gezinde schrijver tot ongeveer dezelfde conclusies als de meeste
katholieke cultuurphilosophen van onzen tijd (Dawson, Maritain, De Corte, enz.) en
legt hij den nadruk op de historische rol die nu voor de christelijke elite is weggelegd.
F. De Raedemaeker.
Michael DE LA BEDOYÈRE, Le christianisme sur la place publique
(Christianity in the Market-place). Traduction d'Eugène Dethise. 'Chrétienté nouvelle', Éditions Universi-taires, Les Presses de Belgique,
Brussel, 1947, 163 blz.
M. de la Bedoyère is de hoofdopsteller van de Catholic Herald, tijdschrift dat onder
zijn leiding, ook in niet-katholieke kringen in Engeland, een groten invloed heeft
verworven. Dit is vooral te danken aan den durf waarmee hij de problemen van dezen
tijd weet te behandelen.
In dit boek begint hij met vast te stellen
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dat er een vervreemding is ontstaan tussen het ware christendom en de wereld, en
hij stelt zich dan de vraag hoe we ze beiden weer kunnen verenigen, hoe we, zoals
de titel van het boek het uitdrukt, we het christendom weer 'op de openbare markt'
kunnen brengen. De verkondiging van de waarheid door de kerkelijke hiërarchie is
hiertoe niet voldoende, daar het magisterium van de Kerk zich noodzakelijkerwijze
beperkt tot de algemene godsdienstige en morele richtlijnen. Opdat het christendom
door de moderne wereld verstaan worde zijn er christenen nodig die enerzijds door
de christelijke levensopvatting doordrongen zijn, en anderzijds in het reële leven
staan en de concrete economische en sociale moeilijkheden van de wereld in
christelijken zin weten op te lossen. Tenslotte betoogt de schrijver dat er geen
herkerstening mogelijk is zonder het actief optreden van den christelijken leek in
onze verwereldlijkte samenleving. Hij komt tenslotte tot hetzelfde besluit als zijn
anglikaanse landgenoot in The idea of a christian society. Alleen legt hij meer den
nadruk op de rol van den leek in de herkerstening van de wereld, en hij schetst zelfs
een organisatieplan voor een 'wereldlijke (leken-) samenwerking om in het politieke
leven (in den breden zin van dit woord) de zedelijke sociale en economische
beginselen door het christendom gepredikt te verdedigen en te bevor-deren'. Ons
dunkt dat een werk als dit door al de intellectuelen, leden of niet van de katholieke
actie zou moeten gelezen en bestudeerd worden.
F. De Raedemaeker.
Chanoine Jean VIEUJEAN. Paradoxes de la Vie Chrétienne. - 'Vie et
Spiritualités', Casterman, Doornik, 1946, 108 blz., Fr. 33.
Ontelbaar rijzen de antinomieën op in het leven, tegengestelde waarheden, die bij
een eerste zicht contradictorisch schijnen, maar die tenslotte alleen den diepen zin
der dingen ontsluieren. In zeven hoofdstukjes bestudeert schrijver hier de voornaamste
paradoxen van het christelijk leven, die de psychologie van den echten christen
verklaren: I. Petitesse et grandeur, II. Inquiétude et sérénité, III. Amour et
detachement, IV. Souffrance et joie, V. Matière et esprit, VI. Per sonne et
communauté, VII. Soumission et liberté. De naam van schrijver maakt het overbodig
dit fijn geschreven boekje nog verder aan te bevelen: men neme het ter hand, en men
zal zien: 'que les deux positions insensées équivalent à la santé' (Chesterton).
J. Cauwe.
Prof. Dr Klaas STEUR, Het christendom en de andere godsdiensten.
Twee redevoeringen. - Uitgeverij Paul Brand, Bussum, 1946, 100 blz.,
Fr. 32.
Als vergelijking geen zoeken wordt naar een grootst gemene deler maar eerbied
bewaart voor wezenlijke verschillen en hiërarchische ordening, dan zal de
vergelijkende godsdienstwetenschap weliswaar aantonen dat er meer echte godsdienst
is dan in het christendom alleen, maar ook dat elke godsdienstigheid, in de mate
waarin zij echt is, naar het christendom wijst, waarin alle godsdienstige spanningen
in maximale intensiteit en toch in volkomen evenwicht gerealiseerd zijn, niet als
louter menselijke inspanning naar God toe, maar als openbaring Gods in de
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godmenselijke volheid van Christus. Eerst in Christus blijkt ten volle wat het
persoonlijk contact van den mens met God, de godsdienst, zijn kan.
Na lezing van dit boekje moeten we Fortmann gelijk geven, waar hij schrijft: 'Steur
behoort tot de al te zeldzame theologen, die ook over een speculatief onderwerp
boeiend weten te schrijven'. Slechts nu en dan valt, om den schrijver met zijn eigen
woorden te kenmerken, de franje wat al te breed uit in vergelijking met de kern.
L.M.
R. HUF O.C.R., Het boek der psalmen, gerythmeerde Nederlandse
vertaling volgens de nieuwste Latijnse uitgave, verzorgd door de
professoren van het pauselijk bijbelinstituut te Rome. - Romen en Zonen,
Roermond-Maaseik, 1946, 418 blz., Fr. 140.
Een even heldere als sierlijke vertaling, waar toch ook naar nauwkeurigheid werd
gestreefd, en dit in een uiterst verzorgde en keurige uitgave. Als wij misschien op
één puntje mogen wijzen, dan enkel dit: de toelichtingen. Waarom nu eens nota's
enkel achteraan in het boek, en dan weer - schijnbaar zonder reden - achteraan en
tevens onderaan de bladzijde? Ook vielen sommige tekstverklaringen van de Latijnse
uitgave weg, die wij liever niet hadden gemist. Overigens een uitstekend werk.
J.-P. Fransen.
DE MEULEMEESTER, M.C. SS. R., O mijn God, Drieëenheid ik aanbid
U. Uit het Fransch door A. Bergman. - De Kinkhoren, Brugge, 1946, 37
blz., Fr. 15.
Ascetische beschouwingen over het gebed van Zuster Elisabeth van de Drieëenheid,
uit den Karmel van Dijon, zeer geschikt om de vroomheid van geestelijken en leken
te voeden. Een storende drukfout in de vertaling van het gebed is: 'O geliefde Zoon
van mijn leven' voor 'O, geliefde Zon...'
E.V.
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Wijsbegeerte
Herbert Werner RUESSEL, De ware eenzaamheid. Haar waarde en
beteekenis. Vertaald door Dr J.A. Schroeder. - 'Lux et Humanitas', nr 4,
Uitgeverij Pantheon, Amsterdam, Antwerpen, 1946, 88 blz.
Na de vertaling van Gestalt eines christlichen Humanismus dat we vroeger bespraken
(Streven, XIII (1945-1946) blz. 466) mogen we een andere vertaling begroeten uit
de werken van den te vroeg, in een concentratiekamp gestorven H.W. Rüssel: De u
are eenzaamheid. Het is een heerlijk boekje, vooral in de phaenomenologische
gedeelten. Het hoofdstuk over de 'Metaphysica der eenzaamheid' heeft ons minder
kunnen bekoren. Rüssel is geen metaphysicus, maar een fijngevoelig, aesthetisch
aangelegd humanist, psychologisch geheel uitgerust, lijkt het ons, om een fijn en
diep phenomeen als dat van de eenzaamheid in al zijn vormen en heel zijn diepte te
belichten. Men mocht van hem verwachten dat hij de ware eenzaamheid als een der
hoogste waarden van het menselijk leven zou beschouwen: 'De ziel van den eenzamen
mens is als een burcht op een hogen berg: slechts hij vindt er onderdak, dien de
burchtheer toelaat. Daarentegen gelijkt de ziel van den mens, die zich in den omgang
met anderen verstrooit, op een straat, waardoor mens en dier zonder onderscheid van
stand of soort dag en nacht in bonte afwisseling doortrekt' (blz. 82). Zeer fijn wordt
ook het verband geschetst tussen de ware eenzaamheid en den waren
gemeenschapszin: 'Christus was de eenzaamste van alle mensen... En toch is Hij niet
alleen de stichter, maar ook het blijvend hoofd van de allerinnigste gemeenschap,
die alle andere gemeenschappen te boven gaat' (blz. 87).
De waarde van dit mooie boekje wordt nog verhoogd door een karaktertekening
van den auteur die Anton van Duinkerken als inleiding schreef.
F. De Raedemaeker.
Politieke Ethiek. Verslagboek der IIIe Academische Sociale Studiedagen
gehouden te Leuven van 12 tot 15 Septem-ber 1946. - 'Die Skald', Brussel,
1946, 191 blz.
In dit verslagboek treffen we de volgende referaten aan: 'De zending van den Staat'
(Prof. Dr S. Tesser), 'Politiek en moraal' (Prof. Dr C. Van Gestel), 'De grondbeginselen
ener gezonde democratie' (Prof. Dr J.H. Walgrave), 'De ontwikkeling van het
staatsbegrip sedert de Franse omwenteling' (Mr Dr J. Mertens), 'Familiale politiek'
(Mr Dr L. Scheere), 'De economische politiek' (Prof. Dr G. Eyskens), 'Sociale politiek'
(Prof. Dr H. Houben), 'De beginselen van een personalistische culturele en nationale
politiek' (Mr Dr C. Gits), 'Koloniale politiek' (Dr Nicaise), 'Internationale politiek'
(Prof. Dr O. De Raeymaeker), 'De hogeschoolstudenten en de politiek' (Dr Fr. Van
Cauwelaert).
Niemand zal hier een volledige 'Politieke ethiek' verwachten, zoals de titel het laat
veronderstellen. De meeste les-gevers verklaren uitdrukkelijk dat zij zich tot een of
ander bepaald punt van hun uitgebreid onderwerp moeten beperken. Maar wat ons
hier wordt aangeboden is over het algemeen van uitstekende kwaliteit. Het is niet
mogelijk in een recensie al de hier verdedigde stellingen critisch te onderzoeken. We
moeten er ons toe beperken de inrichters van de universitaire sociale studiedagen

Streven. Jaargang 14

geluk te wensen voor de keuze zowel van de onderwerpen als van de lesgevers en
hen te bedanken voor de voortreffelijke sociaalphilosophische lectuur die ze in dezen
bundel hebben bi eengebracht en uitgegeven.
F. De Raedemaeker.
S. KIERKEGAARD, Vie et règne de l'amour. Uit het Deensch vertaald
door Pierre Villadsen. - Aubier, Éditions Montaigne, Parijs, 1946, 410 blz.
Er is enige moed toe nodig om deze lange godsdienstig-psychologische overwegingen
te doorworstelen. En loont het wel de moeite? Voor wie de raadselachtige ziel van
Kierkegaard wil doordringen lijkt het ons van wel. Al de hoofdstukken van dit boek
handelen over de liefde en beginnen met de schoonste Schriftuurteksten over de
liefde. Hier verwacht men dat Kierkegaard heel de diepte van zijn menselijke en
christelijke liefde zal openbaren. Maar het valt op hoe hij het ware probleem van de
liefde tot God en tot de mensen voortdurend uit den weg gaat; hij vlucht, zo vlug hij
kan, in een soort psychologische scholastiek van de liefde, die buitengewoon vernuftig
aandoet. Men wordt steeds onwillekeurig herinnerd aan de woorden van den Deensen
protestantsen bisschop Mynster over het werk van Kierkegaard: ëhet is een profaan
spel met heilige zaken'. Maar dit profaan spel, dat zo volhardend wordt gespeeld,
wijst wellicht op het heimwee van een man die de ware, gezonde liefde tot God en
tot de mensen waarschijnlijk niet heeft mogen kennen. God vond hij alleen in het
hart van de wanhoop en de mensen benaderde hij alleen door de ironie. De eenvoudige
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overgave van zich zelf werd hem niet gegund, tenzij paradoxaal, als een hopeloos
verlangen. 'Altijd maar aesthetiseren, nooit zijn', heeft hij geklaagd. Dit boek getuigt
van een schitterend aesthetiseren over een liefde die niet is.
F. De Raedemaeker.
Nicolas BERDIAEFF, Essai de métaphysique eschatologique. Acte
créateur et objectivation. Uit het Russisch vertaald door Maxime Herman.
- Collection 'Philosophie de l'esprit', Aubier, Parijs, 1946, 284 blz.
In dit belangrijk boek geeft Berdiaeff een synthese van zijn christelijk existentialisme.
Elke vorm van intellectualisme, elke philosophie van het zijnde wordt op tamelijk
summaire wijze verworpen. Tegenover de wereld van het zijnde, die een wereld is
van verval, depersonalisatie, conceptualisme en naturalistisch determinisme, stelt
hij, in aansluiting bij Böhme, Dostoievski, Kierkegaard de wereld van de subjectiviteit,
van de vrijheid, van den geest. Wanneer hij deze twee werelden zo radicaal gescheiden
heeft, wordt het den schrijver moeilijk hun onderlinge betrekkingen rationeel te
beschrijven en te verantwoorden. Hij tracht dit te doen door zijn theorie van de
'eschatologische metaphysiek'. De vrije, scheppende persoonlijkheid, meent hij, wil
de wereld omvormen, en is bezeten door een eschatologische hoop van het einde
dezer wereld waaraan zij voorlopig is vastgeklonken. De geschiedenis heeft geen
zin in zichzelf; zij streeft naar haar eigen opheffing, de historische tijd mondt uit,
door de vrije daad van de geestelijke persoonlijkheid in den existentiëlen tijd.
Het boek biedt tal van interessante uitzichten op de klassieke problemen van de
wijsbegeerte. We kunnen ons echter niet verenigen met deze philosophie die door
haar fundamenteel en volstrekt dualisme elk begrip voor de analogie van het zijn
verduistert en vele contradicties verbergt achter schijnbaar afdoende affirmaties. We
kunnen ook niet nalaten te wijzen op de verwarring gesticht door het aanwenden van
specifiek christelijke begrippen als genade, Verlossing, enz., bij de behandeling van
strict philosophische problemen. Deze begrippen worden a.h.w. geprofaneerd, zonder
daardoor op de profane problematiek, op een rationeel-onvoldoende wijze onderzocht,
enig licht te werpen.
F. De Raedemaeker.
Joseph MARÉCHAL S.J., Le point de départ de la métaphysique.
Leçons sur le développement historique et théorique du problème de la
connaissance. Cahier IV: Le système idéaliste chez Kant et les postkantiens.
- Édition Universelle, Brussel, 1947, 487 blz., Fr. 200.
In 1922 verscheen het eerste Cahier (Oudheid en middeleeuwen) van het grote werk
van P. Maréchal. Het jaar daarop verscheen het tweede deel, over de moderne
wijsbegeerte vóór Kant en het derde deel over de kritiek van Kant. Het vierde Cahier
moest, naar zijn plan, de studie over Kant voortzetten van na de drie grote kritieken
tot aan zijn dood en vervolgens de grote idealistische systemen uiteenzetten en aan
de critiek onderwerpen. Maar om sommige misverstanden uit den weg te ruimen
besloot P. Maréchal eerst het vijfde Cahier in het licht te zenden: Le thomisme devant
la Philosophie critique, waarin hij in de thomistische kenleer het enig rationeel
verantwoord middel zag om de sceptische conclusies van de kritiek van Kant te
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overwinnen. Dit fundamenteel werk verscheen in 1926 als vijfde Cahier. Daarna
werd hij door andere bezigheden in beslag genomen, zodat de samenstelling van het
vierde Cahier traagzaam vorderde. In 1940 brandde het studiehuis te Eegenhoven,
waar hij doceerde, af en het handschrift ging in den brand verloren. Gedurende den
oorlog hervatte P. Maréchal de redactie van het vierde Cahier, maar hij stierf, den
11 December 1944 nadat hij enkel het eerste deel had voltooid. Het behandelt de
ontwikkeling van het criticisme van Kant in dezes laatste levensperiode en de
controversen die zijn systeem uitlokte. Het tweede deel van het vierde Cahier dat
als titel droeg: l'Idéalisme transcendental après Kant, werd door P. Maréchal niet
geschreven. Maar men bezat vroegere handschriften waarin hij, ten behoeve van zijn
leerlingen, over de latere interpretaties van Kant, over Fichte en over de andere
idealistische systemen (Schelling en Hegel) handelde. Deze lessen eindigden met
een critische bespreking van de school van Fries.
Het vierde Cahier, zoals het nu posthuum verschijnt, bevat al deze verschillende
handschriften voor zover ze de uiteindelijke redactie van het eerste deel aanvullen.
Het vormt dus een geheel dat beantwoordt aan het algemeen plan van P. Maréchal,
maar dat bestaat uit handschriften uit verschillende perioden van zijn leven, gaande
van 1917 tot 1944. A hoewel het te betreuren is dat P. Maréchal zelf niet de laatste
hand kon leggen aan de laatste redactie van heel het vierde Cahier toch zullen zijn
vele bewonderaars de anonyme uitgevers dankbaar zijn die uit eigenhandige
handschriften den schakel tussen het derde en het vijfde Cahier hebben
samengesmeed.
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Evenals in de drie erste Cahiers, die inmiddels hun derde uitgave beleefden (cf.
Streven, XIII (1945-1946), blz. 305) bewondert men hier het buitengewoon inzicht
van een geest die zich op de teksten zelf van de grote systemen heeft bezonnen, en
hun interne structuur en a.h.w. noodzakelijke ontwikkeling zo scherp heeft gezien
en beschreven. Om zich van de superioriteit van deze critische geschiedschrijving
van de philosophie te vergewissen heeft men maar b.v. de honderd bladzijden in dit
boek aan Fichte gewijd te vergelijken met de drie dikke delen van Xavier Léon:
Fichte et son temps. P. Maréchal brengt zijn lezer a.h.w. binnen in den geest van de
grote philosofen, als in een werkplaats waar men de gedachten ziet geboren worden
met de noodzakelijkheid van een interne ontwikkeling. Er bestaat, naar onze mening,
geen belangrijker boek over de periode die gaat van de kritieken van Kant tot aan
het criticisme van de school van Fries. Alleen Hegel en Schelling komen niet tot hun
volle recht, daar de uitgevers zich hier hebben moeten tevreden stellen met een
tamelijk elementairen cursus van den schrijver.
F. De Raedemaeker.
W. SZILASI, Macht und Ohnmacht des Geistes. Interpretationen zu
Platon: Philebos und Staat VI, Aristoteles: Nihomachische Ethik,
Metaphysik IX und XII. - Uber die Seele III, Ueber die Interpretationen
C I 5. - Verlag A. Francke, A.G., Bern, 1946, 305 blz., geb. Zw. Fr. 14,50.
Dit boek behoort tot een verzameling van schriften die de eeuwige problemen van
de philosofie, zoals die in de moderne wijsbegeerte worden gezien, terug plaatsen
in het perspectief van de philosophische traditie. Uit de klassieke wijsbegeerte zullen
die teksten worden uitgekozen, vertaald en gecommenteerd die problemen van
blijvende betekenis hebben behandeld.
De schrijver van dit werk heeft enkele der voornaamste teksten van de Griekse
wijsbegeerte uitgekozen. Zij worden in den ondertitel aangegeven en handelen allen
over de beslissende problemen van het goede en van het zijnde. De schrijver volgt
vrij getrouw deze teksten en interpreteert ze doorlopend, als enthousiast leerling van
Heidegger in existentialistischen zin. Het doet vreemd aan teksten van Plato en
Aristoteles te horen omzetten in de ingewikkelde en niet steeds eenzinnige
terminologie van Heidegger. De schrijver spreekt echter niet eenvoudig zijn meester
na. Zijn kritiek op Heidegger (voornamelijk blz. 261 en vlg.) is zelfs zeer raak. Hij
ziet namelijk het wezen van het Dasein in zijn verhouding tot het zijnde als dusdanig,
tot een objectieve transcendentie, terwijl Heidegger - die een veelvuldig en overigens
veelzinnig gebruik maakt van het begrip transcendentie - het Dasein (het menselijk
bestaan) opsluit in de ontplooiing van zijn eigen temporaliteit en zo de ware
transcendentie mist. Gevormde philosophen zullen dit boek met belangstelling lezen.
F. De Raedemaeker.
Edmund WHITTAKER, F.R.S., Space and Spirit. Theories of the
Universe and the arguments for the existence of God. - Thomas Nelson
and Sons Ltd, Edinburgh, 1946, 149 blz., geb. £ 0.60.
In een en veertig korte hoofdstukjes overschonwt de schrijver de geschiedenis van
de argumenten voor het bestaan van God en in welke mate deze argumenten beinvloed
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worden door de moderne wetenschappelijke theorieën. Indien Aristoteles den
'Onbewogen Beweger' postuleerde als bekroning van zijn physica en zijn theorie
over de beweging van de sterren, en indien de aristotelische physica onverenigbaar
schijnt te zijn met de moderne natuurkunde, moeten we dan den 'Onbewogen Beweger'
of God zelf niet beschouwen als onbewezen en onbewijsbaar 'door de schepselen'?
De schrijver meent van neen. De moderne physica eist niet minder dan de oude een
uiteindelijke verklaring door een eerste oorzaak, en waar de vroegere
natuurphilosophie een oorzaak zocht voor de regelmatige cirkelvormige beweging
van de sterren, staat de moderne physica voor het probleem van den oorsprong van
de eerste samengebalde materiële kern die door expansie in de ruimte het heelal heeft
gevormd. Welk ook het wetenschappelijk inzicht weze in de natuurphenomenen.
God als eerste oorzaak zal steeds een eis blijven van het dieper doordenkend verstand.
In het laatste hoofdstuk constateert de schrijver dat de physici, die in de XIXe eeuw
zover mogelijk afstand hielden van de metaphysiek zich nu weer blijken te interesseren
voor metaphysische problemen die zich, door hun wetenschappelijk onderzoek zelf,
aan hun aandacht opdringen. Volgens hem kunnen noch het materialisme noch het
subjectief idealisme den modernen physicus bekoren; daarentegen 'hebben zij een
instinctieve sympathie voor Sint Thomas' verwerping van de idealistische aspecten
van het neoplatonisme, voor zijn opvatting van den mens, als deel van de natuur,
voor zijn vasthouden aan den zin en de waarde van de concrete zinnelijke dingen,
voor zijn betrouwen op de ervaring, en zijn geloof
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in de fundamentele rationaliteit van het heelal. Er bestaat een natuurlijke affiniteit
tussen wetenschap en de philosophia perennis' (blz. 134-135).
Dit interessant en zeer helder geschreven boekje veronderstelt bij den lezer geen
speciale wiskundige kennis.
F. De Raedemaeker.
Dr P. HOENEN S.J., Philosophie der anorganische natuur. - Derde
herziene druk, 'Philosophische Biblio-theek', Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1947, 463 blz., gen. Fr. 150, geb. Fr. 180.
Deze derde uitgave (eerste in 1938, tweede in 1940) van het bekende boek van P.
Hoenen verschilt alleen in enkele détail-punten van de vorige. Men kent de thesis
van P. Hoenen: de moderne wetenschap heeft zich ontwikkeld op de basis van een
mecanicistische natuurphilosophie. Uit de ontwikkeling zelf van de
natuurwetenschappen is de onhoudbaarheid van de stelling gebleken dat de stolïelijke
natuur essentieel bestaat uit stofdeeltjes en (meetbare) bewegingen. Zodat men is
gaan spreken van een 'crisis' van de physica. Dat is niet te verwonderen, betoogt P.
Hoenen, daar het mecanicisme een valse natuurphilosophie was die, bewust of
onbewust, in het zuiver natuurwetenschappelijk onderzoek werd betrokken. Alleen
de natu urphilosophische beginselen van het aristotelisme zijn van dien aard dat ze
kunnen - en overigens moeten - gespecificeerd worden door de moderne
wetenschappelijke theorieën.
Deze thesis verdedigt P. Hoenen in dit belangrijk werk aan de hand van een
diepgaande, onmiddellijke kennis van de aristotelische physica - de uiteenzetting
hiervan, op blz. 26-43, is waarlijk meesterlijk - en van een grote vertrouwdheid met
de moderne physische theorieën. Al is het waar dat P. Hoenen vooral philosoof is
en dus ook, wat zijn goed recht is, de wetenschap van uit een philosophisch standpunt
beschouwt en beoordeelt, toch zullen er weinig geesten zijn die op zo diepgaande
wijze wijsbegeerte en weten-schap kunnen confronteren.
De stelling van P. Hoenen wordt principieel verworpen door Prof. N.M. Luyten,
in een recentie van een vroegere uitgave van dit werk (Tijdschrift voor Philosophie,
I, 1939, blz. 387-399) en wordt ook niet bijgetreden door Prof. F. Renoirte in zijn
Critique des sciences et de cosmologie (1945). De algemene strekking bij de moderne
thomisten schijnt te zijn de experimentele wetenschappen zoveel mogelijk te scheiden
van de philosophie, dus ook van de natuurphilosophie. Maar het komt ons voor dat
bij deze schrijvers de natuurphilosophie tot een minimum wordt herleidt (de stof-vorm
theorie) die in het niet schijnt te moeten verzinken wanneer men ze geheel scheidt
van de positieve studie der stoffelijke phenomenen. We bevinden ons in den
paradoxalen toestand, dat de physici met ongeduld uitzien naar een philosophie van
de natuur, terwijl de philosofen de physica bannen uit het rijk der wijsbegeerte.
We menen dat de houding van P. Hoenen zeer verdedigbaar blijft en dat zijn boek
in elk geval de studie - het is geen gemakkelijk leesboek! - overwaard is.
F. De Raedemaeker.
Jean CAVAILLÊS, Sur la logique et la théorie de la science. - Presses
Universitaires de France, Parijs, 1947, 78 blz.
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Jean Cavaillês, in een Duitse gevangenis gestorven, schreef gedurende zijn
gevangenschap een studie over de logica der wetenschappen, die nu werd uitgegeven
door G. Canquilhem en Ch. Ehresmann, onder den titel: Sur la logique et la théorie
de la science. De schrijver had verklaard dat hij dit werk niet zou uitgeven zonder
een lange inleiding die de lezing van dezen moeilijken tekst zou vergemakkelijkt
hebben. De dood heeft hem echter belet dit plan uit te voeren en zijn beide vrienden
hebben dus alleen de studie uitgegeven, zoals de schrijver die heeft nagelaten.
Zij bevat een kritiek over de verschillende theorieën van de wetenschap,
voornamelijk die van Kant, Brunschvicg, Bolzano, Carnap en de neo-positivisten en
Husserl. Vooral de twee laatste afdelingen over de logistiek der neo-positivisten (blz.
35 en vlg.) en over de phenomenologie van Husserl (blz. 44 en vlg.) zijn interessant
wegens hun actualiteit. Over de eerste zegt de schrijver terecht: 'Ce qu'elle (la
définition d'un formalisme complet) prend pour un commencement absolu n'est
qu'évocation subreptice d'actes et d'enchaînements antérieurs' (blz. 39); en over de
tweede: 'Ce n'est pas une philosophie de la conscience mais une philosophie du
concept qui peut donner une doctrine de la science' (blz. 78). Dit laatste vooral is
zeer juist gezien. Ongelukkig heeft de schrijver in dit werk dat maar als een deel
bedoeld werd van een volledig 'Traité de logique' geen positieve theorie gegeven
van het wetenschappelijk begrip en zijn logische betekenis.
F. De Raedemaeker.
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Politiek-sociologie-economie
Dr Albert COPPÉ, Economische politiek en levensstandaard. - 'Sociale
studiën', nr 5, Beyaert, Brugge (1946), 106 blz.
Deze studie leert ons, nuchter en zakelijk, welke de 'determinanten van den
levensstandaard' in ons land zijn, om daarna te onderzoeken hoe een wijze maar toch
durvende economische politiek de levensstandaard kan verbeteren, en wel geenszins
eenzijdig voor enkele bevoorrechten maar voor zoveel mogelijk allen die zich ernstig
inspannen. Zullen alle voorgestelde middelen eenparig aanvaard worden? Wij menen
dat enkele, ook aan wie geenszins economisch-liberaal voelt, als bedenkelijk zullen
voorkomen. Zo b.v. de voorgestane loonpolitiek. Deze zal zulke verschillen
meebrengen in de lonen aan arbeiders van gelijke bekwaam-heid uitgekeerd dat ze
ons schijnt het gewenste 'zoo breed mogelijk niveleeren van de levenskansen voor
iedereen' een weinig in het gedrang te brengen.
K. du Bois.
Prof. Ir.O. PETERS, Sociale verheffing en economische wederopbouw,
door vorming en technische opleiding van den arbeider. - 'Leuvensche
bijdragen tot rechts- en staatswetenschappen', actueele studiën, reeks A:
binnenlandsche vraagstukken. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946,
90 blz., Fr. 45.
Na een aantal beschouwingen van meer algemenen aard over het technisch onderwijs
- over zijn wezen en plaats, zijn betekenis als opvoedingsmiddel, zijn rol inzake
sociale heropleving, economische voorspoed en beroepsselectie - laat de schrijver
omstandiger inzien hoezeer bij ons normalisatie van dit onderwijs vereist wordt; van
dit onderwijs dat 'tamelijk jong is en moest tasten en zoeken om den passenden vorm
te vinden...; (waarvan) de ontwikkeling werd beïnvloed door factoren die wel eens
onderling in tegenstelling stonden'. Een eenvoudige doch zeer duidelijke uiteenzetting,
die belangstellenden met veel interesse zullen lezen.
B.V.
George CHAUDIEU, L'artisanat producteur d'hommes et d'ouvrages de
gualité. - Ouvrage hors série de la coll. 'Bâtir', Casterman, Doornik, 1946,
100 blz., geb. Fr. 27.
Nuttige beschouwingen over het ambachtswezen. Een Fransman onderhoudt ons er
over, wij missen hier dus de nodige aanpassing aan onze toestanden. Wij vernemen
b.v. niets over de rol van het crediet terwijl in België belangrijke parastatale
instellingen den middenstander op dat gebied ten dienste staan. In het hoofdstuk 'Les
accords douaniers' komt de mercantilistisch-protectionistische Franse strekking tot
uiting.
K.B.
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Jos. COLS, Het geboortedeficit in België, schets van een Belgische
demographie van 1830 tot 1930. - De Vlijt, Antwerpen, 1946, 91 blz.,
Fr. 45.
Zeer bevattelijke uiteenzetting van den toestand, voorafgegaan door een beknopte
vermelding van de christelijke princiepen omtrent plichtsgetrouw gezinsleven. Een
weldoend boek dat vooral de cijfers laat spreken en de juiste betekenis ervan in het
licht stelt. Korte opmerkingen over hunne lessen worden evenwel ten beste gegeven
waar het past. Mogen ze den ernst van de gevolgen der geboortenbeperking laten
uitkomen en tot een vastberaden bevolkingspolitiek aanzetten!
K.B.
André TRINE, Les secrétariats sociaux d'employeurs. Leur situation
juridique et administrative. - Éditions Baude, Brussel, 1946, 140 blz., Fr.
60.
De ondernemer geraakt moeilijk wegwijs in de overtalrijke voorschriften der sociale
wetgeving. Daarom werden 'Sociale secretariaten' opgericht om hem bij te staan.
Welke is de juridische toestand dier instellingen? Het wordt ons hier omstandig en
zeer nauwkeurig geleerd.
K.B.
Problèmes et politiques des matières premières. - Volkenbond, Genève,
1946, 127 blz., Zw. Fr. 4.
Een nuchtere en wel wat ontnuchterende studie. Het vraagstuk, dat vóór den oorlog
wel eens brandend was, wordt eerst in zijne historische ontwikkeling voorgehouden,
m.a.w. door ons een korte schets te geven van hetgeen tussen de twee wereldoorlogen
gedaan werd om orde te brengen in den economischen chaos. Daarna komen de
besluiten aan de beurt. Kan nu iets doeltreffends gedaan? Ja... indien er internationaal
vertrouwen en samenwerking komt. Van 1919 tot 1939 was er veel onkunde, vooral
de eerste jaren. Daarna kwam beter inzicht in de werkelijke toedracht der zaken.
Vooral de 'Afdeling voor economie, financiewezen en doorvoer' van den Volkenbond
droeg hiertoe bij. Maar intussen was elke geest van internationale samenwerking
zoek geraakt.
K. du Bois.
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Filmbespreking
Van al de Amerikaanse films die ons tijdens de laatste twee maanden vertoond
werden, is The Lost Week-end ongetwijfeld de belangrijkste. Zij bekwam te recht op
het Film-festival van Cannes den prijs voor de beste Amerikaanse prestatie. The Lost
Week-end was trouwens een der weinige films waaromtrent onmiddellijk totale
eensgezindheid bestond wat de bekroning betrof. De film is een bewerking van een
roman van Charles Jackson, waarin ons de verschillende phasen geschetst worden
doorgemaakt door een man die aan de dronkenschap verslaafd is. Wij hebben hier
te doen met een pathologisch geval. Ver van afschuw te verwekken, boezemt het
verhaal ons medelijden in. Op ongemeen suggestieve wijze wordt ons dit verhaal in
beeld gebracht door Billy Wilder, bijgestaan door zijn trouwen medewerker, Charles
Brackett, voor het scenario. Ook de muzikale onderlijning is van een sterke evocatieve
kracht. De film is werkelijk obsederend. In de eerste plaats natuurlijk door de manier
waarop de kineast alles wist voor te brengen zonder echter ooit in het drakerige te
vervallen, maar niet het minst door de vertolking van Ray Milland, die van het
hoofdpersonage een onver-getelijke creatie maakt en er dan te recht mocht voor
bekroond worden als de beste acteur van het afgelopen jaar. De film vertoont maar
één zwakheid, doch zij brengt de eenheid van het werk deerlijk in het gedrang: de
psychologisch niet te moti-veren ontknoping, klaarblijkelijke toegeving aan een op
een 'happy-end' gesteld publiek en aan de Amerikaanse censuur. Men moet deze
verminking ten zeerste betreuren.
Na The Lost Week-end dient wel Notorious vermeld, die ook de eer genoot op het
Film-festival van Cannes vertoond te worden. Het is een gewoon spionnagegeval.
Maar het banaal thema werd op voorname wijze gepresenteerd door den Engelsen
kineast, Alfred Hitchcock, wiens handigheid gekend is. Zo zijn jongste films enigszins
een inzinking kenden dan vinden wij hem hier weer op zijn best. Geen weet zoals
hij het onbeduidendst detail te beklemtonen. Ook zijn ironisch-cynische geest is
doorheen heel de film merkbaar. Omwille van de sensuele atmosfeer en vooral van
een huwelijk aangegaan alléén om het spionnage-werk beter te kunnen volbrengen,
vraagt de film een ernstig moreel voorbehoud. Evenals The Lost Week-end is
Notorious een film waarvan de réussite tegelijk te danken is aan den kineast en den
hoofdvertolker. In onderhavig geval is het een hoofdvertolkster, de énige Ingrid
Bergman, waarvan men geneigd zou zijn te zeggen dat het haar beste creatie is, zo
men zich niet herinnerde dat zij altijd merkwaardig is. Zij is de meest talentvolle
filmactrice van het ogenblik.
Als derde Amerikaanse film zal ik dan maar Mildred Pierce vernoemen, omdat
de hoofdvertolkster ervan insgelijks een prijs verwierf, namelijk den 'Oscar', d.i. het
beeldje regelmatig in Amerika toegekend aan de beste vertolking van het jaar. Voor
het jaar 1945 bekwam Joan Crawford het voor haar uitbeelding in deze film.
Persoonlijk heb ik Crawford nooit als een superieure actrice beschouwd, maar ik
moet toegeven dat zij sedert enige jaren aanzienlijke vorderingen heeft gemaakt en
dat, wat zij ons in deze film te genieten geeft, beslist het meest geslaagde is dat wij
ooit van haar zagen. Door haar sober menselijk spel wordt het thema aanvaardbaar.
Want er zijn in de film melodramatische elementen van het zuiverste gehalte. En dan
is er vooral de gevaarlijke voorstelling van een slecht begrepen moederliefde, hetgeen
de film voor de massa bijzonder schadelijk maakt. Mildred Pierce is een bewerking
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naar een roman van den Amerikaansen schrijver James Cain, waarvan men, ondanks
den gestandardiseerden stijl waarin het gegeven voorgebracht wordt, de
cynisch-sensuele atmosfeer hier en daar wel weervindt.
Beter echter vindt men haar weer in de nieuwe verfilming (de vierde) door Tay
Garnett van een ander werk van James Cain, The Postman always rings twice (De
Postbode belt altijd tweemaal). Ik zeg beter; ik zeg niet: helemaal. Want in
laatstgenoemde film viert het Hollywoodse stereotiepe voor de zoveelste maal hoogtij:
alles wordt verzoet en aan de wensen van den doorsnee-bezoeker aangepast. Zo komt
het dat - hoe paradoxaal het ook moge klinken - de specifieke Cain-atmosfeer het
gelukkigst tot uiting kwam in de vóór den oorlog gemaakte Franse bewerking.
Bovendien is, met uitzondering van de episodische rollen, die voortreffelijk gespeeld
worden, de vertolking der hoofdpersonages erg zwak. Tenslotte dient aangestipt dat,
niettegenstaande het wat te opzettelijk moraliserend slot, deze film eveneens niet
anders dan schadelijk op de massa kan inwerken.
Van Louis Bromfield's Mrs. Parkington kregen wij ook een verfilming door den
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zelfden Tay Garnett. Knap, maar zielloos werk. Het is allemaal slechts een
voorwendsel om het paar uit Mrs. Miniver en Madame Curie, Greer Garson en Walter
Pidgeon, een derde maal in reliëf te brengen. Walter Pidgeon blijft een beheerst,
gewetensvol acteur. Maar Greer Garson weet geen maat meer te houden en doet
vreselijk aan 'cabotinage'. Typisch voorbeeld van een door Hollywood verknoeide
actrice. Welke tegenstelling met Ingrid Bergman, die haar persoonlijkheid zo
schitterend wist te handhaven!
Van den grootmeester der film-komedie. Ernst Lubitsch, weer twee films: To be
or not to be, door hemzelf geproduceerd en verwezenlijkt, en A Royal Scandal
(Czarina), waarvan hij enkel de 'supervisie' waarnam. De eerste is nogmaals een
werkje waaraan de scherpste satire - hier, op het Nazi-régime - ten grondslag ligt;
de tweede is minder geestig dan hetgeen men van hem gewoon is en vraagt een streng
moreel voorbehoud, al is de eerste precies niet 'voor allen'.
Verder, voor wat Amerika aangaat, nog immer, in overvloed, in schreeuwerigen
technicolor gefabriceerde show-films en een tamelijk lange reeks weerstands- en
oorlogsfilms met de beste bedoelingen ter wereld op touw gezet, maar die ons,
Europeanen, door hun verregaande naïeve-teit enigszins doen versteld staan.
Uit Engeland de prachtige film over het epos van Arnhem: Theirs is the Glory (De
Roem behoort hun toe!). Het is een recompositie van uitzonderlijk gehalte: buiten
foto's opgenomen tijdens den slag, werden de meeste tonelen een jaar later op de
plaats zelf gedraaid en door de 2.000 overlevenden der 10.000 uitgezondenen vertolkt.
Meer dan op het spectaculaire wordt het accent op het zuiver men-selijke gelegd, ja
zelfs op het religieuze. Daardoor is de film zo ontroerend, zo verheffend. De Engelse
film bhjft in haar geheel bekoren door haar diep-menselijkheid. Nochtans is in de
productie der laatste twee maanden niets buitengewoons te vermelden, tenzij
misschien Kolonel Blimp, die op fijn humoristische manier de tegenstelling tussen
de Duitse en de Engelse mentaliteit afschildert.
Ook uit Frankrijk kwam niets sensationeels. Één werkelijk grote film slechts en die
dan nog, ondanks onloochenbare hoedanigheden, alles bi elkaar een mislukking
werd: Les Portes de la Nuit, van Marcel Carné. Het is zeker het minste dat wij van
hem zagen. En met leed zien wij hem naar de demoraliserende thema's van vóór den
oorlog teruggrijpen. Vandaar die teneerdrukkende atmosfeer, weliswaar treffend
gesuggereerd, maar waarbij toch niemand iets te winnen heeft. Zoals steeds bij Carné
is alles op den uiterlijken vorm afgestemd. De beelden zijn dan opnieuw van een
weergaloze schoonheid. Maar het gegeven, eens te meer van Prévert, is lediger dan
ooit. Carné blijft een dichterkineast van formaat, wellicht Frankrijk's meest eminente
kineast van het ogenblik, maar hij moet ten allen prijs de harmonie verwezenlijken
tussen inhoud en vorm. Dan mag van hem een authentiek, een volledig kunstwerk
verwacht worden.
Uit Rusland kwamen een paar films die de goede middelmaat niet overschrijden.
Uit landen waarvan de film-activiteit minder gekend is, kwamen ons ook werken
toe. Van alle werd tot hiertoe alléén de Tsjecho-Slowaakse Mannen zonder Vleugels
in gewone voorstellingen gegeven: het is nogmaals een weerstandsfilm waarvan de
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directe stijl en het echte accent dadelijk opvallen. De andere werden nog maar enkel
in persvoorstelling vertoond, maar zullen weldra uitgebracht worden en wellicht
reeds op het programma voorkomen wanneer deze bespreking verschijnt. Het betreft
enerzijds de Zweedse films Dag der Gramschap van den krachtigen Carl Dryer
(herinneren wij zijn Jeanne d'Arc) en De Dienstmeid en de Duivel, waarvan de
beelden van een onmiskenbare plastische waarde getuigen, doch waarvan de stijl
wat verouderd begint aan te doen en die, door de vermenging van heidense en
religieuze motieven, niet van gevaar ontbloot zijn; anderzijds, de Mexikaanse Maria
Candelaria, ook een te Cannes bekroonde film, een zuiver liefde-poëma, waarvan
de beelden insgelijks wondermooi zijn en die, om dezelfde redenen als de zo-juist
geciteerde Zweedse films, voorbehoud vergt.
Onze nationale filmproductie werd aangevuld met een, in samenwerking met Franse
elementen gemaakte, bewerking van Crommelynck's befaamd toneelstuk, Le Cocu
Magnifique, die ver beneden het oorspronkelijk werk blijft. Om dit overzicht te
sluiten, moet de poging van den jongen Vlaamsen kineast, Jos. Jacobs, vermeld die
met zijn Jongens die een vlag kunnen dragen naar een scenario van Pater Van de
Maele S.J., volgens het gelijknamig boek, verleden maand hier besproken, een prent
geleverd heeft die geestdriftig zal ontvangen worden in de middens der Vlaamse
Katholieke Studenten-Actie voor wie zij ten andere gemaakt werd.
30-4-47
Pieter-Emmanuel Oyen.
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Boeken bij de redactie ingezonden van 26 Maart tot 25 April 1947
Bespreking naar mogelijkheid
BAILLON, Louis, Het verzet der administratie. De strijd der openbare besturen
in bezet België tegen de Duitschers 1940-1944. - Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1947, 86 blz., Fr. 38.
BERDJAJEW, Nicolai, Slavernij en vrijheid. - Pantheon, Amsterdam, Het Kompas,
Antwerpen, 1947, 348 blz.
BOLL, Marcel et André, L'élite de demain. Pour une culture objective au service
des hommes. - 'Science et Humanité', Éditions 'Edifi', Brussel, Calman-Levy,
Parijs, 1946, 312 blz.
BRUGMAN, Pater Jan, Leven van Jezus. Bewerkt door Mathias Goossens O.F.M.,
met een inleiding van Dr B. Knipping O.F.M. - 'Gekruiste handen', nr 2, Romen
en Zonen, Roermond-Maaseik, 1947, 270 blz., gen. Fr. 66, geb. Fr. 80.
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BUYLE, Luk, Van Volkenbond tot U.N.O. - 'Wiking-reeks' der oud-studenten
van Sint-Ignatius' Handelshoogeschool te Antwerpen, Paul vande Velde,
Antwerpen, 1947, 44 blz.
CASEL, D. Dr Odo, O.S.B., Heilige bronnen. Twaalf opstellen over liturgie en
monnikendom. Vertaling van D.E. Dekkers O.S.B. - 'Pretiosas Margaritas',
Sint-Pietersabdij, Steenbrugge, De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1947, 264 blz.,
Fr. 95, geb. Fr. 135.
CAVAILLÊS, Jean, Sur la logique et la théorie de la science. - Presses
Universitaires de France, Parijs, 1947, 78 blz.
CEUNEN, Léon, Kongo, onze kolonie. Ontdekking, verovering, groei. Standaard-Boekhandel, 1946, 186 blz., gen. Fr. 105, geb. Fr. 120.
CLAES, Ernest, Jeroom en Benzamien, zijnde het waarachtig verhaal van twee
door hoovaardij misleide en door de liefde geredde beenhouwers. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946, 179 blz., geb. Fr. 62.
COO, Jozef De -, De Boer in de kunst, van de IXe tot de XIXe eeuw. - Helicon,
Antwerpen, z.j., 96 blz. en 150 afbeeldingen, Fr. 250.
DECOENE, Prof. Dr Kan. A., Paedagogische waarde der dogma's. - Ausum,
Leuven, 1946, 228 blz., gen. Fr. 130, geb. Fr. 160.
DONCK, E. Van der -, Parochie liturgie. - Derde druk, Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1946, 237 blz.
ERNST, Robert, Een moderne heilige, Hieronymus Jaegen. - Lannoo, Thielt
(1947), 104 blz., Fr. 35.
FRANçOIS, J., Het levende woord. Illustratiemateriaal voor godsdienstonderricht,
studiekringen en predicatie. Deel I. - De Kinkhoren, Amsterdam-Brussel, Desclée
De Brouwer, 1947, 873 blz., 50 afbeeldingen, gen. Fr. 245, geb. Fr. 285.
FRIEDLAENDER, Max, Von Kunst und Kennerschaft, mit 38 bildtafeln. - Bruno
Cassirer & Em. Oprecht, Oxford-Zurich, 1946, 261 blz.
GAYE, L'Abbé Felix, Les étapes d'une conversion, Antoinette, 1910-1937. Casterman, Doornik, 1946, 308 blz., Fr. 60.
GOUDGE, Elisabeth, Het eiland van de groene Dolfijn. Deel I: 'De twee eilanden';
deel II: 'Het einde der wereld'. Vertaling van Pieeee-H. Dubois. - Elsevier,
Amsterdam-Brussel, 1946, 364 en 282 blz.
GRISTCHENKO, M., Kremlin, taalgids voor het Russisch, - Uitgeverij 'Fiat', Gent,
1944.
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HAECHT, L. Van -, Taalphilosophische beschouwingen. - Uitgave van het Hooger
Instituut voor Wijsbegeerte, Leuven, 1947, 110 blz.
HANLET, Abbé C., Émile Verhaeren, La valeur morale de son oeuvre? - La
Pensée catholique, Luik, 1947, 27 blz., Fr. 6.
HELDERENBERG, Gery, De goddelijke harpenaar. - De Sikkel, Antwerpen, 1947,
47 blz., Fr. 65.
HOENEN, Dr P., S.J., Philosophie der anorganische natuur. - Derde herziene
druk, 'Philosophische Bibliotheek', Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1947,
463 blz., gen. Fr. 150, geb. Fr. 180.
KOLLENBERG, Dr A., Sociaal realisme. - 'Leuvensche bijdragen tot de rechtsen staats-wetenschappen', Actueele studiën, reeks A: Binnenlandsche
vraagstukken, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946, 182 blz., Fr. 85.
KOENEN, Marie, Leg aan de wapenrusting Gods. Het leven van Sint Lambertus,
Bisschop van Maastricht (636-709). - De Kinkhoren, Amsterdam-Brussel, 1946,
174 blz.
LEBEAU, Paul, De zondebok. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1947, 318
blz., Fr. 80, geb. Fr. 110.
LECLERCQ, Chanoine Jacques, Sainte Cathérine de Sienne, catholique romaine.
- Tweede uitgave. Casterman, Doornik, 1947, 388 blz., Fr. 66.
LORD, Daniël A., S.J., Contact met de jeugd. Jeugdleiding voor priesters en
religieuzen. Uit het Engels vertaald door Leo Van de Poel S.J., en Louis Sterkens
S.J. - Lannoo, Tielt, 1946, 185 blz., gen. Fr. 64, geb. Fr. 88.
LORD, Daniël A., S.J., Contact met de ouders. Uit het Engels vertaald door Leo
Van de Poel, S.J., en Louis Sterkens S.J. - Lannoo, Tielt (1947). 297 blz., gen.
Fr. 76, geb. Fr. 100.
MAALEM, Ali, Colonialisme, Trusteeship, Indépendance. - Éditions 'Défense
de la France', Parijs, 1946, 416 blz.
MAAS, A.W., S.J., Levensmoed. Gedachten over huwelijk, kinderzegen,
kuischheid. (Alleen voor volwassenen.) - Derde geheel omgewerkte uitgave
van 'Wapenen tegen het Neo-Malthusianisme', Jozef Van In, Lier, 1945, 275
blz., gen. Fr. 70, geb. Fr. 85, in luxe band Fr. 95.
MAHIEU, Paul, Inleiding tot de wetenschappelijke organisatieleer. 'Wetenschappelijke bedrijfsorganisatie', nr r, Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
1947, 148 blz.
MAHIEU, Paul,, De organisatie der bedrijfsleiding. - 'Wetenschappelijke
bedrijfsorganisatie', nr 2, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1947, 78 blz.
MARTINDALE, C.C., S.J., Heiligen trekken door de eeuwen. Vijftien hoofdstukken
over de heiligheid. - Sheed & Ward, Brussel, 1947, 139 blz., gen. Fr. 48, geb.
Fr. 68.
MAZIJN, M., O.P., Een jongen bidt. - Beyaert, Brugge, z.j., 103 blz., Fr. 28.
MECHELEN, Fr. Van -, De zonnedronken ruiter. - De Zonnewijzer, Turnhout,
z.j., 154 blz.
MEER, F. Van der -, Augustinus de Zielezorger. - Het Spectrum, Brussel, 1947,
613 blz., geb. Fr. 245.
MEEUS, Dr Fr. de-, et D.R. STEENBERGHEN O.S.B., Les missions religieuses au
Congo Beige. - Éditions Zaïre, Antwerpen, 1947, 207 blz.
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MEYER, Dr Brocardus, van de Orde der Karmelieten, Katholieke
geloofsverdediging. - Romen en Zonen, Roermond-Maaseik, 1946, 619 blz.,
geb. Fr. 155.
MILNE, A.A., De ivoren deur. Een legende gespeeld in één proloog en drie
bedrijven. Vertaald uit het Engelsch. - 'Opbouwen', De Kinkhoren, Brugge,
Hemieuwenuitgaven, Roeselaere, 1946, 148 blz., Fr. 31,50.
MILOSZ, O.V. De L. -, Miguel Manãra. Mysterie in zes tafereelen. Uit het
Fransch vertaald door Jozef Boon C. SS. R. - 'Opbouwen', De Kinkhoren,
Brugge, 1947, 100 blz., Fr. 50.
OBERTHUR, Jh., Les animaux primitifs. - Durel, Parijs, 1946, 116 blz., Fr. Fr.
410.
OLBRECHTS, Frans M., Vlaanderen zendt zijn zonen uit. - Tweede druk,
Standaard-Boekhandel, Antwerpen (1947), 283 blz., gen. Fr. 70, geb. Fr. 85.
PEETERS, Dr K.C., Eigen aard. Grepen uit het Vlaamsche volksleven. Met
voorwoord van Prof. Dr J. Gessier. Illustraties van H. Lievens. - De Vlijt,
Antwerpen, 1947, 543 blz., geb. Fr. 475.
PUTTE, Jeanne Vande -, Mijn hart is niet hier. - Zesde druk,
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1947, 110 blz., gen. Fr. 45, geb. Fr. 65.
RICHE, R., Pour vivre voire idéal, vous et tous ceux qui cheminent avec vous.
Vingt entretiens à lire un par jour. - 'Études Religieuses', nr 597-599. La Pensée
Catholique, Luik, 1947, 89 blz., Fr. 18.
ROBERT, J.-D., O.P., L'existentialisme, espoirs et craintes. - ëÉtudes Religieuses',
nr 601, La Pensée Catholique, Luik, 1947, 18 blz., Fr. 6.
ROY, Dom Albertus Van -, O.S.B., De H. A bt Benedictus, wetgever van Monte
Cassino, grondlegger van de middeleeuwsche beschaving. (Bij een XIVe
eeuwfeest.) - Die Skald, Brussel, 1947, 107 blz., Fr. 25.
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SCHRIJVERS, Jos., C. SS. R., Het eeuwig festijn, nagelaten intieme notas. Uit
het Fransch vertaald en ingeleid door Jozef Boon C. SS. R. - ';Ascetische werken',
De Kinkhoren, Brugge, 1946, 95 blz., Fr. 28.
SOPHOCLES, Antigone. Vertaald en ingeleid door Dr Frans Cluytens. - De
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[Nummer 10]
Gustave Thibon
Opbouw van de wereld in harmonische ongelijkheid
door J. Beyer S.J.
Gustave Thibon is voor ons geen onbekende meer. Met zijn boek Diagnostics, dat
in Mei 1940 te Parijs verscheen, vond hij ingang in de meest verschillende milieu's
van ons land. Veel werd er niet geschreven over hem en polemieken heeft hij niet
uitgelokt: hij stemde ons meer tot nadenken en scheen in die oorlogsjaren als van
God gezonden om eindelijk den vinger op de wonde te leggen en ons de betekenis
van de gebeurtenissen te ontsluieren.
Al wat hij ons meedeelde, klonk zo natuurlijk, zo juist en zo raak, dat we er zonder
moeite mee instemden; alleen wenste men nog duidelijker taal en concreter
voorbeelden.
In die jaren is Thibon blijven publiceren en kort op elkaar verschenen: Le Destin
de l'Homme, L'Échelle de Jacob, Retour au réel1.. Zo bleef hij getuigen voor het
leven dat hij, als kostbare erfenis van echt-christelijke beschaving in zich droeg.
Geen theoreticus, geen specialist, maar een mens spreekt ons aan, die meeleeft met
de wereld en tot de kleinste afwijkingen van het moderne leven aanvoelt.
Met die afwijkingen trad zijn gezonde ziel in conflict en opeenvolgende reacties
hebben zijn beleving verdiept, tot hij er toe kwam alles tot deze antinomie te herleiden:
de mens staat voor de verwerping of de aanvaarding van de ongelijkheid. In die
ongelijkheid ligt zijn levenswet en de grondslag voor een harmonische wereldorde.
Thibon had die levenswaarde in de natuur ontdekt en zag ze gegrondvest op een
aanvaarding van den wil van God.
Naar die twee polen van het leven - God en de natuur - waarvan het rationalisme
en het materialisme ons losgerukt hebben, wil Thibon ons terugvoeren, en door heel
zijn werk luidt het als het parool voor nieuwe tijden: 'Retour à Dieu, retour au réel'.

1.

Diagnostics. Essai de Physiologie sociale, Paris, 1940, Librairie de Médicis; Le Destin de
l'homme, Paris, 1941, Desclée, de Brouwer; L'Échelle de Jacob, Lyon, 1942, Librairie H.
Larchandet; Retour au réel. Nouveaux Diagnostics, Lyon, 1943, Librairie H. Larchandet.
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Het loont de moeite, menen wij, dit meer filosofisch aspect van Thibon's gedachte
van naderbij te bestuderen om ten volle te beseffen hoe diep zijn leer is, en hoe
menselijk zijn ervaring.

A. - De ondergang van het gelijkheidsideaal der moderne tijden
Revolutie en christelijke gelijkheid
Wanneer Thibon den ondergang van onze Westerse beschaving tracht te verklaren,
beroept hij zich altijd op den invloed van de Franse Revolutie. Het ideaal van 1792
werkt steeds door in onze samenleving, waarin het een drang naar gelijkheid heeft
verwekt, die nu nog op de structuur van het moderne leven een ontbindenden invloed
blijft uitoefenen.
Die drang naar gelijkheid hebben de filosofen van de XIXe eeuw door de gelijke
waarde van de mensen onderling willen verklaren, maar historisch vindt hij zijn
oorsprong in den opstand van de burgerij tegen het koninklijk absolutisme, en
psychologisch is hij een ressentiment dat zich in principe omzet om zich te
rechtvaardigen.
Al moet de gelijkheid van de menselijke natuur in de mensen filosofisch
gehandhaafd blijven, ze mag nochtans niet een eis zijn van gelijke deelname van
ieder burger aan het gezag en het beleid van den Staat. Die eis voor gelijkstelling
van alle individuen heeft de waarde van het 'ancien régime' langzaam uitgeschakeld
en de structuur van de maatschappij in korten tijd zozeer gewijzigd dat al wat reserve
aan natuur- of menselijke kracht betekent, uit de nieuwe samenleving geweerd werd:
traditie, erf, al wat met de jaren opkomt en groeit, ervaring, bezit en gezag, het gold
als een onrecht die waarden te willen handhaven ten overstaan van het nieuw
levensideaal.
Om zich te verspreiden heeft de nieuwe gedachte niet alleen het verval van het
oud regiem bewerkt en de Kerk van haar voorrechten beroofd, maar ze vond in een
tot dan toe door-en-door-christelijke wereld een verwantschap waarop zij, hoe specieus
het ons nu ook moge toeschijnen, zich met nadruk kon beroepen.
Er bestaat inderdaad een christelijke gelijkheid: alle christenen hebben deel aan
dezelfde verlossing, zijn tot hetzelfde doel bestemd, leven van hetzelfde leven en
maken deel uit van dezelfde Katholieke Kerk; maar waar de revolutie over de
ongelijkheid van talenten en vaardigheden van den concreten mens heen ziet, blijft
integendeel de Kerk, naast gelijke rechten haar hiërarchie bewaren en ondervindt

Streven. Jaargang 14

867
ze in haar intiemste leven hoe God uiterst willekeurig te werk gaat in de bedeling
van zijn genadegaven. Die ongelijkheid in de genade is een mysterie waarop Christus
zelf wees toen hij tot Nicodemus sprak en zei dat de Geest waait waar hij wil. Voor
dat mysterie staat de gelovige in bewondering en roept weieens met Paulus uit: 'Quid
ergo dicemus ad haec? - Wat zullen wij daarop zeggen?'1. en op die vraag is ook
Paulus ons het antwoord schuldig gebleven.
God kan gelijkheid en ongelijkheid in een mysterieus evenwicht verzoenen en rust
brengen in de zielen die Zijn wil beamen; de revolutionnaire mens daarentegen moet,
afgezien van alle onberekenbare afwijkingen en uitzonderingen van de natuur, een
koel principe voorhouden dat streng en soms hardvochtig wordt doorgevoerd: dood
en verstarring brengt hij, waar anders de mens zou opgaan in liefde tot God.
Wie zich over het ideaal van de revolutionnaire gelijkheid wil bezinnen, ontdekt
in dat rationalistisch uitmeten en uitdelen van gelijke rechten en plichten, in die
logische en juridische gelijkstelling van alle mensen, het doorvoeren van een
herhalingswet die eigen is aan quantitatieve waarden en berust op een mathematische
abstractie; de mens wordt een nummer. In die ontaarding ligt de kiem van ons huidig
verval.

De moderne techniek
Met de jaren is de techniek tot in de meest verscheidene gebieden van het moderne
leven doorgedrongen, tot in de meest geestelijke activiteiten van den mens, tot in
zijn gedachtewereld en zijn filosofie, en na jaren worden we nu pas de diepe
verwantschap bewust van die moderne techniek met de theoretische basis van onze
samenleving: opvallend vertonen hier het feit en de idee een parallelle structuur.
Het rationalistisch gelijkheidsideaal en de beredeneerde techniek bevatten dezelfde
gelijkschakeling van waarden en personen, werken met dezelfde wetten van quantiteit
en mathematische abstractie en onderdrukken op dezelfde wijze den geest die ze
gecreëerd heeft.
Want de vooruitgang van onze techniek is een vooruitgang door herhaling van het
identieke, die een geniale gedachte zoveel mogelijk bruikbaar maakt voor het individu.
Die toepassingen van de meest geniale uitvindingen in het dagelijkse leven hebben
de kracht van den geest gebroken en het menselijk werk gedevalueerd.
Al staan onze medemensen in bewondering voor het werk en het

1.

Brief aan de Romeinen, VIII, 31.
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genie van de grote uitvinders, en schenken ze aan hum prestaties hun hoogste
waardering, toch kan men niet voldoende wijzen op de onverschilligheid waarmee
de gewone mens die nieuwe krachten in zijn dagelijks leven gebruikt en vulgariseert.
Telegraaf, telefoon, radio, cinema, vliegwezen - alle moderne uitvindingen, zijn
tot in het meest intieme leven van den mens opgenomen onder den vorm van
seriewerk, en waar seriewerk nieuwe krachten ter beschikking stelt van het individu,
komt een nieuwe eis tot zogegezegde rechtvaardige, gelijke verdeling tot uitdrukking.
Devaluatie van den geest, quantitatieve reproductie van dezelfde gedachte, eis tot
gelijke verdeling, het zijn de blijvende kenmerken van het rationalisme en van het
materialisme.

De nieuwe wereldeconomie
Met de techniek ontstond het fabriekwezen en het kapitalisme. Hoe schrander de
moderne mens in de organisatie van deze nieuwe economie ook te werk ging, hij
kon niet verhinderen dat dezelfde rationalistische principes de meest spiritualistische
waarden van zijn cultuur zouden aantasten. Waar vroeger het erf de enige bron van
rijkdom en macht was, en niet alleen een bron van inkomen betekende maar ook een
heel geestelijk patrimonium beveiligde dat de mens had weten te bergen in eigen
werk en eigen haard, kwam nu langzamerhand het geld in omloop als uiterst
productieve, soepele en wisselende koopkracht: de waarde van domeinen en
onroerende goederen werd voorgoed gedrukt. Maar in tegenstelling met het erf, bezat
het geld geen eigenlijke levenswaarde, geen persoonlijk karakter; het is en blijft de
toepassing van het herhalingsprincipe waardoor een munteenheid de koopkracht van
een fortuin uitmeet. Een erf werd niet geschat, een fortuin wordt mathematisch
geboekt.

De waarde van den arbeid
Ook de arbeid verloor zijn geestelijke waarde: moderne arbeid wordt naar zijn
handelswaarde geschat. Hij behoudt ook zijn persoonlijk karakter niet; maar vooral
zijn kunstwaarde heeft hij verloren - seriestukken zullen nooit meesterstukken zijn
en hebben niets van de veilige weelde van het gildewerk of van eigen creatie. Waarop
kan de moderne werkman roemen en waarin steekt nu nog fierheid? Zeker, de
menselijke geest blijft den arbeid leiden, maar van uit de verte, vanuit de
ingenieurskamer - de geest treedt niet meer in nauw contact met de stof en meestal
liggen op onze draaibanken de vervaardigde stukken als doelloze elementen voor
den
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arbeider die ze zag ontstaan. Zo werkt de grote massa van onze werklieden; de geest
van een eeuw wordt gedragen door de massa: die massa is gebonden in haar geestelijke
originaliteit door de tirannie van het herhalingswerk, het seriewerk van de moderne
techniek.

Arbeid en vreugde
Een werk dat doelloos of onaf blijft, boeit niet: daar vindt de werkman zijn vreugde
niet! Werken betekent voor hem geld winnen en waar vroeger eigen werk deel
uitmaakte van een gelukkig bestaan, van een creatief leven, is het nu geworden tot
een oorzaak van inwendig verzet. De werkman vlucht het atelier.
Zo nu werk en vreugde gescheiden zijn, dan is het de techniek en het geld die de
diepe kloof tussen beide gedreven hebben door alle persoonlijk karakter aan het werk
te ontnemen. Terecht zal men zeggen dat niet het werk maar de vrijheid van een
mens zijn persoonlijkheid bevestigt. Wie vrij werkt, wie de volle verantwoordelijkheid
over eigen arbeid en bestemming behoudt, kan zich opwerken en bewust blijven van
eigen waarde, maar ten overstaan van het werk, dat in de fabriek den werkman wordt
opgelegd, is er geen sprake meer van vrijheid of verantwoordelijkheid. En die vrijheid
wil de werkman nu terugvinden: medezeggingschap in het bestuur, vaststelling van
eigen loon, controle der uitgaven en winsten, lidmaatschap in het bedrijf: zoveel
tekens van den mens die roept om vrijheid en verantwoordelijkheid.
Totnogtoe stond één domein nog open voor den volksmens om een eigen initiatief
te nemen: zijn plezierleven. Daar is plaats voor vrije keuze, daar ligt ook de enige
uitweg die nog een vrije wilsbeschikking mogelijk maakt. Maar in die laatste vrije
keuze getuigt de werkman zeer dikwijls van de inwendige slavernij die hij onderging:
zijn plezierleven is een ontlasting, een vlucht. Afgejakkerd zal hij grijpen naar wat
verstrooit, en zijn vermoeide ziel kan het lome lichaam niet beteugelen: de geest
reageert hier evenmin als op de fabriek voor het mechanisch werk dat hij urenlang
moet aanzien. Daarom leidt zulk plezierleven niet zelden tot een morele ontaarding
en verwording.
En het is ook ver van huis dat de werkman zijn plezier zoekt. Zelden kan hij in
zijn eigen familiekring de rust vinden die hij verlangt. Zijn familie is een last, een
eis naar werk en geld, de bron van zijn sociale onzekerheid, een blijvende
bekommernis. Zijn familie is niet de levende cel van die gemeenschap die hij verder
uitbouwt, en zijn aandeel aan de groei van die gemeenschap is dan ook zelden wat
het moet zijn: rustige, trage bloei van diep-menselijke waarden.
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Bedienden en ambtenaren
Thibon heeft niet alleen den toestand van den werkman willen aanklagen, ook de
bedienden ondergaan, volgens hem, de tirannie van de stof: het bureelwerk dat hen
per uur wordt toegemeten en vergoed, de vele bureelformulieren, alles slaat den geest
aan banden en hoeveel van onze afgestudeerden worden niet in de administratie aan
dit gemechaniseerde leven onderworpen? Niet alleen de bediende, ook de ambtenaar
is het slachtoffer van de gelijkheid en haar nivelering - Thibon die nog gelooft in de
rol van de elite, ziet hier met ontzetting hoe die elite verschrompelt en door dezelfde
ontbindende krachten wordt aangewreten - in de ambtenaren wordt de elite aangetast,
want waar ligt juist de grens tussen het vrije beroep en het 'ambt' in onze moderne
samenleving? De moderne administratieve instellingen hebben alle originaliteit en
verantwoordelijkheid verkracht door hun systematisatie: originaliteiten van het
bestuur zijn alleen maar gunsten of onregelmatigheden, en waar geen voorkeur of
onrecht geschiedt, loopt de zaak volgens de sleur van de burelen tot ze haar beslag
krijgt in een 'formulier-oplossing'.
Dit systematisch bureelwerk heeft daarbij nog de centralisatie van de administratie
en van het gezag zozeer bevorderd, dat het al zeer moeilijk wordt te weten wie de
volle verantwoordelijkheid draagt van het staatsbeleid.
De ambtenaar is gebonden aan zijn werk, aan zijn loon, aan zijn taak; zijn leven
is al even onpersoonlijk als zijn werk. Wanneer het ambt zijn menselijke waarde
verloor door het verlies van eigen verantwoordelijkheid - morele verantwoordelijkheid,
die niets gemeen heeft met geldelijke boete wegens onnauwkeurigheid of nalatigheid
- werd het hoger ambt zelf tot erepost of functie herleid: posten die renderen zonder
den last van de verantwoordelijkheid: een titel, een wedde, zodat met de jaren het
gezag door de 'techniek van het bestuur' onder den invloed geraakt van enkele
onbekende, soms troebele en onpersoonlijke machten.
Bij die laatste beschouwingen dient het volgende als conclusie: een kleine groep
mensen denkt en handelt nog vrij en in volle verantwoordelijkheid en die groep leidt
wellicht de wereld niet. Ver van hem verwijderd en soms verwaarloosd leeft de grote
massa die onder den domper van de stof langzaam op geestelijk gebied gedoofd
wordt. Waar de geest zich nu nog vrij uitspreekt, oefent hij kritiek uit of veroordeelt
hij de gemeenschap die hem gebonden heeft en haar leiders die hun
verantwoordelijkheid hebben verloochend. De geest zit gevangen in het raderwerk
van de moderne samenleving en alleen de eisen van de massa - want langer kan ze
niet verknecht blijven
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aan de stof - zullen eens die monotonie van het moderne leven onderbreken.

Het politieke leven
Het moderne politieke leven berust op het algemeen stemrecht: de laatste grote
overwinning van het gelijke recht van alle individuen; gelijke deelname aan de leiding
en het beleid van den Staat. In den grond betekent het alweer een verknechting van
den geest aan de stof. Herhaling van slagwoorden, onpersoonlijke gedachten,
massavergaderingen door de techniek van de propaganda opgedreven, hebben het
ideaal van de gelijkheid verlaagd tot een dictatuur. Nooit heeft een mens
gemakkelijker afstand gedaan van zijn vrijheid dan wanneer hij zijn stem uitbracht
en zich verbond, niet aan een volksvertegenwoordiger, maar aan een partij. Een partij
wordt alras een dictatuur. Een dictatuur kan de onmacht en de eisen van een volk
vertolken: een noodtoestand. Zodra hij de geesten bindt, ontneemt hij aan de
menselijke vrijheid haar originaliteit en eigen verantwoordelijkheid en laat hij, zo
niet de massa en de quantiteit overwinnen, dan toch de kracht en het geweld die zij
ophopen... en een tijdlang wordt een volk in bedwang gehouden en verdrukt door
dengenen die zich voorhield het te bevrijden.

B. - Opbouw van een nieuwe wereld in harmonische ongelijkheid
Terug naar de werkelijkheid
Geen droeviger beeld van het ontbindingswerk van de materie dan deze geschokte
wereld: spontaan rijst de vraag in ons op: 'Kan de geest nog ooit zegevieren?'
Tot nu toe schoot het geestelijk element ongetwijfeld te kort aan zijn zending of
was althans te zwak om den vooruitgang van de techniek te leiden naar hogere
spiritualisatie. De geest immers heeft, onbewust als het ware, de ontbindingskracht
van de materie verhoogd en verscherpt: hij staat verantwoordelijk voor het
materialisme waarvan hij zich nu wil onttrekken.
Toch betekent heel onze beschaving geen failliet van de geestelijke waarden: de
menselijke geest wordt nimmer aan banden gelegd, steeds werkt hij vrij en daarvan
getuigen de moderne uitvindingen, de wetenschappen: techniek is ook geest; maar
wellicht moet de geest, bij het vormgeven aan de stof, die zelfbeheersing herwinnen
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die hem de volledige overwinning verzekert en, naast het verstand, moet de morele
kracht van den mens opnieuw borg staan voor het evenwicht van zijn activiteit.
De strijd is vooreerst inwendig. Waar zullen dan de krachten gevonden worden
om rationalisme en materialisme te bekampen? Waar heeft Thibon zelf die
levenswijsheid opgedaan die hem dat zuiver inzicht over de wereld schonk? Het gaat
er om de eisen van onze natuur recht te doen wedervaren. Die eisen van de natuur
heeft Thibon aangevoeld in de natuur zelf: bij het werk op den akker en in de
wijngaarden heeft hij de wetten van het echte leven beleefd: de trage bloei, de
natuurlijke reserven, de wisselvalligheden van tijd en seizoenen, de gehechtheid aan
erf en werk, de fierheid op de familie en haar traditie, de overgave aan God.
Hij leefde in een milieu dat contact hield met God en de natuur, en brengt ons nu
de zuivere boodschap van een geest die in de stof, 'receptaculum spiritus', als in een
schrijn de weerslag las van Gods wetten en van de menselijke ervaring: de materie
moet ons redden, uit het materialisme. Het is niet zonder betekenis hier de woorden
van de Kerk te herhalen: 'ut carne carnem liberans'1. om in deze hymne op den
Verlosser de analogie te vinden voor dit werk van vernieuwing en sanering van onze
huidige wereld.

Het 'Realisme' van Thibon
Geen poëtische idylle, dat leven in Gods natuur, maar het contact met de volle, harde
werkelijkheid: daar ontdekt Thibon2. de wet van de ongelijkheid en beschouwt hij
de diepe harmonie van de schepping.
Realisme betekent dus eerst en vooral 'l'idée d'une relation organique et d'équilibre
vital'3. In die werkelijkheid, in de ongeschondene volheid van de materiële wereld,
van de aarde, van al het biologische, het dierlijke, ontdekt hij de juiste proportie van
de wisselwerking tussen geest en stof. Die ervaring is voor hem een echte bevrijding.
Het geldt hier een paradoxe waarop Thibon heel zijn gedachte heeft gebouwd want
hij is ervan overtuigd dat geen idealistisch beeld van de wereld ons redden kan: de
materie zal ons redden uit het materialisme. Zodat nooit de vergeestelijkende waarde
van de stof zo sterk naar voren gebracht werd als hier: de materie veropenbaart zich
als een bivalent principe: het omvat leven en dood. Al te dik-

1.
2.

3.

Officie van Kerstmis, Hymne van de Lauden: 'A solis ortus cardine', 2e stroof.
Het is niet mogelijk hier het volledig beeld te geven van die wisselwerking tussen de natuur
en de mens, zoals Thibon die in zijn werken heeft beschreven; we brengen maar één punt
van die ervaring naar voren.
Retour au réel. Inleiding, blz. VII, uitg. Éditions Universitaires, 1946, Brussel.
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wijs werd ze als een hinderpaal beschouwd, welke de menselijke daad overwinnen
moest, en men vergat allicht dat zij bewerkt is geweest door God en door de mensen,
dat zij het 'receptaculum spiritus' is gebleven waar generaties hun levenservaring
hebben in neergelegd, dat zijzelf een eigen leven heeft waaraan de mens zich niet
zonder schade onttrekken kan, dat ze in ongeschonden grootheid de zuivere proportie
van Gods eerste werk behield en dat ze alzo een openbaring mag heten. Newman
heeft de serene taal van de ongeschonden, gave natuur zo dikwijls beluisterd en
wellicht heeft Thibon haar zuiverende kracht in een onmiddellijk contact nog dieper
mogen ondergaan; hij getuigt: 'Des démons habitent l'homme qui n'habitent pas la
nature1.'.

Harmonische ongelijkheid
Die natuur spreekt ons van ongelijkheid. In haar structuur staat de ongelijkheid als
harmonisch principe gevat dat, voor wie de stoffelijke wereld van naderbij beschouwt,
die wet natuurlijk en aanneembaar maakt: het is de wet van iedere gave. Ongelijkheid
is hier geen onrecht maar gave en daar de wereld een gave Gods is, lezen wij in het
rhythme van haar leven diezelfde wetten van Gods almacht en vrijgevigheid.
Ook de mens is een gave Gods. Voor hem geldt diezelfde wet. Het verschil dat
onder de mensen bestaat berust verder op hun eigen wezenheid: een dubbel
levensprincipe ligt aan den grondslag van hun zijn, stof en geest. Naar die
levensprincipes zullen hun handelingen veelvuldig en verschillend zijn: agere sequitur
esse. Tot zelfs in de daad zullen de vele aspecten van ieders persoonlijke gaven
doorbreken: verschil in geestesgaven, morele kracht, levenslust en handigheid. Alles
getuigt van de ongelijke en onvoorziene vrijgevigheid van den Schepper.
Op het plan van het individuele leven wordt dit al niet gemakkelijk genegeerd;
toch valt het ons soms lastig het te moeten aanvaarden. Maar wie van het individueel
plan tot de gemeenschap overgaat, ontdekt er diezelfde wet van de ongelijkheid onder
den vorm van voorkeur, voordeel en voorrang. De aanvaarding van die schijnbare
onrechtvaardigheid is heel wat moeilijker; ook heeft Thibon ons eerst doen inzien
hoe ongegrond de eis tot volledige gelijkheid is: gelijkheid veronderstelt voor ieder
mens een nieuw begin: het is of ieder mens heel het beschavingswerk hervatten moest
zonder te mogen delen

1.

Diagnostics, blz. 115, uitg. de Médicis, 1942, Parijs.

Streven. Jaargang 14

874
in wat zijn voorvaderen aan ervaring en levenskrachten verzamelden. Ervaring, bezit,
levenskracht zijn pas veilig geborgen als ze in persoonlijke voortreffelijkheid worden
gehandhaafd. En Thibon wijst hier terecht naar een biologische analogie: indien de
erfelijkheidswet op het ontstaan van het leven haar invloed doet gelden, moet ze in
het verder verloop van dit leven, in de daad, doorwerken: meteen aanvaardt de mens
de standen, het privaateigendom en het erfelijk gezag als bestanddelen van een
gestructureerde maatschappij.
De kracht van die ongelijkheid wordt nochtans niet alleen ex absurdo bewezen;
ze is een eis van de menselijke natuur, een wet van het volle leven: het leven moet
kunnen bogen op reservekrachten om bestand te zijn tegen alle wisselvalligheden
van zijn verloop; een reserve veronderstelt een oorspronkelijken overvloed; overvloed
is er in de generatieve activiteit van alle wezens, maar moet ook bewaard blijven in
de volle ontplooiing van die initiale krachten. Welnu overvloed, omdat het
reservekrachten bergt, zal erfelijk zijn: een vorig geslacht groëit met de kinderen die
het voortbracht; voor die kinderen is het leven een gave, geen onrecht; hun eigen
leven berust op wat de voorvaderen bij mekaar brachten: eigen stand, erf, gezag. Die
individuele krachten zijn het machtspotentieel van de gemeenschap, en de
gemeenschap zelf, zo zij de wetten van de natuur niet verloochent, berust in de
ongelijke verdeling van het leven.

Waar ligt de weerstand tegen de vernieuwing?
Wat de natuur uitwijst, zal de rationalistische wereld moeilijk aanvaarden omdat
haar politiek in conflict komt met deze grondwetten van het mensdom. Het huidig
politieke leven is de bittere vrucht van het rationalisme, van de egalitaire
rechtsopvatting: die theoretische stellingen die de feiten en de practijk verloochenen,
zijn door de logische deductie van het werkelijke leven afgeweken: logische eisen
zijn voor een tijd sterker dan de reële levenswetten: een verbitterde wordt vaak een
geobsedeerde die van zijn inwendige wereld leeft en geen oog heeft voor de
werkelijkheid.
Wellicht zal ons politiek leven nog lang die terugkeer naar gezonde levenswetten
verhinderen: dit éne is ons hier klaar en duidelijk gebleken, dat rechtvaardigheid niet
op gelijkheid gebouwd wordt en dat een politiek leven dat groot gaat op zijn logische
structuur zichzelf veroordeelt; dat een grondwet die meer een abstractie van het
verstand is dan de levende structuur van een gemeenschap den dood brengt. Een
levende gemeenschap blijft trouw aan haar geschiedenis, aan haar traditie en aan de
diepe wetten van de natuur.
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Terugkeer naar God
Het volstaat niet de ongelijkheid als levenswet te ontdekken: ze moet zowel door
den enkeling als door de gemeenschap worden aanvaard. Ze wordt aangenomen
wanneer het leven dragelijk is, in harmonie en evenwicht zich verder ontplooit, rustig
en geleidelijk.
Omdat de wereld alleen dragelijk is, wanneer ze met God verbonden leeft, aanziet
Thibon Gods tegenwoordigheid in het heelal als een eis naar volledig evenwicht en
rust. De natuur brengt rust in de zielen en verheft ze naar hun Schepper: die opgang
der ziel is nog niet zo sterk dat het ons vestigt in een intieme en blijvende
tegenwoordigheid Gods. Daarvoor zou ieder mens bewust moeten blijven van zijn
schepsel-zijn en die afhankelijkheid moeten aanvoelen tot in de minste details van
zijn leven.
Wie echter de ongelijkheid van het leven te dragen heeft, beroept zich op Hem
die de wereld leidt: die roep naar God brengt harmonie in de wereld, want in dat
intiem contact met den Heer ondervindt de mens de proporties van zijn bestaan: ieder
mens als persoon staat hier afhankelijk van God en van God alleen. Die fundamentele
relatie sterkt ons en brengt ons af van het schepsel en alle menselijke berekeningen.
'Voyez ces hommes, zegt Thibon, leur sottise et leur malheur viennent de ce qu'ils
ne cessent jamais de se comparer à, leurs semblables... Quand done apprendront-ils
à ne plus se juger à travers les autres, à se considérer comme uniques? Là est l'aurore
de la saine humilité. Qu'as-tu besoin de te comparer avec tes frères? Ne te suffit-il
pas d'être fils de Dieu?1.' Het moet niet zijn een traag voortschrijden naar God; het
is een worp naar Hem: een uiterste beweging van ons geloof: 'Fides ultima: Je croyais
en Dieu et main-tenant je ne crois plus qu'en Dieu2.'. In die laatste verhouding tot
God wordt alle menselijk egalitarisme opgelost - de mens wordt uniek, persoonlijk
- en alle schijnbare ongerechtigheid valt weg. God stelt aan ieder mens ongelijke
eisen.

Theocentrisch wereldbeeld
Naast die intieme benadering van God 'le seul être aimé avec lequel on puisse être
pleinement, misérablement soi-même',3. heeft Thibon zelf God zien groeien in zijn
eigen wereldbeeld, en jaar na jaar, in het voorwoord van zijn opeenvolgende
publicaties den vooruitgang van zijn beleving alzo genoteerd.

1.
2.
3.

L'Échelle de Jacob, blz. 35, uitg. Éditions Universitaires, 1946, Brussel.
O.c., blz. 17.
O.c., blz. 17.
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In een van zijn eerste aphorismen getuigde hij: 'on n'échappe pas à Dieu...1.'; na die
eerste ervaring, in Februari 1943, schrijft hij: 'Notre oeuvre ne veut pas être autre
chose qu'une humble tentative de retour à la santé. Or qui dit santé, dit aussi liaison:
un membre malade est un membre isolé... nous luttons pour la restauration des attaches
vivantes entre l'homme et les divers éléments de sa destinée... nous avons insisté
surtout ici (in zijn boek: Retour au Réel) sur les liens naturels: terre, travail, cité, etc.
Nous croyons qu'un minimum de santé terrestre est nécessaire pour rejoindre Dieu.
Mais nous croyons aussi que toute harmonie terrestre reste fragile et menacée si elle
ne s'appuie sur le coeur divin qui crée et conserve le monde. Aussi est-ce un
témoignage chrétien que nous voulons porter dans ces pages: Dieu, s'il n'y est pas
toujours nommé, n'en est jamais absent2.'.
Op 24 September 1945, in het voorwoord op zijn boek, Ce que Dieu a uni3., geeft
hij ons in een wonderbare, sobere tekst heel zijn gedachte weer: 'La création, dans
sa diversité infinie, forme un ensemble harmonieux dont toutes les parties sont liées
entre elles et vivent les unes par les autres... rien n'existe seul ni pour soi.
' Dieu n'a créé qu'en unissant. Le drame de l'homme, c'est de séparer... Il n'est pas
d'autres moyens de salut que le retour à l'unité dans la diversité... Pour cela, il importe
avant tout de comprendre que, même dans l'ordre le plus temporel, il n'est pas de
plénitude humaine possible, dont Dieu ne soit pas l'âme et le centre4.'.
Zo wordt alles op God gecentreerd, alles verwijst naar Hem en in Hem kunnen de
krachten groeien die onze wereld zullen redden. God is de sluitsteen van Thibon's
gedachte: God, eenvoudig woord dat rustig klinkt, maar de allerrijkste werkelijkheid
dekt. Daarom is Thibon wellicht zo kalm en zo raak, zo lastig soms om te begrijpen...
Dat laatste inzicht is niet de vrucht van een systeem, de uitkomst van een deductie,
maar de deelname aan Gods eigen leven, een genade.

Besluit
Zo zijn we één van de hoofdgedachten van Thibon gevolgd en geleidelijk aan dichter
bij God gekomen, bron en einddoel van alle zijn. In dit licht komen ons de principes
klaar voor den geest te staan, het is of in die sfeer de wereld helder werd, onze daad
rustiger, onze taak duidelijk omschreven en concreet. Dat licht verblijdt als een
dageraad: het begin van hernieuwing.

1.
2.
3.
4.

Le Destin de l'homme, blz. I, uitg. Desclée, de Brouwer, 1941, Parijs.
Retour au réel, blz. XVIII-XIX, uitg. Éditions Universitaires, 1946, Brussel.
Ce que Dieu a uni. Essai sur l'amour, Librairie H. Larchandet, 1945, Lyon.
Ce que Dieu a uni, blz. 9 en 10, uitg. Éditions Universitaires, 1946, Brussel.
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Over den huidigen toestand heeft Thibon noch overdreven pessimistische uitlatingen
noch opgewonden, declamatorische affirmaties: het gaat om een inwendige houding,
een strijd om geestelijke waarden. Die strijd wordt door de daad uitgestreden:
verschillende generaties zullen, volgens hem, in stilte en verborgenheid, in trouwe
naleving van hun plichten, de basis van het leven herstellen om uit die diepe
fundamenten van het mensdom, van uit de harten der mensen en de intimiteit van
hun familieleven een nieuw gemeenschapsleven te doen opwellen.
Hoe mooi de opdracht, hoe zwaar het offer van hun verborgenheid en stilte ook
zijn, reeds nu moeten we even verder zien en over wat Thibon ons zeide, doordenken:
Het offer der jongeren mag niet steriel blijven: het nieuw leven, wanneer het traag
opkomt en openbloeit, mag niet in de kiem gedoofd worden of verwoest omdat de
structuur van onze samenleving door de logge administratieve en economische kaders
alle vernieuwing stremt.
De techniek bewaart haar invloed en nooit zal men haar eigen kracht breken: maar
of ze zo diep mag ingrijpen in het leven van de massa is een andere vraag. Wanneer
die massa eigen macht en eigen zending bewust wordt, wanneer zij denken gaat en
plannen smeedt, wordt zij gedreven door eigen bestaan en eigen leven. De elite denkt
niet meer voor de massa; de elite, wil ze nog een heilzamen invloed op deze eeuw
uitoefenen, moet een daad stellen, een daad die den werkman bevrijdt van de techniek
en haar overweldigende macht1..
In de huidige conjectuur schijnt dat het probleem van de toekomst te worden, wil
men de spiritualistische waarden redden van onze Westerse, christelijke beschaving.
Moge die daad worden gesteld: een daad die bevrijdt en in de gemeenschap van
morgen den opbloei van de natuurlijke waarden verzekert alsmede den opgang van
het mensdom naar God.

1.

Alleen specialisten kunnen uitmaken hoe men de verschillende verwezenlijkingen die Thibon
suggereerde, praktisch kan doorvoeren: het aan banden leggen van het onpersoonlijke geld,
het decentraliseren van de fabriek, het bevorderen van eigen werk en initiatief van den
arbeider, het lidmaatschap van de arbeiders in het grootbedrijf, enz.
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Psychoanalyse en moraal
door F. De Raedemaeker S.J.
De nood schept het orgaan, heeft men gezegd. Het moet ons dan ook niet
verwonderen dat met het toenemen van de zenuwstoringen in onze gejaagde
samenleving er ook nieuwe methoden werden uitgedacht om de psychische ziekten
te genezen. We zijn vertrouwd met het woord 'psychiater' dat we op sommige
deurplaten in onze steden zien prijken, en niet zelden gebeurt het dat men aan een
zenuwlijder den raad geeft zulk een specialist op te zoeken. In de Angelsaksische
landen althans zal het dikwijls gebeuren dat de psychiater den patiënt zal aanraden
zich te laten 'psychanalyseren', en hoewel in België de praktijk van de psychoanalyse
totnogtoe weinig is verspreid, toch hebben reeds velen enig begrip van de zaak en
is het verre van uitgesloten dat ze hier ook meer en meer aanhangers en beoefenaars
gaat vinden.
We zouden in de volgende bladzijden willen onderzoeken in hoeverre de
psychoanalytische methode moreel veroorloofd is. Het blijkt immers dat zij een
ziektebehandeling is van een heel bijzondere soort die sinds lang de aandacht van
den moralist op zich heeft gevestigd. Sommige recente uitgaven, onder welke het
boek van den Zwitsersen psychoanalist Dr G. Richard vooral dient vernoemd te
worden, hebben aan dit probleem weer enige actualiteit bezorgd, zodat we het nuttig
achten voor onze lezers zo kort en duidelijk mogelijk uiteen te zetten wat we over
de psychoanalytische behandeling van de psychosen moeten denken.

Enkele noties over zenuwziekte en psychiatrie
ZENUWZIEKTEN. - Men onderscheidt in de 'zenuwziekten' de neurosen en de
psychosen. Neurosen vinden hun voornaamste oorzaak in een of ander letsel van het
zenuwstelsel. Het zijn op de eerste plaats physische ziekten. B.v. de progressieve
verlamming is een karakteristieke neurose. Ook de schizophrenie, de
maniaco-depressieve krankzinnigheid zijn neurosen.
Psychosen zijn psychologische storingen die wel in nauw verband
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staan met het zenuwstelsel, maar die niet het gevolg zijn van een eigenlijk letsel van
de zenuwen. Ze vinden hun voornaamste oorzaak in psychologische, meestal
onbewuste conflicten en vertonen als symptomen onaangepaste handelwijzen en min
of meer vérgaande storingen van het affectieve en het sociale leven.
Deze terminologie staat echter niet vast. Sommige schrijvers gebruiken het woord
neurose waar zij psychose bedoelen; anderen kennen een tussensoort: de neurotische
psychose.
PSYCHIATRIE. - Een psychiater is een geneesheer die zich heeft gespecialiseerd in
de zenuwziekten, dus in de neurosen en de psychosen. Hij zal gebruik maken van
physische geneesmiddelen (medicamenten), of van psychologische middelen,
naargelang den aard der ziekte.
Psychiaters die uitsluitend de psychosen verzorgen en dus in principe geen
medicamenten, maar alleen psychologische middelen aanwenden, zijn
psychotherapeuten.
Nu zijn er weer verschillende soorten van psychoterapeuten, naargelang de
aangewende psychologische methoden. De psychotherapie kan gebaseerd zijn op de
overtuiging dat een directe invloed op het verstand en op den wil van den patiënt
genezend werkt; ofwel dat de genezing van een psychose alleen verkregen wordt
door suggestie en hypnose; ofwel tenslotte, dat de psychose moet behandeld worden
volgens de methode van Freud of van Adler of andere 'dieptepsychologen', d.w.z.
door de psychoanalyse. Een psychotherapeut die zich van deze laatste methode
bedient is een psychoanalist.
Deze verschillende methoden sluiten elkaar niet uit, tenminste niet in de praktijk.
Een Engels psychiater. Curt Boenheim, zegt hierover het volgende: 'Sommige
psychotherapeuten behoren tot de ene of de andere school en werken min of meer
volgens orthodoxe richtlijnen. Anderen, waaronder ikzelf, hebben zich ernstig
toegelegd op de studie van al het voorhanden materiaal en hebben voor hun
werkzaamheid een basis gevormd uit elementen van al de psychologische scholen
samen met de opgedane ervaringen. Zulke basis is altijd vatbaar voor wijziging en
herziening1..'

Psychiatrie en moraal
Een echte zenuwziekte of neurose mag natuurlijk door den psychiater met passende
geneesmiddelen behandeld worden. Daar de behandeling met bromuren echter de
zenuwen eerder verlamt dan geneest, en een

1.

Introduction to present day Psychologie, Londen, 1946, blz. 67.
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algemene vergiftiging van het lichaam kan veroorzaken, is er bij het gebruik van
deze middelen een zekere voorzichtigheid geboden. Maar in al deze gevallen zijn
het enkel de algemene regelen van de geneeskundige deontologie die in acht moeten
genomen worden. We spreken dus in het volgende alleen over de psychische
behandeling van de psychosen, en voornamelijk over de psychoanalyse.

I. - Behandeling door den invloed op verstand en wil
In een neurotische gedraging schijnen er steeds valse denkbeelden aanwezig en een
verzwakking van den wil. De zieke denkt bij voorbeeld dat een bepaalde persoon
hem kwaad wil en interpreteert in dien zin al zijn handelingen. Nu is dit volkomen
vals. De psychotherapeut zal trachten hem te doen inzien dat zijn oordeel over die
persoon vals is. Ofwel is de zieke er wel van overtuigd dat een bepaalde persoon
hem wel gezind is, maar hij heeft de kracht niet om ongunstige gedachten, boze
woorden en vijandige handelingen tegen dezen persoon te onderdrukken. De
psychotherapeut zal dan trachten rechtstreeks op den wil in te werken, door
aanmoedigingen, of bedreigingen.
Deze behandelingsmethode wordt geïnspireerd door de overtuiging dat de psychose
veroorzaakt wordt door een verzwakking van den geest, van de controle van het
geestelijke ik, dat dus moet versterkt worden door gezonde ideeën vooral en door
aansporingen van den wil.
Deze methode is klassiek en wordt vooral door zielzorgers toegepast, die tevens
psychologen zijn. Zo schrijft de bekende Zwitserse priesterpsychotherapeut Alfred
Laub, in zijn boek Nervenfälle und ihre Lehren: 'Na vijf en twintig jaren dat ik me
met nerveuzen van alle standen, waaronder niet weinigen uit den vreemde, bezig
houd, moet ik, aan de waarheid getrouw, bevestigen wat zeer beroemde zenuwartsen
als hoofdmiddel voor de zenuwzieken aanduiden: tegenwerking van uit den geest,
dus gezonde gedachten en voorstellingen1..'
Aan deze methode wordt door materialistische psychiaters geen enkele waarde
toegekend. Voor hen bestaat er alleen een driftenleven en moet bijgevolg de drift
door de drift genezen worden. Maar het getuigenis van de psychotherapeuten en
zielzorgers die zich van deze methode bedienen is minstens even zo geloofwaardig
als dat van de anderen; en deze methode heeft minstens dit vóór dat ze, natuurlijk
met kennis van zaken toegepast, ongevaarlijk is en dus steeds in geweten kan worden
toegepast door deskundigen. Wanneer men dus

1.

Nervenfälle und ihre Lehren, EINSIEDELN, 1946, blz. 64.
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te doen heeft met gevallen van psychose zal men best doen den patiënt eerst te
verwijzen naar een psychotherapeut van deze school.

II. - Behandeling door de hypnose
De behandeling van de psychosen door de hypnose werd vroeger dikwijls toegepast,
maar schijnt sedert het opkomen van de psychoanalyse van haar vogue verloren te
hebben. Men veronderstelt dat de zenuwstoring niet te wijten is aan een verzwakking
van de geestelijke vermogens, maar aan een verkeerde instelling van het affectief
leven. Men veronderstelt, ten tweede, dat men dit affectief leven onmiddellijk kan
beïnvloeden mits de hogere vermogens van den patiënt, althans hun activiteit, door
den hypnotischen slaap uit te sluiten. Een voorbeeld zal deze eenvoudige methode
toelichten:
'Een collegestudent, zeventien jaar oud, vol studieijver en een goed leerling,
verandert plotseling, wordt lui, verstrooid, en tenslotte de laatste van zijn klas. Hij
wil zelfs het college verlaten niettegenstaande al de pogingen van zijn meesters om
hem te weerhouden en te verbeteren. Enkele physische symptomen (hoofdpijn,
hartkloppingen) die zich voordoen, bewegen zijn ouders er toe een geneesheer te
raadplegen. Deze ontdekt een dwanggedachte als oorzaak van al het kwaad: de liefde
tot een meisje die al de gedachten van den jongen beheerst en hem van al het overige
afkeert. Hoewel hij zich rekenschap geeft van de dwaasheid van zijn gedrag, toch
kan hij zich niet van deze obsessie bevrijden. Men brengt hem in hypnotischen slaap;
men suggereert hem zijn obsederende idee te laten varen en zijn gedachten op zijn
studie te vestigen. Na enkele bezoeken aan den arts is hij volkomen genezen en legt
zijn examen af met uitstekenden uitslag1..' Men moet dus de dwanggedachte ontdekken
die het affectieve leven stoort, en deze door suggestie gedurende den hypnotischen
slaap rechtstreeks vernietigen.
Deze behandeling door hypnose is toegelaten mits de volgende voorwaarden:
1o dat de patiënt zijn toestemming geeft. Men mag immers niemand buiten zijn
toestemming van het gebruik van zijn geestelijke vermogens beroven. Deze
toestemming moet echter niet steeds formeel zijn: een geneesheer, gekend voor zijn
hypnotische behandeling, kan presumeren dat zijn cliënt impliciet toestemt (PAYEN,
o.c., bl. 266).
2o dat er geen enkele andere methode van behandeling goede uitzichten op genezing
biedt. Niemand immers mag zonder reden aan het gebruik zijner geestelijke vermogens
verzaken. De reden

1.

Dr GRASSET, Idées médicates, blz. 74. Geciteerd in: G. PAYEN, Déontologie médicale d'après
le droit naturel, Chang-Hai, 1933, blz. 268-269, voetnota.

Streven. Jaargang 14

882
is hier de onmogelijkheid om op een andere wijze de genezing te bekomen.
3o dat men zeker weze van de professionele waarde, de voorzichtigheid en de
eerlijkheid van den behandelenden geneesheer. Het is immers duidelijk dat men alle
waarborgen moet hebben eer men zich willoos aan de suggestie van een ander
overlaat.

III. - De psychoanalytische behandeling volgens Freud
De psychologische veronderstellingen.
Volgens Freud en zijn orthodoxe volgelingen kan men de psychosen alleen genezen
door de zgn. psychoanalyse. Deze is gebaseerd op bepaalde psychologische inzichten
waarvan men op zijn minst kan zeggen dat ze niet door alle psychologen worden
bijgetreden. Freud beweert dat de psychosen te wijten zijn aan gedurende de eerste
kinderjaren verdrongen sexuele voorstellingen en begeerten die in het onbewuste
blijven doorwerken en zich in het bewustzijn doorzetten, maar vermomd onder vorm
van dromen en van neurotische gedragingen.
Om ons nu tot de psychosen te beperken, deze hebben een symbolische betekenis,
en verwijzen naar de vroeger verdrongen voorstellingen en begeerten. Deze betekenis
blijft echter voor den patiënt verborgen, daar de neurotische gedraging een
vermomming is waardoor de verdrongen begeerte zich niettegenstaande de
mechanismen van de verdringing laat gelden.
Nu meent Freud dat, indien men door den patiënt den zin kan laten ontdekken van
zijn neurotisch gedrag, indien men hem kan duidelijk maken van welke verdrongen
voorstelling of begeerte zijn gedrag het symbool is, men meteen de storende werking
van die onbewuste voorstelling of begeerte uitschakelt en de zieke genezen wordt.
Om de psychoanalytische behandeling beter te begrijpen zullen we eerst een
eenvoudig geval onderzoeken, dat eigenlijk nog niet tot de psychoanalyse behoort.
Een jonge dame lijdt aan een dwangneurose, waardoor het haar onmogelijk is
geworden nog te drinken. Elke drank wekt bij haar een onweerstaanbaar gevoelen
van afkeer en walging op. Sedert maanden lest ze haar dorst uitsluitend door het
gebruik van fruit. De psychiater ondervraagt haar en vindt tenslotte de oorzaak van
deze psychose in het feit dat de jonge dame vroeger een hond heeft zien slurpen aan
haar drinkglas. Nu deze herinnering bewust is ge
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worden, verdwijnen de symptomen van de ziekte en wordt ze geheel normaal.
We herkennen in dit geval enkele elementen die de psychoanalytische behandeling
en de psychologische vooronderstellingen van de psychoanalyse kenmerken:
1o De ziekte is te wijten aan een psychologischen schok, een heftig gevoelen van
angst, walging, enz. Laat ons dezen schok met Freud noemen een trauma.
2o Dit trauma werd verdrongen in het onbewuste, waar het nochtans actief
doorwerkt. Het wordt een verdrongen complex.
3o Het trauma veroorzaakt in de gedraging van den zieke onverklaarbare
psychologische afwijkingen, dwangideeën, angsten, hysterieën, melancholieën, enz.,
m.a.w. storingen die geen zin schijnen te hebben, maar die in werkelijkheid in
symbolische betrekking staan met het trauma, die dus eigenlijk wél een zin hebben.
4o De ziekteverschijnselen kunnen genezen worden noch door de methode der
overreding, noch, tenminste niet op duurzame wijze, door de hypnose.
5o Daar het ziektesymptoom een vermomming is van het verdrongen trauma kan
dit laatste niet onmiddellijk gekend worden. Men moet het trachten te vinden door
den zieke te ondervragen volgens een methode die aan de onbewuste voorstelling
toelaat de verdringingsmechanismen te overwinnen. In het gegeven geval was dit
tamelijk gemakkelijk.
6o Wordt het verdrongen trauma bewustgemaakt, dan kan het bewuste ik vrij
stelling kiezen tegenover die voorstelling, en verdwijnt de ziekmakende ondergrondse
activiteit van het complex.
Wat echter verder het orthodoxe freudisme kenmerkt en van zedelijk standpunt
uit bedenkingen uitlokt zijn de volgende twee punten:
7o Het verdrongen complex is altijd, of in de meeste gevallen, van sexuelen aard
en moet teruggevoerd worden tot de allereerste kinderjaren. Freud heeft een
ingewikkeld beeld geschetst van hetgeen hij meent te zijn het sexueel leven van het
kind vanaf de prilste jeugd. Na een periode van auto-erotisme en van narcissisme
begint voor het kind, rond het derde levensjaar de periode van objectivering. Het
kind onderscheidt tussen vader en moeder en het jongetje ervaart jaloersheid tegenover
zijn vader; het wil moeder geheel voor zich opeisen, en dit opeisen heeft een sexuele
betekenis. De vijandschap tegen den vader gaat dikwijls zover dat het kind zijn dood
wenst. Maar anderzijds bemint het zoontje toch zijn vader, en vooral het vreest de
woede en de weerwraak van dezen zoveel machtigeren man. Al deze voorstellingen
en gevoelens van nijd, afgunst en haat
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worden verdrongen in het onbewuste en vormen daar complexen, o.a. het beruchte
Oedipuscomplex.
Bij het meisje ontwikkelt zich gedurende dezelfde levensperiode de erotische
liefde tot den vader, de jaloersheid tegenover de moeder en vooral een andere
jaloersheid tegenover al wat mannelijk is, daar zij haar vrouwelijkheid als een
minderwaardigheid aanvoelt.
Wanneer deze complexen niet normaal worden geliquideerd in de verdere
ontwikkeling van het sexuele leven zetten ze zich vast in het onbewuste en storen
later de normale psychologische evolutie, steeds terugkerend onder allerlei
symbolische vormen in de dromen en in de psychosen.
De verdringing van al deze complexen heeft als gevolg dat we ze totaal vergeten.
Op de periode van de vorming der complexen volgt, omstreeks het vijfde of zesde
levensjaar de 'Latenzperiode'. Het kind baadt dan a.h.w. door een Lethestroom waarin
hij de stormen van de vorige periode vergeet.
Uit deze psychologie volgt dat de psychotische ziektesymptomen steeds moeten
worden teruggebracht tot infantiele of archaïsche sexuele complexen waarvan zij de
symbolen zijn. Dit is wat men noemt het pansexualisme van Freud, en wat door alle
niet-freudiaanse psychologen beslist verworpen wordt.
Hieruit volgt ook dat de psychoanalytische behandeling hierin zal bestaan: het
onbewust sexueel complex tot het bewustzijn brengen, zodat de patiënt er een
rationele, vrije houding tegenover kan bepalen, en verlost wordt van zijn onbewuste,
zielstorende woelactiviteit.
8o Het tweede punt, dat kenschetsend is voor het orthodoxe freudisme, is de
methode om het verdrongen complex te ontdekken. Een eenvoudige, ook
doordringende ondervraging van den patiënt is niet voldoende: de verdringing is te
grondig geweest, het complex ligt te diep in het onbewuste en de censuur die waakt
over de verdringing is te sterk, opdat een eenvoudige opfrissing van het geheugen
de ware oorzaak van de psychose zou onthullen. De freudiaanse methode om al de
bewakers van het onbewuste te verschalken en tot het complex door te dringen om
het bewust te maken is die van de vrije associaties, het wezen zelf van de
psychoanalytische behandeling.

De eigenlijke behandeling.
De patiënt strekt zich uit op een sofa, in een kamer waar niets speciaal zijn aandacht
vestigt, en die matig verlicht is. De psychoanalist staat aan het hoofdeinde van de
sofa, buiten het gezichtsveld van den zieke. Een absolute vereiste voor de kuur is dat
de patiënt vertrouwen heeft in den geneesheer, dezes leiding wil volgen, en ook
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dat hij niet. te oud is. Na de veertig of vijf en veertig jaar heeft de psychoanalyse
weinig nut. De verhouding tussen den psychoanalist en den patiënt is, zoals we verder
nog zullen zien, een constituerend en determinerend element van de behandeling.
De arts vraagt aan den zieke zich zo lijdelijk mogelijk te houden en op de vragen
die hij zal stellen te antwoorden met de woorden die hem vanzelf zullen te binnen
komen. Hij moet niet trachten tussen die antwoorden een logisch verband te leggen;
hij moet a.h.w. wakend dromen, of, psychologisch gezegd, 'vrij associëren'. J. Maritain
beschrijft uitstekend als volgt dit essentieel element van de psychoanalytische
behandeling: 'Étendu dans une demi-obscurité, ne voyant pas le médecin placé derrière
lui comme un témoin attentif et qui lui demande seulement d'associer sur un mot,
puis sur un autre prononcé dans la réponse, et ainsi de suite, il s'abandonne aux mots
et aux images qui surgissent en lui au fur et à mesure, dans le déliement complet de
la pensée logique et du controle volontaire de soi-même. Alors, et après un temps
plus ou moins long, tout une faune de souvenirs et de pensées inconnues, englouties
dans les eaux de l'inconscient, montent à la surface. Non sans crises ni agonies, car
il faut dissoudre comme par violence des résistances actives et tenaces, devenues
souvent automatiques, et ces mécanismes montés par la névrose précisément pour
permettre à l'inconscient de garder plus jalousement son secret1..'
Het ontdoen van de verdringing door deze methode veronderstelt een lang geduld
en... enig fortuin. Elke kuur kan een tot twee jaar duren met twee of drie zittingen
van elk ongeveer een uur per week.
En ze verloopt niet zonder 'crises et agonies', zoals Maritain zegt, doelend op een
tweede essentieel kenmerk van de behandeling: de overdraging (transfert), of de
eigenaardige verhouding van den patiënt tot zijn dokter. In het begin kent de
behandeling een vlot verloop, maar hoe meer hij door de vrije associatie, zonder het
zelf te weten, de oorzaak van de verdringing nadert, hoe scherper hij de vorming van
het complex dat in zijn eerste kinderjaren is ontstaan a.h.w. herleeft en dan begint
de patiënt de hevige gevoelens van liefde, haat, afgunst en nijd, steeds sexueel
gekleurd, op den psychoanalist over te dragen. Er kunnen zich heftige scènes afspelen
die de geneesheer zich moet laten welgevallen, want dit herleven van het
verdringingsproces met den psychoanalist als voorwerp is essentieel voor de
ontdekking van het verdrongen complex. Tevens moet de dokter al de weerstanden
overwinnen die het bewuste ik blijft bieden tegen de ontsluiering van de bedroevende
en beschamende oorzaak van zijn ziekte.

1.

Notes sur le freudisme, in: Études carmélitaines, XXIII (1938), blz. 131-132.
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Wanneer de ontdekking geschied is dan blijft den psychiater het delicaatste moment
van de behandeling te bewerkstelligen, nl. de ontbinding van de overdracht, zodat
de patiënt vrij en persoonlijk een verantwoorde houding kan aannemen tegenover
het ontdekte complex. Dit laatste moment van de behandeling stelt aan den
psychoanalist zeer hoge professionele en morele eisen. 'Het is duidelijk, schrijft
Boenheim, dat een behandeling van dit soort een grote verantwoordelijkheid legt op
den analist. Het is ten hoogste gespecialiseerd werk en kan alleen door daartoe
geëigende mensen worden ondernomen1..'
Samen met de vrije associatie en de overdraging ontwikkelt zich het derde moment
van de psychoanalytische behandeling: de interpretatie. De analist kan, dank zij zijn
kennis van de symboliek der associaties het verdrongen complex herkennen. Een
orthodox freudiaan zal bij die interpretatie noodzakelijkerwijze geleid worden door
de vooronderstelling dat dit complex van sexuelen aard is. Hij zal zich nooit
vergenoegen met een verklaring als die welke we boven gegeven hebben in het geval
van de jonge dame. In de meest onschuldige voorstellingen die door de vrije associatie
worden opgeroepen zal hij symbolen vinden van het sexuele. De interpretatie berust
dan ook geheel op de kunst van de 'Symboldeutung'. Anna Freud, de dochter van
Sigmund, somt in Das Ich und die Abwehrmechanismen2. tien 'afweermechanismen'
op waarmee het Ik de ongewenste voorstellingen onderdrukt of onder symbolische
vormen voor het bewustzijn verbergt. Het zijn de eigenlijke verdringing, verder de
regressie, de reactie, de isolering, het ongedaanmaken, de projectie, de introjectie,
het keren tegen den eigen persoon, het omkeren in het tegenovergestelde en de
sublimering. Met een of twee of meer van deze mechanismen te veronderstellen kan
men altijd tot den sexuelen grond van de complexen doordringen.
Tegenstrevers van het systeem van Freud hebben niet nagelaten zich vrolijk te
maken over een interpretatiemethode die alles bewijzen kan wat men bewijzen wil.
'C'est dans la technique de l'interprétation, et en particulier dans l'usage du
symbolisme, que Freud et ses disciples se sont laissé aller à une profusion d'arbitraire,
de dogmatisme obsessionnel et de pédanterie qui a risqué de discréditer la
psychanalyse, et qui laisse loin derrière elle les meilleures plaisanteries d'Aristophane
et de Molière3..' De psychoanalisten geven overigens toe dat een buitenstaander zich
moeilijk door de symbolische verklaring van de symptomen zal laten overtuigen;
alleen een lange

1.
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3.

o.c., blz. 58.
Londen, 1946.
J. MARITAIN., o.c., blz. 132.
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persoonlijke praxis van de psychoanalytische behandeling bewijst proefondervindelijk
de geldigheid van de methode.
Nu we deze behandeling hebben beschreven en ontleed, den zin van de vrije
associatie, van de overdraging en van de symbolische interpretatie hebben leren
kennen, kunnen we trachten de vraag te beantwoorden: is deze behandeling moreel
verantwoord?

IV. - Psychoanalyse en moraal
Uit deze ontleding van de psychoanalytische behandeling in Stricten freudiaansen
zin met de daartoe behorende vooronderstellingen volgt, dunkt ons, dat deze
behandeling zedelijk ongeoorloofd is. We herhalen dat vele zgn. psychoanalisten
eclectisch te werk gaan en het freudiaans pansexualisme uitdrukkelijk verwerpen.
Over dezen zullen we later een woord zeggen; hier spreken we uitsluitend over de
orthodoxe freudiaanse psychoanalyse. En hiervan menen we te kunnen beweren dat
ze zedelijk moet veroordeeld worden.
We zullen dit bewijzen in twee etappen: ten eerste zullen we aantonen dat de
essentiële vooronderstelling volgens welke de behandeling haar verloop heeft vals
of tenminste onbewezen en onzeker is; ten tweede dat de behandeling zelf grote
zedelijke gevaren meebrengt, zowel voor den psychoanalist als voor den patiënt.
Daar men zich nu niet aan zekere morele gevaren mag blootstellen terwille van een
onzekere hypothese, is een dergelijke behandeling ongeoorloofd.
I. De orthodoxe freudiaanse psychoanalyse veronderstelt dat alle psychosen of
tenminste bijna alle veroorzaakt worden door verdrongen complexen die terugwijzen
naar sexuele voorstellingen en ervaringen uit de eerste levensjaren. Welnu, deze
hypothese is onbewezen, kan niet bewezen worden, en wordt door de meeste
psychopathologen en psychiaters tegengesproken.
Roland Dalbiez, een katholiek psychanalist, die zover hij kan, de freudiaanse
methode bijtreedt, erkent: 'A l'instinct sexuel, tel que nous l'avons défini, personne
n'a, jusqu'ici, réussi à rattacher tous les symptômes d'inhibition par des preuves
satisfaisant aux critères de l'interprétation tels que nous les avons, eux aussi, définis1.'.
Het is overigens klaarblijkelijk dat de psychoanalisten in hun literatuur enkele
bepaalde gevallen, bijzonder gunstig voor hun pansexualistische hypothese, uitkiezen
en dan nog is hun interpretatie weinig overtuigend. Hun inductie is niet gebaseerd
op een voldoende aantal duidelijke en onweerlegbare feiten. Bijgevolg is hun
hypothese

1.
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geen echte wetenschappelijke hypothese, maar alleen een schijnhypothese, zonder
wetenschappelijke waarde. Wat ons echter wel een echte wetenschappelijke hypothese
schijnt te zijn is de theorie van de verdringing van bepaalde voorstellingen die in het
onbewuste blijven doorwerken en bepaalde psychosen kunnen veroorzaken. Dit
gevonden te hebben schijnt ons de onsterfelijke verdienste te zijn van Freud. Maar,
nogmaals, dat die verdrongen complexen steeds van sexuelen aard zouden zijn en
tot de eerste levensjaren zouden moeten teruggebracht worden, is een totaal
onbewezen stelling. Dat in sommige of vele gevallen deze complexen van sexuelen
aard zijn, echter niet, tenminste niet hoofdzakelijk, uit de kinderjaren stammen, zullen
velen toegeven.
De sexualiteit en het archaïsme van de ziektesymptomen kunnen ook niet bewezen
worden. Om zijn theorie aannemelijk te maken heeft Freud een 'Latenzperiode'
moeten veronderstellen, waarin al de sexuele voorstellingen van de eerste kinderjaren
vergeten worden. De volwassene herinnert zich dus niets meer van het
Oedipuscomplex noch van de andere complexen. De analyse zal deze complexen
opnieuw ontdekken, maar dit alleen door de interpretatie van den psychoanalist.
Maar wie zegt dat het niet juist de aprioristische hypothese en de intellectuele en
morele invloed is van den psychoanalist die aan den patiënt suggereert dat deze
complexen in hem aanwezig zijn? Nooit zal de patiënt de Latenzperiode kunnen
doorbreken en een ware herinnering hebben dat hij deze of gene sexuele voorstellingen
heeft teruggedrongen; hij zal nooit kunnen zeggen, als bij een ware herinnering: ja,
dat heb ik ondervonden. Hij aanvaardt, in zijn helder bewustzijn van volwassene, de
verklaring van den psychoanalist, zonder ooit deze te kunnen toetsen aan de
herinnering van zijn vroegere ervaringen. Nooit zal men bijgevolg het bestaan kunnen
bewijzen van de sexuele voorstellingen en van de verdringing daarvan in de eerste
levensjaren, hetgeen essentieel is voor de freudiaanse psychoanalyse.
Het is dan ook niet te verwonderen dat veruit de grootste meerderheid van de
psychopathologen en psychiaters, ook wanneer ze hun rechtmatige bewondering
uitdrukken voor het genie van Freud, hem juist op dit essentiële punt tegenspreken.
Omwille van zijn pansexualisme brak Freud af met zijn ouderen medewerker Breuer,
te Wenen; om dezelfde reden verlieten hem zijn bekwaamste jongere medewerkers,
Adler en C.G. Jung. Men kan zeggen dat de overgrote meerderheid der
psychoanalisten geen freudiaanse psychoanalyse toepassen, maar rekening houden
met de mogelijkheid van psychosen die aan verdrongen complexen van uiteenlopenden
aard hun ontstaan te danken hebben. Onnodig te zeggen dat de psychotherapeuten
die
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de traditionele methode van de morele beïnvloeding volgen het pansexualisme van
Freud ten stelligste verwerpen. Alfred Laub, in het reeds geciteerde werk, verklaart:
'In zeer vele nerveuze ziektegevallen, in elk geval ver over de helft ervan, kon ik
nooit sexuele storingen waarnemen die als hoofdsymptomen konden beschouwd
worden. Waar ze daarentegen op den voorgrond kwamen te staan moest ik ze tot een
algemene zenuwachtige overprikkeling en een overeenstemmende gesteltenis of
verkeerde opvoeding terugleiden. Alleen bij uitzondering kon ik een abnormale
sexualiteit als oorzaak van de algemenen zenuwtoestand constateren1..'
De pansexualistische hypothese van Freud is dus op zijn minst onzeker. Men moet
er dus rekening mee houden dat er psychosen kunnen zijn die geen archaïsch
verdrongen sexueel complex als oorzaak hebben. Welnu, in zulke gevallen brengt
de toepassing van de psychoanalitische methode de grootste zedelijke gevaren met
zich mee. En dit omwille van twee essentiële kenmerken van die methode, nl. de
symbolische symptoomverklaring en de overdraging.
Een freudiaans psychoanalist zal steeds de symptomen a priori willen verklaren
door de sexuele complexen. Indien de symptomen zich uit zichzelf daartoe niet lenen,
staan hem tal van 'afweermechanismen' ter beschikking die hem zullen toelaten tot
zijn doel te komen. Hij zal aan den patiënt sexuele beelden en voorstellingen
suggereren, waarvan deze zich totaal onbewust was; heel het onderzoek uren lang,
en gedurende vele maanden zal rond hetzelfde sexueel probleem draaien. Hoe meer
de patiënt zich tegen dergelijke voorstelling van zaken zal verzetten, hoe meer de
psychoanalist overtuigd zal zijn dat hij te doen heeft met een 'censuur' die hij met
alle middelen moet trachten te overwinnen om den bodem van het onbewuste vrij te
maken. Daarbij verplicht hem zijn methode te zorgen voor een goedgeslaagde
overdraging: hij zal tot zich de gevoelens van haat en liefde trekken die de patiënt a
priori verondersteld is te hebben gekoesterd tegenover zijn ouders toen hij nog in de
luieren lag. Men ziet licht in waartoe dit kan leiden, vooral bij een vrouwelijke
patiënte. Het resultaat zal zijn de totale zedelijke ontreddering van den zieke, een
sexuele obsessie en een vermeerdering in plaats van een verlichting van de
zenuwziekte. Heeft men te doen met een zedelijk gave jongen of meisje, man of
vrouw, die door een of andere psychose is aangetast, dan zal de psychoanalytische
methode heel de zedelijke structuur van deze mensen aantasten, zonder enige waarborg
voor een genezing van de ziekteverschijnselen.
Ons besluit schijnt dus gewettigd: de stricte freudiaanse psycho-
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analytische methode is ongeoorloofd, dus zowel voor den psychoanalist als voor den
patiënt. Hierdoor wordt natuurlijk niet bedoeld de psychoanalist die zijn onderzoek
zou beginnen met de idee: er kunnen in dit geval sexuele oorzaken aan den grond
van de psychose liggen, maar alleen hij die a priori zegt: in dit geval, dat ik nog niet
ken, moeten sexuele complexen de oorzaak zijn, en ik zal die zeker ontdekken door
de symbolische verklaring in den loop der vrije, door mij geleide associaties. Zulk
een houding is vanwege den psychoanalist ongeoorloofd, daar het niet zeker is dat
elke psychose die oorzaak heeft, en daar een behandeling in die onzekere hypothese
de ergste morele en zelfs physische gevolgen kan hebben. Niemand mag zich dan
ook aan zulk een psychoanalytisch onderzoek onderwerpen.
Om deze redenen gaan we helemaal accoord met A. Laub waar hij verklaart: 'In
geen geval late men zich begoochelen met de gedachte dat christelijk gezinde mensen
zich met de leer van Freud zouden laten afschepen of zich erdoor laten opvoeden'1..
Het genuanceerde oordeel van J. Maréchal komt tenslotte met'het onze overeen.
Hij veroordeelt niet elke psychoanalytische behandeling, maar verstaat hierdoor een
behandeling die afziet van de sexuele aetiologie van Freud. Na de gevaren van deze
laatste te hebben aangegeven vervolgt hij: 'Est-ce une raison de proscrire cette méthode
thérapeutique? Non; mais c'est une raison pour exiger des garanties proportionnées
aux risques. Ces risques seront moindres, guère plus grands qu'en tout autre traitement
thérapeutique, lorsque le médecin psychanaliste se contente d'employer les techniques
générales de Freud, ou des procédés analogues, sans partager les vues sexualistes
outrées de celui-ci. Avec des psychanalistes plus férus de théories sexualistes, le
risque s'accroît, mais peut être compensé par la délicatesse personnelle du practicien,
par son habitude de respecter scrupuleusement les convictions morales et religieuses2.'.
We moeten hier aan toevoegen: in een strict orthodoxe freudiaanse psychoanalyse
is het gevaar zo zeker en zo groot dat zij volstrekt moet worden afgewezen.
Hier past het een woord te zeggen over het recente boek van Dr G. Richard,
privaat-docent aan de universiteit van Neuchâtel, in Zwitserland, onder den titel: La
psychanalyse et la morale3.. Dit boek is een pleidooi voor samenwerking tussen de
psychoanalisten en de zielzorgers. Als gelovig protestant verwerpt de schrijver de
materialistische en atheïstische philosophie van Freud, maar hij aanvaardt zonder
enig duidelijk correctief de psychologische stellingen en de
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Les lignes essentielles du freudisme, in: Nouvelle revue théologique, LIII (1926), blz. 49.
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psychoanalytische methode van den Weensen geneesheer. Hij onderscheidt 'une
philosophie personnelle de Freud, que l'on peut admettre ou rejeter sans que cela
ajoute ou retranche rien à la confiance que nous avons dans la méthode
psychanalitique1.'. Dr Richard ziet in de psychoanalyse een methode die niet alleen
de zenuwzieken, maar zelfs de normaal-gezonden toelaat, dank zij het bewustmaken
van onbewuste complexen, tegenover deze onderdrukte neigingen en driften een
persoonlijke, verantwoorde, werkelijk ethische houding aan te nemen. Zijn boek
schijnt ons goed bedoeld en nochtans achten we het verkeerd en gevaarlijk. Zonder
het uitdrukkelijk te zeggen schijnt de schrijver de psychoanalyse in strict freudiaansen
zin op te vatten, terwijl hij ze soms tot een banalen vorm van zelftucht schijnt te
herleiden, als b.v. in de volgende passage: 'Il est désirable que la psychanalyse
devienne de plus en plus le bien commun de tous; non seulement sous sa forme
primitive de cure menée selon une technique bien déterminée, délicate et difficile à
manier, et qui ne pourra être pratiquée que par un petit nombre de personnes ayant
fait des études spéciales; mais surtout sous forme d'une certaine attitude inférieure,
faite de courage en face de notre inconscient, de ténacité envers nous-mêmes, et de
la volonté d'assumer la responsabilité de nos sentiments, de nos désirs et de nos actes,
c'est-à-dire celle de notre destin vis-à-vis de nous-mêmes et des autres2..' Iedereen
kan onderschrijven wat hier over den tweeden vorm van psychoanalyse gezegd wordt,
maar wat heeft dat nog te maken met de ware psychoanalytische behandeling waarover
het boek tenslotte handelt? Verder geeft de schrijver zijn oordeel te kennen over
sommige problemen van de sexuele moraal die geheel in strijd zijn met de katholieke
leer over deze materie. Omwille van deze dubbelzinnigheden en onjuistheden moet
dit boek, naar onze mening, worden voorbehouden aan personen die zich speciaal
voor deze problemen interesseren.

V. - Psychoanalyse in den breden zin
Er rest ons nog een woord te zeggen over de psychoanalyse in den breden zin, zoals
zij het meest beoefend wordt. Hieronder rekenen wij alle methoden die niet a priori
vertrekken van de freudiaanse veronderstelling dat alle psychosen hun oorzaken
vinden in de verdrongen libido, hoewel ze natuurlijk kunnen leiden tot het vaststellen
van een sexuele aetiologie. We denken hier bij voorbeeld aan een psychoanalyse
gebaseerd op de dieptepsychologie van Alfred Adler. Deze beschouwt als
fundamentele aandrift den geldingsdrang, waar-
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door het individu tracht zichzelf in de gemeenschap te affirmeren. Wanneer hij hierbij
vanwege de omgeving weerstand ontmoet kan die drang in het onbewuste verdrongen
worden en aanleiding geven tot ziekelijke compensatieverschijnselen die kunnen
genezen worden door de oorzaak bewust te maken. Een student aan de universiteit
b.v. begint op een bepaald ogenblik te klagen over aanhoudende hoofdpijnen die
hem beletten te studeren. Het onderzoek maakt uit dat hij gedurende zijn middelbare
studiën schitterende successen heeft gehad. Aan de universiteit echter is hij verre
achter zijn vroegere concurrenten komen te staan. Deze vernedering heeft hij niet
kunnen aanvaarden, en zonder er zelf van bewust te zijn tracht hij zijn
minderwaardigheid te compenseren door zich interessant te maken en de aandacht
op zich te vestigen op een andere wijze. Zijn hoofdpijnen zijn een onbewust
voorwendsel daartoe. Zijn geldingsdrang vermomt zich achter een gedraging die de
aandacht van de ouders en de medestudenten op hem vestigt. Hij vindt er een
genoegen in beklaagd te worden. Wanneer men hem de oorzaak van zijn psychische
ziekte duidelijk maakt kan hij genezen en door een eerlijk erkennen en aanvaarden
van den reëlen toestand zo goed het kan van zijn studiën profiteren. Het is duidelijk
dat een dergelijke behandeling niet de zedelijke gevaren met zich mee brengt eigen
aan de freudiaanse psychoanalyse. Er bestaat dan ook geen reden ze te veroordelen.
Als algemeen beginsel mag gelden: de psychoanalist moet zich bij de behandeling
laten leiden door de objectieve symptomen van de ziekte en niet door aprioristische
vooronderstellingen die heel het onderzoek in een valse en moreel gevaarlijke richting
kunnen sturen. Het psychologische leven is een te delicaat iets dan dat het zou worden
prijsgegeven aan een gewaagd en onverantwoord experiment. In elk geval dient de
zieke eerst en vooral te weten aan wie hij zich toevertrouwt. Een gewetensvol en
kundig geneesheer kan hem goede diensten bewijzen, maar velen die zich als
psychoanalist aandienen kunnen ook voor altijd zijn psychologisch leven in de war
sturen.
Een psychiater die zich van de psychanalyse bedient en zich als heerlijke maar
uiterst lastige taak heeft gesteld het tragische lijden van de zenuwzieken te verlichten
en zo mogelijk te genezen zal aan zeer hoge intellectuele en morele eisen moeten
voldoen. Naast zijn algemene geneeskundige kennissen zal hij zich speciaal moeten
bekwamen in de psychoanalytische methode en over een verfijnde psychologischen
speurzin beschikken. Doordringend tot in de diepste geheimen van het persoonlijk
leven van den zieke zal hij den nodigen tact moeten kunnen aan den dag leggen om
alleen dan het sexuele probleem aan te raken wanneer en in de mate dat dit werkelijk
nodig
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is. Hij zal zich steeds moeten herinneren dat de mens iets meer is dan een bundel
driften, en dat de sanering van het gestoorde affectieve leven niet het laatste doel is,
maar alleen een voorwaarde voor de normale ontplooiing van het geestelijk leven
van den patiënt. In een psychoanalytische behandeling is het onmogelijk de techniek
van het onderzoek, dat alleen het lagere, affectieve leven betreft, te scheiden van den
morelen invloed die de persoon van den psychoanalist uitoefent op de morele houding
van den patiënt. Het is zelfs nog geen uitgemaakte zaak of de genezingen door de
psychoanalyse bekomen niet eerder te wijten zijn aan den zedelijken invloed van
den psychoanalist dan aan de methode zelf. De twee grijpen onvermijdelijk en
voortdurend door elkaar, zodat heldere zedelijke beginselen even noodzakelijk zijn
als diepgaande vakkennis. Een psychoanalist die aan deze eisen niet voldoet zal
enorm veel kwaad stichten, de demonische krachten die in de diepten van de
menselijke natuur sluimeren ontketenen en elk evenwichtig psychologisch leven
onmogelijk maken.
NOTA. - In 1946 werd te Zürich gesticht de Fédération internationale de
psychothérapie médicale, in vervanging van de vroeger bestaande Association
internationale de psychothérapie. Deze nieuwe vereeniging stelde een lijst van
veertien punten op waarin elke van de talrijke psychoanalytische richtingen haar
gading vindt. Het pansexualisme van Freud wordt er niet expliciet in vermeld. De
14 punten werden overgenomen in een kroniek van de Revue philosophique de
Louvain, t. 44 (1946), p. 601-603.
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Onze literaire kritiek
door Em. Janssen
II y avait une fois un pauvre homme qui s'appelait Martin. Il aurait bien
voulu écrire, mais chaque fois qu'il paraissait un livre nouveau, il lui
semblait que l'auteur avait dit beaucoup mieux que lui-même ce qu'il avait
à, dire. Et il s'en retoumait tristement chez lui, les mains vides...
Mais, un jour d'expansion, en parlant avec ses amis des livres qu'il aimait,
il s'aperçut qu'il était seul à y voir ce qu'il y trouvait.
II se fit critique littéraire. (Claude-Edmonde MAGNY1.)
Tweemaal reeds bevonden wij onze literatuur in nood: bij het onderzoek van haar
geest en ziel; bij dat van haar stijl2.. Dit derde opstel, over onze literaire kritiek, wil
geen nieuw onderzoek zijn noch met een constatatie besluiten; maar een ernstige en
doelmatig aangewende kritiek zuivert en geneest. Scherp en schematisch willen we
dan aangeven wat de kritiek altijd en overal brengen moet; hoe onze Zuidnederlandse
kritiek zich moet wijzigen en richten.

I
De artistieke kritiek, geschreven of gesproken, in salons of tijdschriften, staat
tegenover de creatie, die zij meteen aanvult. Creatie en kritiek samen, niet een van
beide, brengen de kunstwerken voort. De creatie is het wagen, de kritiek het
evenwicht; de creatie de vaart, de kritiek de rem. Dank zij de rem, kan men de vaart
versnellen; dank zij het evenwicht, kan men méér wagen. De kritiek is onmiddellijk
een beveiliging, middellijk een drang, - en zonder haar zou de creatie een doelloos
buitelen worden, onregelmatig en grillig, dwaas en kinderachtig. Dank zij de kritiek
echter gaat zij een richting uit en laat sporen na: de geschapen kunstwerken namelijk,
nooit vruchteloze grepen in het steeds ongrijpbare mysterie.

1.
2.

Les sandales d'Empêdocle, Neuchatel, 1945.
Zie Voor onze literatuur in nood (November 1946, blz. 127-137), en Stijl en stijlloosheid in
onze literatuur (Mei 1947, blz. 693-703).
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De kritiek is, voor de creatie, wat het nadenken voor het handelen is. Het voltooit
een handeling en bereidt een volgende voor. Het is een moment van stilte, een
groeiend bewustzijn van het werkelijke worden: binnen de eigen persoonlijkheid;
binnen de eenheid van veler bestaan, van aller ontwikkeling. Elk gebeuren plaatst
het in het éne licht, dat vormen en kleuren, scherp en glanzend, onderscheidt en
harmonieert. Alles toetst het aan noodzakelijkheid en eeuwigheid; het schift en
zuivert, bewaart en verwerpt, - en evenzo omlijnt, omlicht en doorglanst de kritiek
de artistieke creaties -van één mens, van velen, van allen -: een wonderbaar landschap,
met, als in een wazigen spiegel gezien, de hoogste Aanwezigheid. Wat blijft en wat
vergaat? Welke vorm is noodzakelijk en welke willekeurig? Welke groei vertoont
zich; welke opgang? De kritiek gooit de kunstwerken als muntstukken op een steen;
die met den zuiveren goudklank worden verzameld en naast elkaar gelegd. Wat gaf
hun dat goudgehalte en waarin bestaat het precies? Bij de diepste levensgeheimen
blijft zij stil: iemands innigsten en meest persoonlijken drang, altijd te benaderen en
nooit doorgrond; de stuwing van een tijd; de eigen aard van een volk, zijn
ontwikkeling en traditie; de algemeen-menselijke verhoudingen, gevoelens, ervaringen
en geluk... Door de kunstwerken heen, geenszins er buiten of bij gelegenheid daarvan,
tekent de kritiek het raakvlak vol van Gods liefdevolle voorzienigheid en het als
verbijsterd menselijk pogen. Door mysteries omgeven, lost zij niets op; maar vast
wil zij steunen op de meest veilige, de allerdiepste werkelijkheid.
Kritiek en creatie! Kunstwerken varen als schepen op een wijde zee: alleen of
samen, konvooien of eskaders, langs vaste lijnen of zwervend. De kritiek overschouwt
en doorziet schepen en zee: de doelmatigheid der machines en de tonnemaat van het
scheepsruim; het grenzeloos watervlak dat ze draagt, blauw of grauw, met sterren
of maanweg, deinend of stormend. Alles van de zeevaart legt en houdt zij vast; met
altijd door haar heen het zware, het onveranderlijke zeegeruis.
De kritiek vormt het randgebied van de literatuur. Naar het leven staat zij gewend:
naar cultuur en wetenschap, wijsbegeerte en godsdienst, geschiedenis en sociologie,
psychologie en symboliek, naar elk domein van bedrijvigheid; maar zij is literatuur.
Zij omspiegelt ze: alles van het leven vangt zij in dat spiegelbeeld; - maar zij is
literatuur. Nooit een abstracte wetenschap, een weloverwogen theoretische opvatting,
een vooringenomenheid hoe dan ook, iets wat men grofweg en zonder schakering
zo maar toepast; nooit een dode en dodende vorm, een verdelend en versnijdend
mecanisme!
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Zij is literatuur, en indien we - met recht - de gehele literatuur creatie noemen: dan
hoort de kritiek (laat het nog paradoxaal klinken) bij de creatie.
Zij is de creatie, die uitgaat van het creëren zelf. Het gewone artistieke creëren
gaat van het leven uit; maar het is slechts een bijzondere levensbedrijvigheid, en
daarom, daarvan uitgaande, kan men nóg creëren: dan heeft men kritiek. Deze is, in
het creatieve, het serpent dat zichzelf in den staart bijt: zo sluit zich de kring, van
leven naar creatie en van creatie naar leven. Met geheel zijn wezen, passief en actief,
aanvaardt de criticus de schepping van den eersten kunstenaar; hij voert ze tot haar
uiterste resultaten, die ze vernietigen of bestendigen. Uit het kunstwerk zelf haalt hij
de kiemen van sterven of leven op; deze doet hij doorgroeien, tot het onvermijdelijke
geschiedt. Door hem vonnissen kunstwerk en artistieke productie zichzelf: gelijk de
kunstenaar, met en uit het leven, menselijke bestemmingen creëert; zo creëert hij,
met en uit geschapen verbeeldingen, bestemmingen van kunstwerken.
Maar dan is de kritiek eenvoudig subjectief! Wél verenigd misschien, voorlopig
en bij haar aanvang, met methode en techniek; daarna, gelijk de steigers vallen van
een voltooid gebouw, worden deze weggegooid en misprezen. De kritiek is subjectief
gelijk de creatie zelf subjectief was: de criticus geeft eigen inzicht en oordeel,
eventueel tegen die van anderen in en altijd er buiten om; hij beslist naar eigen smaak
en voorkeur; eigen sympathie en antipathie schokken en drijven hem, passie en
genegenheid, - en we begrijpen de eenzijdig opgedreven paradoks van Baudelaire:
'Pour être juste, c'est-à-dire pour avoir raison d'être, la critique doit être partiale,
passionnée, politique'.
De kritiek is dus literatuur: subjectief, persoonlijk, willekeurig en partijdig, een
creatie op de creatie. Zij berust op intuïtie en levensdrang: een ingaan met geest en
hart, met wil en gemoed, harmonisch en geheel, op licht en koestering, duisternis en
akeligheid. Van de artistieke praestaties uit ontdekt men, persoonlijk en vluchtig, het
meest geheime leven; in zover het resultaat thesis, techniek of rationele structuur
zou worden, mag het minder literaire kritiek heten.
Hoe kan de kritiek tegelijk subjectief zijn en objectief zich voordoen? Hoe steunen
op de eeuwige waarheid en waarden, en toch niets anders weergeven dan iemands
persoonlijke opinie en drang? Daartoe moet de criticus oprecht zijn; het kunstwerk
de moeite waard.
De onoprechtheid komt bijna vanzelf: elk moreel gebrek wordt oorzaak, elk
verstandelijk tekort. Elke vorm van zelfzucht, zelfbedrog, ijdelheid; ook elke
beperking of vlakheid in de kennis. Elk eigen-
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belang kan ons verblinden; anderzijds kan elk gemis aan belangstelling of peilend
vermogen ons blind houden.
Heel veel wordt van den criticus dan gevergd. Een zo uitgebreid mogelijke
belangstelling en belezenheid, tegenover niets onverschillig of vreemd; - een
allergrootste soepelheid, in elke richting vanzelf zich bewegend; - daartegenover een
nooit bevredigd peilend pogen, tot het laatste en diepste uiteindelijk werd achterhaald.
Heel veel: breedte en diepte, passiviteit en werkzaamheid, een nieuwsgierige
geschiktheid voor de wetenschap en een rusteloos creatief vermogen; - een dienstbaar
zelfvergeten voor elke waarheid, waar en hoe ze zich ook zou vertonen, en een
artistieke vaardigheid, die haar vluchtigen glans vat en vangt; - een naastenliefde en
offergeest, want mildheid maakt machtig en gevend ontvangt men het hoogste. De
criticus schenkt zichzelf, opdat het schone kunstwerk de wereld zou overglanzen;
dat persoonlijk schenken voltooit de openbaring van den kunstenaar. Het laat diens
stem lokkend weerklinken; het vertoont zich als voorbeeld van wie ze involgt.
Heel veel wordt van hem gevergd; niet het minst dat hij slechts waardevolle
kunstwerken kritisch zou doorgronden. Deze alleen weerstaan aan het peilen en
dragen de kritiek; tot verlokkende beelden laten ze zich samenvoegen van het innigst,
het hoogst bestaan. Van de kunst in de werkelijkheid en van de werkelijkheid in de
kunst: de criticus treedt in en uit, gaat en keert; met en na hem ontdekken we
onvergankelijke dingen, ons eigenst wezen, mensheid en bestemming, eeuwigheid
en God.

II
Van deze beginselen uit, maken we, bij onze Zuidnederlandse kritiek, slechts losse
beschouwingen.
De eerste. Wij mogen onze kritiek van verleden eeuw niet eenvoudig veroordelen.
Indien Conscience zijn volk leerde lezen, indien Gezelle 'Heer ende Meester' werd
genoemd, indien de jonge Streuvels op handen werd gedragen: dan kan de kritiek,
in die verre en meer nabije jaren, niet onbevoegd zijn geweest. Wel worden de
kunstenaars door de kritiek niet voortgebracht, en spreken we dus niet van een goeden
boom en goede vruchten; maar stellig vonden onze groten de sfeer die hen opleven
deed, en stellig deed de kritiek, voor haar deel, die sfeer mede ontstaan.
De tweede. Die oude kritiek bestond vaak uit bewondering: een begrijpende
bewondering, waarbij men de diepste inspiratie der kunstwerken begerig en dankbaar
in zich opnam; waarbij men wederkerig de kunstenaars aanmoedigde en inspireerde.
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De derde. Onrechtvaardige taaltoestanden hielden ze klein; een thans nog bestaande
achterlijkheid maakte ze schamel. Doch spreek niet van cultuurloosheid, nog minder
van bekrompenheid: zulke beschuldiging kon op de beschuldigers wel terugslaan!
Letterkundigen en critici, van 1830 tot 1914, waren, veel beter dan wij, zich bewust
van de verheffende, de zuiverende, de opvoedende en veredelende rol van literatuur
en kunst; met meer recht dan wij hadden zij den naam humanisten mogen dragen.
Eén grote dwaling: de officiële kritiek miskende Gezelle. Voor een deel is die
miskenning aan doctrinaire partijdigheid en nijdig anticlericalisme te wijten, die,
ook op andere wijzen, ontwortelend en verdorrend hebben gewerkt.
Wij besluiten. Onze letterkunde zou, zo menen velen, vanaf 1900 pas, een
werkelijke en bevoegde kritiek bezitten. Geven we toe dat de negentiende-eeuwse
boven den tijdgeest niet uitsteeg; maar zij volbracht haar taak. Hugo Verriest bij
voorbeeld, de volgeling van Gezelle, de leider van Rodenbach, de vriend van
Streuvels, was, eerder met het woord dan met de pen, een uitstekend criticus. Daarom,
zonder naar het verleden te willen terugkeren, wezen wij tegen het veroordelende
heden op onze hoede: wie, zelfgenoegzaam en blind, de hedendaagse kritiek zou
aanbidden en al het andere ignoreren, zou duidelijk het eerste slachtoffer zijn der
moderne kritiekloosheid.
Over onze hedendaagse kritiek, in geheel andere omstandigheden dan vijftig jaar
geleden, geven we nog kortere aphorismen.
1o De laatste halve eeuw heeft ons volk, méér wellicht dan veel andere, grondig
gewijzigd. In een Europa waar de techniek, niet zonder ontreddering, met
reuzenschreden vooruitging, haalden we meteen een achterstand in. Ontzagwekkende
reserves - gezondheid, naastenliefde, godsdienstigheid, door het Vlaams idealisme
het meest vergaard en bewaard - werden geheel verbruikt; thans lijkt alles bedreigd
en niets nog verloren. Ook de kunst en letterkunde konden hun essentiële functie wel
verliezen; alleen door een ware kritiek worden ze gered.
2o De literaire kritiek is thans ondergegaan in de literaire actualiteit: in alles wat,
over werken en schrijvers, in dagbladen en tijdschriften onophoudelijk verschijnt.
Opgedreven voorstellingen en beoordelingen meestal, weinig verantwoord en naar
den vorm weinig verzorgd: zo vervangt de bedwelmende mode de vervoerende
schoonheid.
3o In die actualiteit is evenzeer de zin voor waarheid teloorgegaan als het aandachtig
doorgronden van het kunstwerk. Zonder zich nog aan het licht te hechten, schermt
men met partij-leuzen en slag-
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woorden, - en zelfs de critici weten niet meer hoe het kunstwerk kritisch aangevat.
Ze schrijven zo maar iets (dat geldt het meest voor de lyriek); omdat verscheidenen
ze naschrijven en velen ze geloven, geloven ze aan zichzelf uiteindelijk ook. Een
collectieve zelfverdwazing!
4o Een teken daarvan: breedvoerig en gewichtig bespreekt men
tweede-rangswerken, die voor onsterfelijk moeten doorgaan. Op waarheid en
schoonheid, op culturele verheffing en artistieke ontplooiing, op den ernst en den
smaak van den criticus zelf, kan haast niets verderfelijker inwerken.
5o Nog een teken: duidelijk zien onze critici elkander naar de ogen. Al is de schijn
ook anders, haast niemand waagt zich aan een persoonlijke interpretatie, een besliste
uitspraak; tenzij men, om redenen buiten de literatuur, een mens veroordelen moet.
Dan kan zijn werk niet goed meer zijn.
6o Nog een. Voor den oorlog stelde men, habitueel, het ergerend libertinage voor
als een noodzakelijke voorwaarde tot oprechtheid en schoonheid. Over dien
struikelsteen komen de meeste gelovigen thans moeizaam heen; anderen nog niet.
7o Men schrijft over het onmiddellijk actuele; meer omvattende en dieper
penetrerende studiën blijven achterwege. Over de meesten van onze grote schrijvers,
over onze traditie en geest, over onzen rijkdom en richting werd het beslissend en
bevrijdend woord, afdoend en lichtend, nimmer gesproken. Vooroordelen en mythen
omvangen ons als spinrag. En wie het anders inzag en zeggen durfde, is meer dan
eens een roepende geweest... in het geraas.
8o Toch zijn, na dezen oorlog, de tekenen van den tijd opbeurend en verheugend.
Een toenemende ernst en bewustzijn van plicht; een heroplevend Vlaams idealisme
en katholieke fierheid; mooie literaire talenten, waardevolle werken en veel
belangstelling... Dit is het uur der kritiek.
9o Zij moet thans de eigen en allerbelangrijkste plaats en functie weer toekennen
aan kunst en literatuur; - met milden geest de ware bewondering weer mogelijk en
levend maken; - de thans groeiende Vlaamse cultuur en de herlevende Vlaamse kunst
onafscheidelijk door elkander vlechten; - de kunstwerken weer doorgronden en aan
anderen dat leren; - onverzettelijk de laatste waarheid beogen en even onverzettelijk
het geheel persoonlijk inzicht; - méér doen opleven dan een nieuw humanisme: een
nieuwe godsdienstigheid namelijk, die het in zich besluit.
10o Zij mag, als bij Verschaeve, opstijgen in bewondering: minder wild, en met
een getrouwer penetreren van kunstwerk en kunstenaar. - Gelijk bij Persyn, mag zij
in brede belezenheid zich uitspreiden:
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meer zin voor proportie dan en een borend doordringen in het allerbeste alleen! - Zij
mag ook, zoals Westerlinck thans arbeidt, met moderne wetenschappen en hypothesen
zich omgeven, bijna zich er achter verschansen; mits het kunstwerk als kunstwerk,
zorgvuldiger uitgekozen, inniger worde benaderd. - Zij mag eindelijk, naar
Vermeylen's trant, het kunstwerk en den schrijver in tijd en volk plaatsen en
karakteriseren: meer open echter voor het hoger spirituele, voor het geheim van dood
en opstanding... Op velerhande wijzen mag en moet zij zich voordoen en ontwikkelen;
voor een aanzienlijk deel maakt ze thans de toekomst van onze literatuur, van geheel
ons volk.
Heel veel - iets als een ommekeer namelijk - dient van onze critici thans gevergd;
dan pas beloven hun verantwoordelijke ernst, dienend zelfvergeten, volhardende
penetratie en creatief uitwerken het allerbeste. Dan brengen zij contact, inzicht en
geest; dan groeit hetgeen men thans een mystiek noemt, - en godheid en mensdom
omvatten elkander in schoonheid en bloei.
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Paedagogische kroniek
Revolutie in het Frans opvoedingssysteem
door R. Caron S.J.
Nieuwe stromingen
Sinds jaren staat het probleem van de opvoeding in het centrum van de belangstelling
en worden met min of meer succes in het bestaande regiem gedeeltelijke verbeteringen
of radicale hervormingen ingevoerd. Vooral de troebele oorlogsjaren hebben sommige
leemten van onze paedagogie aan de kaak gesteld en meerdere traditionele waarden
die onaantastbaar schenen in het gedrang gebracht.
Met den dag groeit de overtuiging dat bij den materiëlen en geestelijken heropbouw
van West-Europa het onderwijs een voorname rol zal moeten spelen. Niet alleen in
Duitsland, waar het er hoofdzakelijk om gaat de opgroeiende jeugd terug op te leiden
in een gezonde richting en ze zo te vrijwaren tegen alle opflakkering van het nazistisch
gevaar. Ook andere landen in West-Europa durven met een tot hiertoe ongekende
drang naar hervorming het zware vraagstuk van de opvoeding aanpakken en radicale
oplossingen voorstellen die dikwijls met een eeuwenoude traditie breken.
In twee landen vooral mogen we spreken van een revolutie in het
opvoedingssysteem, m.n. in Engeland en in Frankrijk. In deze beide Staten heeft
men niet gewacht op het einde van de krijgsverrichtingen om zich met het onderwijs
in te laten. Het getuigt voor de energie en het doorzicht van het Engelse volk, dat het
midden in den oorlog tijd vond om op paedagogisch gebied beslissingen van
vérstrekkende betekenis te nemen. Deze hervormingsplannen vonden hun bekroning
in de grote nieuwe onderwijswet: de 'Education Act' van 1944, ook 'Butler-Act'
genoemd naar den naam van den president van de Board of Education.
Onder de voornaamste bepalingen die in Engeland revolutionnair klinken dienen
vermeld: het oprichten van een ministerie van Onderwijs (vroeger bestond slechts
een soort permanent secretariaat dat nuttige wenken gaf maar geen effectieve macht
bezat); de verdeling van het verplicht onderwijs in drie stadia, dat voortgezet wordt
tot achttien jaar; en het invoeren van de Godsdienst op alle scholen. Hoewel deze
wet nog grotendeels enkel op papier bestaat en reeds door het Parlement wordt
gewijzigd, blijven haar beginselen voortleven.
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Hier willen we de nieuwe in Frankrijk doorgevoerde ontwerpen uiteenzetten, omdat
ze omvangrijker zijn en van een land komen dat altijd voor erg conservatief doorging
en waarin het onderwijs een hoog peil bereikte.

Ontstaan van het nieuw opvoedingssysteem
In Frankrijk werden in volle oorlogsjaren verschillende hervormingsplannen
uitgedacht. Na de bevrijding van Algiers werkte men een eerste officieel plan uit en
toen het moederland zelf bevrijd was, richtte de voorlopige regering reeds op 8
November 1944 een studiecommissie in en gelastte haar een nieuw ontwerp voor te
bereiden dat later aan de wetgevende vergadering ter goedkeuring zou voorgelegd
worden.
Aan het hoofd van de commissie stond een bekend Frans geleerde, professor
Langevin, die physica doceerde aan het Collège de France en directeur was van de
school voor Industriële Physica en Chemie te Parijs; verleden jaar fungeerde hij als
president van het Europees Congres voor Nieuwe Opvoeding. Meerdere
vooraanstaande paedagogen en psychologen, zoals de professoren Henri Piéron en
Henri Wallon, werkten daaraan mee. Nochtans stond de commissie onder
communistischen invloed; professor Langevin zelf, die ondertussen in December
1.1. stierf, was bij de communistische partij aangesloten en sommige richtlijnen
verraden wel de oriëntering naar links van de meeste leden der Commissie.
Na maanden gemeenschappelijken arbeid werden concrete voorstellen uitgebracht
die nu gedeeltelijk in voege treden. Voorlopig, zoals wij er nog verder op zullen
wijzen, worden de hervormingen door de belanghebbende vrijwillig ingevoerd als
een proefneming en neemt de regering, die voor de nieuwe ontwerpen sympathiek
gestemd is, nog geen definitieve beslissing.
Op welken ideologischen ondergrond berust dit ontwerp? - Op een dubbele reeks
argumenten: sociale redenen en tevens beschouwingen die tot de psychologie en de
opvoedkunde betrekking hebben.
Roger Gal, een lid der Commissie, in zijn commentaar op deze onderwijsplannen,
wijdt breedvoerig uit over het eerste punt. In naam van de rechtvaardigheid moet
een democratisch land het principe huldigen: alle kinderen staan gelijk op het gebied
der opvoeding. Tot nu toe was, op enkele uitzonderingen na, het middelbaar onderwijs
voorbehouden voor een caste geprivilegieerde mensen die er de kosten van konden
dragen, b.v. in Frankrijk één kind op vijf. Voortaan heeft elk kind recht op voortgezet
onderwijs en krijgt zo de kans om degelijk op het volle leven voorbereid te worden.
Dit betekent allerminst dat ons éénzijdig onderwijs voor allen moet openstaan, want
voor die massa zal gezocht worden naar aangepaste cultuurvormen, waar toekomstige
landbouwers en arbeiders samen met een algemene ontwikkeling meer bezieling
voor hun later beroep of vak kunnen opdoen. Geleidelijk zou de schoolplicht
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tot achttien jaar voor iedereen uitgebreid worden. Voor de behoeftige families die
langer de financiële steun van hun kinderen zullen ontberen wordt een geldelijke
toelage voorzien die aan de ouders in de jaren van dit voortgezet onderwijs wordt
uitgekeerd.
De tweede reeks argumenten, vooral aan de psychologie ontleend, komen hierop
neer. In het dubbel doel dat het onderwijs nastreeft, het verschaffen van een algemene
cultuur en een voldoende vakkennis moet meer rekening gehouden met de
verscheidenheid van den menselijken geest en meer soepelheid betracht worden in
methodes en leerprogramma's om zich zo beter aan het temperament van elk kind
aan te passen.

Algemeen hervormingsplan
Het ontwerp is het meest omvangrijke dat sinds de Revolutie in Frankrijk werd
uitgedacht. Grote en talrijke veranderingen brengt het aan niet alleen in de structuur
en de programma's, maar evenzeer in den geest en de methodes.
Het verplicht onderwijs, voortaan tot achttien jaar voor allen uitgebreid, zowel
voor arbeidersjongens als voor toekomstige universitairs, wordt over drie graden
verdeeld.
De eerste graad omvat o.m. de kribbe en de lagere school en gaat tot elf jaar. In
den tweeden graad (van 11 tot 18 jaar) treedt een dubbele indeling in. Van elf tot
vijftien jaar wordt er vooral op de algemene cultuur gewerkt, terwijl in de drie laatste
jaren het onderwijs meer wordt gedifferentieerd in verband met de toekomst van den
jongen. De grote meerderheid, die zich tot een intellectuele loopbaan niet geroepen
acht, zou vakonderwijs krijgen om op een lateren stiel te worden voorbereid, zonder
dat daarom een aanvulling van algemene cultuur uitgesloten wordt.
Een voorname hervorming ligt er in het feit dat voortaan heel het technisch
onderwijs, waarbij ook de opleiding tot landbouwer hoort, in een algemeen
opvoedingssysteem wordt opgenomen en in de handen van den Staat terecht komt.
Daar de drie vierden van de mensen door de natuur zelf tot handenarbeid geroepen
worden, zal het technisch onderwijs een geweldige vlucht nemen. Die twee eerste
graden zijn voor allen verplicht. Zo meent men den droom van de eenheidsschool
verwezenlijkt te hebben. Alle kinderen en jongens zonder onderscheid van rang of
stand genieten samen tot hun achttien jaar hun opleiding en iedereen arm en rijk
krijgt de opvoeding waar zijn talenten hem recht op geven.
Eindelijk, de derde graad of het hoger onderwijs, voor een elite gereserveerd,
wordt nog in drie cyclussen ingedeeld. Eerst twee 'praeuniversitaire' jaren, waarin
de onrype jongen op de verschillende vakken van de Universiteit wordt voorbereid.
Daarna een paar jaar licenciaat in een van de talrijke gespecialiseerde Instituten die
met de Universiteit verbonden zijn. Alle studenten, ook zij die naar de 'Grandes
Écoles'
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(Polytechnique en dg.) later zouden overgaan, zijn verplicht om eerst aan de
Universiteit te komen, hetgeen voor Frankrijk een grote verandering inluidt. Eindelijk
zet de derde cyclus de laatste hand aan de vorming van de ingenieurs, dokters,
advocaten door louter gespecialiseerd hoger onderwijs.

Het middelbaar onderwijs
De Langevin-commissie heeft haar aandacht vooral gericht op het middelbaar
onderwijs waar revolutionnaire wijzigingen werden ingevoerd. Deze 'tweede graad'
loopt over zeven jaren en wordt in twee perioden ingedeeld: die van de klasoriëntatie
en die van de vastlegging. In de eerste tracht men door vrije vakken en actieve
methoden de aanleg van den jongen te achterhalen, terwijl men in de tweede op de
bevonden talenten voortbouwt.
De eerste trap: elf tot veertien jaar. - Met hun elfde jaar gaan alle kinderen zonder
onderscheid van rang of stand naar den eersten trap van den tweeden graad over, die
op zijn beurt een dubbele etappe bedraagt.
Gedurende de twee eerste jaren wordt het kind in observatie gehouden: door actieve
methodes en persoonlijk werk tracht men zich volledig rekenschap te geven van zijn
talenten en capaciteiten. Als vakken worden onder meer opgegeven: Frans,
aardrijkskunde, geschiedenis, physica, een vreemde, taal naast tekenen, zingen,
handenarbeid en sport.
In de twee volgende jaren neemt het kind een voorlopige oriëntatie; naast
gemeenschappelijke vakken wordt een aanzienlijke plaats ingeruimd voor vakken
die men vrij mag uitkiezen. Pas hier dus treedt een splitsing in het onderwijs, maar
onmiddellijk is ze veelzijdig. Naar gelang zijn aanleg mag de jongen zich toeleggen
op één van de volgende vakken: ofwel Latijnse taal en literatuur, ofwel Griekse taal
en literatuur, ofwel moderne talen, ofwel wiskundige wetenschappen, ofwel zelfs
meer doorgevoerde handenarbeid.
De tweede trap: vijftien tot zeventien jaar. - Deze periode duurt drie jaren en wordt
met een examen besloten. Nu moet de jongen op den ingeslagen weg voortgaan: zijn
eens gemaakte keuze bevestigen en verder voortbouwen voor de toekomst. De
meerderheid gaat naar secties waar handenarbeid het leeuwenaandeel krijgt, hoewel
gezorgd wordt voor het toevoegen van een algemene ontwikkeling. Uit de practische
sectie bekwamen zich de gewone werklui en de lagere bedienden, terwijl de
professionele sectie zich bezig houdt met de vorming van gespecialiseerde krachten
voor landbouw, handel en nijverheid.
Om verschillende redenen wordt een minimum algemene cultuur vereist. Zo zou
een jongen ook na deze drie jaren, indien hij speciale begaafdheid heeft vertoond,
naar een meer theoretische afdeling nog kunnen overgaan. Die algemene vorming
waarop elke mens recht heeft, zal het beroep en het bedrijf gunstig beïnvloeden en
een geschikte oplos-
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sing brengen voor het actuele vraagstuk van de vrije uren, want ook de werkman zal
opgeleid worden tot hogere ontspanningsvormen. Kortom zo zal het algemeen
cultureel peil van het land stijgen, een waarde die niet kan overschat worden in een
demokratisch land.
Een minderheid blijft zich hoofdzakelijk toeleggen op de training van het verstand
en gaat over naar de theoretische secties die een wijde vertakking kennen. Om zich
met soepelheid aan eiken jongen aan te passen wordt een zekere specialisatie
ingevoerd die doet terugdenken aan het systeem van de Universiteit.
De jongen kan vier hoofdwegen inslaan die hem naar verschillende
toekomstmogelijkheden loodsen: klassieke of wetenschappelijke studies,
kunstopleiding of theorie van de techniek. Toch wordt voor al deze categorieën een
gemeenschappelijk programma voorzien, o.m. Frans, geschiedenis en aardrijkskunde,
een moderne taal en een minimum wetenschappelijke opleiding; bovendien in het
laatste jaar zeven uur filosofie die de kroon op het verkregen onderwijs moet zetten.
Bij deze plannen over het middelbaar onderwijs sluit nog een interessante
hervorming aan. Dikwijls hebben de professoren van het hoger onderwijs vastgesteld
dat vele studenten onbekwaam waren om van hun cursus te profiteren. Daarom
worden voor de Universiteit twee tussenjaren ingeschoven die een brug tussen het
middelbaar en het hoger onderwijs moeten werpen. De leerstof zou zowat met die
der eerste Wetenschappelijke overeenkomen en tevens zou de algemene cultuur
bevorderd worden. Men stelt vooral zijn hoop op een aangepaste werkmethode: vrijer
dan op het college maar meer gecontroleerd dan op de Universiteit. Waar zou men
dit onderwijs organiseren? De Langevin-commissie was eerder geneigd om het te
verbinden met de Universiteit.

Nieuwe methodes
Revolutionnair is het nieuwe ontwerp niet alleen door de belangrijke wijzigingen in
de leerstof aangebracht maar wellicht nog meer door de methodes die worden
voorgestaan.
Twee typische zaken: de actieve methodes in plaats van de passiviteit van onze
klassen en de ploeggeest in tegenstelling met de individuelen arbeid van onzen tijd.
Zo zal het kind zich los en vrij kunnen ontwikkelen en ook meer
verantwoordelijkheidsbesef opdoen.
De actieve methode werd door de Commissie allerminst uitgevonden, maar ze
heeft ze volledig in het schoolsysteem ingevoerd en niet meer aan de willekeur of
de bekwaamheid van de leerkrachten overgelaten. In feite bestaat ze hierin dat de
leerling niet langer rustig blijft neerzitten bij een onderwijs dat op hem van uit de
hoogte neerdaalt maar zelf het roer in handen neemt en door eigen studie zijn kennis
opgraaft onder het initiatief en de leiding van zijn leeraar.
In de nieuwe uurrooster worden de namiddaguren gereserveerd voor meer
practische bezigheden en geleide werken. Zo trekt de klas 's namid-
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dags op bezoek naar een boerderij of een fabriek, een museum of een bibliotheek,
om uit het contact met de werkelijkheid beter den mens en de maatschappij te leren
kennen. Zo bouwt de opgroeiende knaap zelf zijn verstandelijke kennis op uit de
concrete ervaring door hemzelf opgedaan. In dienzelfden geest wordt in de klassen
het huiswerk, zoals men het gewoonlijk opvat, afgeschaft. Voortaan zal de jongen
geen uren schrijfwerk doen in de eenzaamheid en de stilte van de studie maar alleen
nog maar onder de leiding en de contrôle van zijn leraar.
Met die actieve methode gaat de ploeggeest gepaard. Terwijl vroeger een
kuddementaliteit heerste waar elk voor zich werkte zonder naar zijn gebuur om te
kijken zullen allen in ploeg samenwerken om iets tot stand te brengen. Door dien
gezamenlijken arbeid kweekt men bij den jongen een sterkeren socialen zin en bereidt
hem erop voor om eens in de gemeenschap een eigen plaats in te nemen.
Aan den anderen kant wordt ook aangestuurd op meer samenwerking onder al
degenen die met de grootse taak van de opvoeding belast zijn. Op dat gebied is het
officieel inrichten van een klasraad een belangrijke nieuwigheid: elke week wordt
één uur bepaald waarin de verschillende leraars vergaderen om hun bevindingen
over de jongens samen te brengen en zo alle versplintering van krachten te vermijden.

Realisaties in het officieel onderwijs
Al deze hervormingen door Prof. Langevin voorgesteld, werden reeds gedeeltelijk
en op een beperkt actiegebied in de praktijk omgezet. In 1945 werden honderd vijftig
klassen van het middelbaar onderwijs naar de nieuwe methodes omgevormd tot
'classes nouvelles'. Er werd beroep gedaan op vrijwilligers zowel aan den kant van
de leraars als van de jongens. Velen meldden zich aan voor deze proefnemingen en
aan beide zijden overtrof hun aantal alle verwachting. In een stage van tien dagen
werden de leraars op hun nieuwe taak voorbereid. Voorlopig sluit het ingevoerde
programma nog gedeeltelijk bij het oude aan om de jongens nog te kunnen trainen
op de latere examens die blijven voortbestaan. In die Zesde worden de theoretische
vakken gegeven in vijf voormiddagen van drie en half uur, terwijl alle namiddagen
worden ingeruimd voor practische oefeningen zoals sport, kunstopleiding en
handenarbeid.
Naar het schijnt is de experiëntie gunstig uitgevallen, want in 1946 werden haast
alle ingerichte moderne klassen voortgezet in 'cinquièmes nouvelles'. In 1947 zal
men naar de vierde overgaan tot zo het hele middelbaar onderwijs omgevormd is.
Zo zou men misschien eens voor de eigenaardige toestand komen te staan dat vrije
ervaringen tot een vast en nieuw systeem hebben geleid, zonder dat er ooit door een
wetsbepaling officieel iets werd veranderd! Toch heeft de Universiteit reeds protest
aangetekend tegen die manier van handelen en gevraagd dat alle hervormingsplannen
eerst aan haar advies zouden voorgelegd worden.
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Hervormingen in het katholiek onderwijs
De vrije katholieke scholen tonen zich erg terughoudend tegenover de plannen van
de Commissie. Over heel Frankrijk gingen slechts een paar colleges over naar het
nieuwe regime, o.m. te Saint-Martin-de-France (Pontoise). In dat prachtig college
van de paters Oratorianen met meer dan zeshonderd jongens werd een 'sixième active'
met zeventig jongens en een 'cinquième active' met zestig jongens ingericht. Voor
enkele maanden maakte M. Cordier, de bezieler ervan, de balans op van het eerste
jaar en gaf dat uitvoerig verslag uit in het recente Frans tijdschrift Pédagogie.
Deze leraar van de nieuwe Zesde bekent dat de sympathie voor het systeem erg
gering was. Luister naar een bericht in Feuilles de l'abbaye door denzelfden man
naar de ouders gericht in een stijl die aan de Roman de la rose doet terugdenken:
'Il y avait beaucoup de sceptiques. J'en sais même parmi l'équipe des professeurs,
qui ne refusaient pas de prêter l'oreille au diable; ce diable, le même sous plusieurs
noms: 'Timidité', 'Peur du risque'; le même aussi sous cette carapace confortable et
paralysante qu'il voudrait me faire nommer 'Tradition'.
Het rapport wijst er verder op dat de resultaten van de opgedane experientie gunstig
blijken en dat de leraars voor het nieuwe plan gewonnen zijn omdat zij gezien hebben
hoe de jeugd in die aangepaste opvoeding opgaat. Vooral wordt de nadruk gelegd
op de actieve methode, waarbij men aanknopingspunten in de omgeving van het kind
zoekt en meer op persoonlijk werk aanstuurt. Er moet naar gestreefd worden alle
leerstof tot een avontuur om te zetten. Zo b.v. zal de leraar in de geschiedenis geen
geleerd betoog van uit den katheder houden maar aan een ploeg de nodige
documentatie overmaken om zelf daarmee een klare en keurige cursus terug op te
bouwen.
Zonder in het minst aan te sluiten bij de officiële hervorming zoeken de talrijke
Jezuïeten-colleges naar vernieuwing in de opvoedingsmethodes meer dan in de
leervakken zelf. Verschillende zoals de colleges te Reims en Sarlat geven een ruime
plaats aan de actieve methodes en het groepssysteem.
Als interessant voorbeeld vermelden we enkele concrete details over den geest en
de maatregelen die in het Sint-Jozefscollege te Reims werden ingevoerd, reeds vóór
de Langevin-commissie werd samengesteld. Om de jongens doelmatiger tot de
Universiteit en het leven voor te bereiden en een diepere vorming op intellectueel
en zedelijk gebied te bereiken, werden de leerlingen van de hogere afdeling in ploegen
verdeeld. De honderd twintig jongens van de drie hoogste klassen (poësis, eerste en
mat.) staan onder de leiding van tien ploegleiders die elk over een groep van twaalf
jongens beschikken. Elke ploegleider is verantwoordelijk voor de tucht en het werk
van zijn ploeg: hij heeft het recht om straffen op te leggen en brengt dagelijks
rekenschap aan den prefect die direct niet optreedt.
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Het gehele internaatsleven berust op deze verdeling in groepen: op de slaapzaal, in
de refter en in de studiezaal zit de ploeg bijeen. Elke groep kan zich een eigen activiteit
uitkiezen, b.v. het bouwen van een radiopost, en de namiddaguren besteden aan meer
algemene vorming, zoals lichaamscultuur, schone kunsten en handenarbeid. Op
sociaal en religieus gebied wordt ook meer vrijheid aan den persoon gelaten. Elke
misverplichting is afgeschaft; tijdens de morgenstudie, die in ploeg gebeurt, gaat
men vrij naar de H. Mis en elke groep kan een armenfamilie bezoeken.
Het getuigt voor de treffelijke organisatie van het systeem dat strenge nadruk wordt
gelegd op sommige punten die de algemene tucht aangaan: b.v. stiptheid aan den
uurrooster, volledige stilte in al de gangen van het college en op de slaapzaal. Alleen
jongens die het eens zijn met deze schikkingen worden in deze afdeling aanvaard.
De goede resultaten na vier jaar experiëntie bereikt pleiten voor deze vernieuwing
in geest en methode. Om een definitief oordeel te vellen zal men nochtans moeten
wachten tot die jongens in het volle leven zullen staan. Reeds nu, zo blijkt het, heeft
dit nieuwe regime een atmosfeer geschapen die voor het studiewerk en de persoonlijke
verdieping gunstig is. Nochtans om zijn vruchten af te werpen moet dit samenleven
in ploeg vrijwillig aanvaard worden en eist het een minimum sociale deugden.

Beoordeling
Het is wellicht nog te vroeg om een definitief oordeel te vellen over deze nieuwe
methodes omdat de bereikte resultaten een duidelijkere taal zullen spreken dan
abstracte bespiegelingen van kamergeleerden. De voornaamste toetssteen van haar
paedagogische kracht ligt juist in de ervaring die nog te recent is. Toch blijkt reeds
nu dat het de moeite loont het ontwerp te bestuderen en het met de nodige
voorzichtigheid en aanpassing op de proef te stellen.
Ook in België worden nieuwe plannen voor het onderwijs uitgedacht die door die
hervormingen in de naburige landen geïnspireerd worden.
1. Welzeker was in Frankrijk de hervorming van meet af aan veel te groots opgevat
en hield deze weinig rekening met de bestaande toestanden. Het kon een vrome wens
zijn zich voor te spiegelen dat weldra de Franse jeugd tot haar achttiende jaar verplicht
onderwijs zou genieten, maar de verwezenlijking van dit echt sociaal programma
zal op onoverkomelijke moeilijkheden stuiten.
Hoe zal een staat die door de oorlogsuitgaven uitgeput is, de ontzettend grote
geldsommen vinden om zo 'n onderwijs te bekostigen? Om in Frankrijk de
schoolplicht met één jaar te verlengen zou men ongeveer 8.000 klassen moeten
oprichten om de 320.000 jongens van veertien tot vijftien jaar erin op te nemen, die
tot nu toe op hun veertiende jaar de school verlaten. Waar vindt men zelfs de geschikte
leraars?
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Bovendien voorziet deze democratische hervorming het uitkeren van een geldsom
aan de behoeftige ouders die langer de financiële steun van hun zoon zullen moeten
ontberen. Waar zal men, in de huidige omstandigheden, het nodige geld halen?
Er wordt overal gestreefd naar de uitbreiding van het onderwijs maar hier lijken
de voorstellen en eisen te radicaal. Zeker is het wenselijk dat dank zij een verlengde
opleiding de jonge arbeider op zijn toekomstige taak beter wordt voorbereid, zowel
technisch als zedelijk; een jongen zou niet in de fabriek met al haar wantoestanden
mogen binnengebracht worden, vóór hij volledig rijp is.
Daarom wijdt 'het statuut van de arbeidersjeugd' bij ons een heel hoofdstuk aan
die voorbereiding tot het arbeidersleven en vraagt voor alle kinderen opvoeding tot
hun zestien jaar.
In Engeland voorzag de 'Butler-act' de verplichte 'parttimeeducation' tot achttien
jaar. Dit vervolg-onderwijs is bedoeld als een voltooiing van de opvoeding en zal
b.v. één dag per week gegeven worden voor jeugdigen die in handel of industrie
werkzaam zijn.
2. In de ontwerpen van de Langevin-commissie dient men een scherp onderscheid
te maken tussen het leerplan en de methode.
Met reden werden door bevoegde personen tal van opwerpingen tegen het nieuwe
leerplan ingebracht.
Het valt erg te betwijfelen dat de maatregelen bedoeld om het cultureel peil van
het volk te verhogen doeltreffend zullen zijn.
Naast de studie van het Latijn of het Grieks worden 'n aantal andere secties
opgericht die aan den jongen ook recht zullen geven op hogere studies. Bovendien
wordt in elk van die afdelingen de belangstelling van den leerling niet alleen voor
intellectuele vakken opgeëist maar ook voor veel practische oefeningen: handenarbeid,
lichaamscultuur, directe observatie, kunsten, enz.
Wenselijk is het dat het onderwijs verruimd worde. Alle jongens moeten niet
verplicht worden om zich langs de oudere humaniora op te werken. Maar de nieuwe
studieprogramma's geven geen voldoende waarborg voor de degelijkheid van de
intellectuele vorming van de elite. De tijd aan de studievakken voorbehouden is te
karig uitgemeten, terwijl de versplintering van krachten het gemis aan concentratie
van geest bij de moderne jeugd nog zal verergeren. Eén voorbeeld. In de Latijnse
sectie begint voorlopig de jongen pas Latijn te leren in het tweede semester van de
Zesde, en vlug slinken de lesuren voor dit vak gereserveerd: vijf uren in Zesde en
Vijfde; vier uren in Vierde en Derde, en slechts drie uren in de Tweede en Eerste;
in het radicaal doorgevoerde ontwerp wordt het Latijn pas in de Vierde ingezet!
Kortom, in naam van de democratie gaat men over naar een nivellering van het
onderwijs ten voordele van de massa die meer cultuur zal opdoen maar ten nadele
van de intellectuele elite, die ook in democratischen tijd over een land blijft heersen.
Zo begrijpt men dat in Frankrijk de leidende standen, begaan om hun cultuurschat
en het
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overwicht van den Fransen geest ongerept te bewaren, meermaals protest hebben
aangetekend.
Over de zedelijke en religieuze opleiding wordt geen woord gerept en het vrij
onderwijs krijgt niet eens de eer om vernoemd te worden.
Wat een verschil met de Engelse wet van 1944, waarin de Godsdienst een centrale
positie moet bekleden.
In de 'Education Act' wordt bepaald dat in alle scholen, zowel lagere als middelbare,
de dag moet beginnen met een 'collective act of worship', een gemeenschappelijke
korte godsdienstoefening, en verder dat in alle scholen godsdienstonderwijs moet
worden gegeven.
In de afwezigheid van alle religieuze beslommeringen in het Frans ontwerp breekt
vooral de communistische geest door van sommige leden der Commissie, o.m. van
prof. Langevin zelf en van prof. H. Wallon.
Het idee om twee jaren in te schakelen tussen de Rhetorica en de eigenlijke
universiteitsjaren verdient een gunstig onthaal. In de Zwitserse colleges is zo'n
schikking al lang toegepast en wordt door een licenciaat de jongen op het vrije
studieleven gericht. Men kan van mening verschillen omtrent de oplossing, maar
alwie de werkelijke toestand kent, zal overtuigd zijn dat heden ten dage een schakel
ontbreekt tussen het middelbaar en het hoger onderwijs en dat beide niet meer op
elkaar afgestemd zijn. De jonge candidaten, die zich zonder voldoende voorbereiding
naar de Universiteit begeven, zijn er de eerste slachtoffers van.
3. De vernieuwing in de methodes door de Commissie voorgesteld zullen meer
sympathie oogsten en navolging uitlokken. De goed begrepen en soepele toepassing
ervan kan vernieuwing brengen in sommige onderwijsinrichtingen die te veel vervallen
zijn tot huizen waar men de jongens braaf en tam houdt. Vooral zijn aan te bevelen:
de actieve methodes die bij de jeugd het initiatief en de belangstelling in beweging
brengen en de ploeggeest die meer spel aan de vrijheid overlaat en zo den jongen
meer persoonlijk op zijn toekomstige taak voorbereidt. Alleen moet men er zich wel
voor wachten te veel aan de richting van Dr Decroly toe te geven en enkel uit te gaan
van de observatie van de buitenwereld, zonder de geestelijke waarden en ervaringen
in aanmerking te nemen.
Trouwens, zoals we het aantoonden, heeft men in Frankrijk op de samenstelling
van de Langevin-commissie niet gewacht om te zoeken naar vernieuwing van
methodes. Op dat gebied waren de 'équipes' van Reims misschien het meest
interessante experiment.
Om te besluiten citeren we 'n paar woorden uit de motie die verleden jaar op een
algemene vergadering, van ouders van het lycée Michelet goedgekeurd werd met
206 stemmen tegen 18. Men oordeelde het officieel ontwerp 'een aanlokkelijk maar
zeker overmoedig voorstel'.
Met belangstelling zullen we de verdere resultaten en proefnemingen volgen en
geen revolutionnaire maatregelen invoeren zonder de zedelijke zekerheid te bezitten
dat ze tot een goed einde brengen. In de kwestie van het onderwijs vooral is grote
voorzichtigheid gewenst en groeit alle overhaastige improvisatie uit tot een ramp
voor de jeugd en ook voor het land.
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Economische kroniek
Groot-Brittannie's betalingsbalans
Door Dr Jur. André Vlerick
De lezer die met de economische terminologie minder vertrouwd is, hoeft zich door
bovenstaanden titel niet te laten afschrikken. In de economische wetenschap dekken
de woorden doorgaans zeer alledaagse phenomenen, en zijn de oplossingen welke
worden voorgesteld ook vaak louter common sense made difficult.
Dit schijnt vooral het geval te zijn met de heden ten dage zo druk besproken
problemen der betalingsbalans.
De betalingsbalans van een land - ook economische balans genoemd - is de
vergelijkende staat van al zijn schulden en schuldvorderingen tegenover het buitenland
tijdens een gegeven periode ontstaan. Evenals in het privaat budget van elkeen van
ons moeten uitgaven en ontvangsten overeenstemmen. Men kan immers niet uitgeven
wat men niet heeft.
Dit evenwicht kan echter rechtstreeks voortvloeien uit het regelmatig ruilverkeer
van goederen en diensten met het buitenland - of het kan ook tot stand komen door
wijzigingen in de kapitaalpositie van het betrokken land tegenover het buitenland.
Dit maakt een verder onderscheid noodzakelijk tussen de courante betalingsbalans
en de kapitaalrekeningen. Op deze laatste komen de bewegingen (vermeerdering of
vermindering der buitenlandse tegoeden) die het teveel of tekort der courante balans
compenseren.
Evenzo zal het individu wiens verteer zijn courante inkomsten overschrijdt schulden
aangaan of schuldvorderingen welke hij bezat prijsgeven, m.a.w. zijn kapitaalrekening
debiteren. - Dit eerste onderscheid is essentieel; wij komen er verder op terug.
De courante betalingsbalans zelf omvat zeer verschillende bestanddelen.
Voornamelijk onderscheidt men de handelsbalans of vergelijkende
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staat van goedereninvoer en -uitvoer, en de balans der 'onzichtbare' in- en
uitvoerposten. Onder deze laatste valt heel het internationale ruilverkeer van goederen
en diensten niet door de handelsstatistiek vastgesteld. De voornaamste 'onzichtbare'
uitvoerposten (invoer in het tegenovergesteld geval) zijn: het verteer van vreemde
toeristen, de inkomsten uit internationale vervoerdiensten ten behoeve van
vreemdelingen, de inkomsten uit verzekeringen en bankdiensten aan vreemdelingen
gepresteerd, het deel van wedden en lonen van onderdanen van het betrokken land
in het buitenland werkzaam, dat naar hun land geremitteerd wordt, en de inkomsten
uit buitenlandse investeringen. Deze laatste post vooral is zeer breed, en voor onze
West-Europese staten zeer belangrijk; hij omvat zowel de rente op de aan het
buitenland geleende kapitalen als de geremitteerde netto-winsten van ondernemingen
in het buitenland door landgenoten uitgebaat (door dividendenuitkering of anders)
en ook de netto-winst door nationale ondernemingen uit hun operaties in het
buitenland behaald.
De kapitaalrekening boekt de netto-wijzigingen in een gegeven periode in posten
als: buitenlandse investeringen, hetzij als rechtstreekse investeringen hetzij als
aandelenparticipaties, buitenlandse leningen op langen en korten termijn, goud- en
deviezenbezit.
Van primair belang voor den economischen welstand van een land is de toestand
van zijn courante betalingsbalans.
Deze laatste, zoals wij boven zagen, moet niet noodzakelijk in evenwicht zijn.
Een permanent teveel kan best gedragen worden als het b.v. aangewend wordt om
nieuwe bronnen van internationale inkomsten aan te schaffen. Ook een tijdelijk tekort
zelfs over een vrij lange periode indien het dan door productieve uitgaven, zoals de
kapitaaluitrusting van het land, veroorzaakt is - kan men zich ongestraft veroorloven.
Een permanent tekort daarentegen door gewone consumptieuitgaven veroorzaakt, is
op den duur onhoudbaar.
Ook dit is louter gezond verstand. Niemand kan eeuwig zijn kapitaal blijven
aanspreken of nieuwe schulden aangaan; de moeilijkheid om de courante posten in
evenwicht te houden verzwaart trouwens van jaar tot jaar in de mate waarin de
verzwakking der internationale kapitaalpositie ook de ontvangsten vermindert of
uitgaven verhoogt. Wordt b.v. buitenlands krediet te hulp geroepen, niet alleen
verschuift dit de moeilijkheid, maar het toekomstig probleem wordt des te zwaarder
daar de rente en delging op de aangegane leningen in het vervolg bij de gewone
uitgaven zullen te voegen zijn - die door courante ontvangsten gedekt moeten worden.
Hier ligt dan ook zeer bepaald het probleem dat zich heden ten dage in onze
West-Europese landen zo dringend stelt. Meer dan waar ook elders, bekleedt deze
vraag in Groot-Brittannië de centrale plaats onder de naoorlogse vraagstukken.
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De Britse betalingsbalans in het verleden
De welvaart der Britse bevolking is inderdaad, uit den aard zelf der economische
structuur van het land, rechtstreeks afhankelijk van een aanzienlijke invoer van
essentiële voedingswaren en industriële grondstoffen. De eigen productie van
levensmiddelen kan nauwelijks één derde der behoeften dekken, terwijl ook de meeste
grondstoffen - steenkolen en ijzerertsen uitgezonderd - in het binnenland ontbreken.
Aan de courante internationale ontvangsten en uitgaven, bij dit hoog niveau van
onontbeerlijken invoer, een duurzame evenwichtsbasis verzekeren, is het Britse
probleem der betalingsbalans. Het is het fundamenteel probleem der nationale
welvaart.
Kan dit evenwicht niet bereikt worden, dan moet vroeg of laat de invoer verminderd
worden en meteen de levensstandaard der bevolking verlaagd.
Naast de opbrengst van zijn uitvoer beschikte Groot-Brittannië van ouds over
belangrijke ontvangsten uit zijn internationale bank- en scheepsdiensten, en over de
inkomsten van zijn buitenlandse investeringen.
Het hoofdelement onder deze creditposten was niettemin steeds de uitvoer. Door
den historischen voorsprong van Engeland als modern industriegebied en koloniale
mogendheid begunstigd, was hij niet alleen zeer aanzienlijk in verhouding tot den
totalen wereldhandel, maar vormde ook de ware grondslag van den stijgenden Britsen
welstand in de 19e eeuw. In 1913 vertegenwoordigde de Britse uitvoer 14 procent
van den totalen werelduitvoer. Groot-Brittannië's courante betalingsbalans Het, vóór
het uitbreken van den eersten wereldoorlog, elk jaar een aanzienlijk surplus over dat
in het buitenland werd belegd. Bij een stijgende binnenlandse welvaart kon het land
aldus voortdurend zijn positie als eerste internationale schuldeiser nog verstevigen.
Na 1918 was de toestand veranderd. De uitvoer kon, vooral wegens de vermindering
van den steenkolenuitvoer en de crisis der katoenindustrie, nooit meer tot zijn
vooroorlogs volume hersteld worden. In 1938 bedroeg hij nog slechts 10 procent
van den totalen werelduitvoer. De ontvangsten van internationale vrachten en
commissielonen voldeden nog nauwelijks om, samen met de inkomsten uit de
buitenlandse investeringen - die tot 1939 jaarlijks gemiddeld rond de £ 200 millioen
bedroegen - het groeiend deficit der handelsbalans te dekken. Groot-Brittannië was
in een stationnaire phase getreden. Het rentenierde, en in de laatste jaren vóór den
oorlog moest het reeds zijn kapitaal aantasten om zijn lopende uitgaven te dekken.
De onderstaande tabel, die de courante betalingsbalans van het Verenigd Koninkrijk
voorstelt voor de jaren 1913 en 1936-1938 (gemiddelde) illustreert deze evolutie, en
het relatief belang der respectievelijke posten.
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Verenigd Koninkrijk
Betalingsbalans 1913 en 1936-38
Eenheid: £ millioenen

Bron: Board of Trade1.
1913

1936-38

Invoer

769

950

Uitvoer

624

562

Saldo handelsbalans

− 145

− 388

Regeringsuitg. in
buitenland

-

−7

Scheepsdiensten

94

105

Inkomsten uit buitenl
invest

210

203

Commissielonen,
verzekeringen, enz

25

37

Diverse bronnen

10

7

Saldo onzichtbare
uitvoerposten

+ 339

+ 345

Globaal saldo

+ 194

− 43

Het probleem na de overwinning
De tweede wereldoorlog heeft den toestand ééns te meer grondig veranderd. Op den
dag der overwinning was de uitvoerhandel hoofdbron van internationale ontvangsten,
als gevolg van de concentratie op de oorlogsproductie, op één derde van het peil van
1938 gevallen.
Meer dan de helft der Britse handelsvloot was tijdens den oorlog verloren gegaan.
Met inbegrip van de nieuwgebouwde schepen, bedroeg de globale tonnemaat, einde
1945, slechts de drie vierden van de vooroorlogse.
Een permanente verandering was daarenboven ingetreden die de vroeger bestaande
even wichtsbasis der betalingsbalans definitief verstoorde. Groot-Brittannië was bij
lange niet meer de grote internationale schuldeiser van weleer. Het was zelfs een
debiteur geworden.
Om den oorlog te financieren was een voornaam deel der buitenlandse investeringen
gelikwideerd. De totale opbrengst dezer realisaties tussen September 1939 en Juni
1945 bedroeg £ 1.118 millioen. Dit waren hoofdzakelijk de waardevolle vreemde
1.

De bedragen vermeld voor de onzichtbare uitvoerposten zijn netto-bedragen. Dit betekent
dat van de bruto-ontvangsten uit dien hoofde ontstaan, het bedrag afgetrokken is dat voor
gelijkaardige redenen door Britten aan het buitenland betaald werd.

Streven. Jaargang 14

effecten door de Britse Schatkist opgeëist en in het buitenland verkocht. Tijdens
dezelfde periode waren de goud- en dollarreserves met £ 150 millioen gedaald2..

2.

Het merendeel der hier benutte cijfers komen voor in het White Paper: Statistical Material
Presented during the Washington Negotiations, Cmd 6707, Dec. 1945.
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De overblijvende investeringen en schuldvorderingen op het buitenland hadden
daarenboven een groot deel harer waarde verloren. Daaronder vielen o.m. de talrijke
obligatieleningen aan landen door den oorlog insolvabel geworden (Japan, Duitsland,
Hongarije, Oostenrijk, Polen, enz.); anderzijds werd ook verlies geboekt wegens
oorlogsschade aan Britse bezittingen in het buitenland, zoals b.v. in het Verre Oosten
ten gevolge der oorlogsoperaties en der Japanse bezetting.
Voornamelijk echter had de Britse Schatkist reusachtige nieuwe schulden
aangegaan voor het onderhouden van troepen in het buitenland en leveringen van
wapens en oorlogsmateriaal.
Een deel daarvan waren de pacht- en leenwetschulden tegenover de Verenigde
Staten en Canada, waarover einde 1945 een voordelige transactie werd afgesloten.
Het grootste deel echter bestond uit de schulden in voorlopig geblokkeerde
Sterlingtegoeden1.. Bij de eindoverwinning bedroegen zij globaal omstreeks £ 3.5
milliard. De voornaamste schuldeisers waren: Indië, Egypte, Australië en Argentinië,
respectievelijk voor £ 1.2 milliard, £ 440 millioen, £ 200 millioen, £ 150 millioen.
Over het geheel genomen was Groot-Brittannië's kapitaalpositie ten overstaan van
het buitenland met £ 5 milliard verslecht. Sedert de Amerikaanse en Canadese
leningen - waarover wij hierna zullen spreken - is dit cijfer £ 6 milliard geworden.
De waardevermindering der overblijvende buitenlandse investeringen wordt hierbij
zelfs niet in aanmerking genomen.
De permanente gevolgen van dezen toestand op de toekomstige structuur der
betalingsbalans konden niemand ontgaan.
De post 'inkomsten uit buitenlandse investeringen' had veel van zijn vroeger belang
verloren. Het werd duidelijk dat men er niet langer zou kunnen op steunen om een
normaal tekort der handelsbalans te dekken. Naar de breedste schattingen mocht men
slechts 30 è, 35 procent der vooroorlogse inkomsten verwachten, hetzij, rekening
gehouden met een prijsverhoging van 50 procent, maximum £ 100 millioen.
Een nieuwe debetpost was trouwens op de balans verschenen: jaarlijkse rente en
aflossing op de nieuwe buitenlandse schuld. Deze post zou de inkomsten uit
buitenlandse investeringen vermoedelijk overtreffen. De dienst der nieuwe
Amerikaanse en Canadese leningen alleen, zal inderdaad van 1952 af £ 44 millioen
per jaar kosten. Wat de toekomstige last der te consolideren geblokkeerde
Sterlingtegoeden zal betekenen is moeilijk te schatten. De onderhandelingen begonnen
eerst in 1946, en met sommige schuldeisers (o.m. Indië en Egypte) is een moeizame
afhandeling te voorzien.
In de Britse financiële milieu's koestert men het plan weliswaar om een deel van
deze schulden te doen afschrijven in vergelding voor de diensten door Groot-Brittannië
aan de betrokken landen door zijn zegevierenden oorlog bewezen. Ook al lukte dit
opzet, nog zou het geconso-

1.

Vele landen hebben er in toegestemd, door de Engelse regering betaald te worden in Ponden
Sterling die op hun rekening bij een bank te Londen gestort werden doch waarover zij
voorlopig niet mochten beschikken.
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lideerde deel waarschijnlijk £ 2 milliard overtreffen. In de hypothese van een aflossing
op vijftig jaar en een rente van 2 procent betekent dit nog een jaarlijkse last van £
65 millioen. De totale last der buitenlandse schuld op de toekomstige betalingsbalans
zou aldus £ 110 millioen bedragen. Een deel van de tegoeden zal wellicht door de
schuldeisers aangewend worden tot het afkopen van Britse investeringen in hun
respectievelijke landen - wat intussen reeds met de Argentijnse spoorwegen het geval
was. Vermindert dit het te consolideren deel, en dus den toekomstigen last van den
dienst der oorlogsschuld, een deel der inkomsten uit buitenlandse investeringen gaat
daarbij verloren, zodat het netto-resultaat zeker niet gunstiger is.
De vooruitzichten voor de overige onzichtbare uitvoerposten konden in Juni 1945
evenmin optimistisch stemmen. De handelsvloot was niet alleen tijdelijk gehandicapt,
zij zou ook in de toekomst scherpe concurrentie moeten doorstaan, o.m. vanwege de
Verenigde Staten wier vloot tijdens den oorlog aanzienlijk vermeerderd was. Sedert
New-York meer en meer het bankcentrum van de wereld werd bleek het ook dat de
commissielonen die Londen destijds van het buitenland ontving, minder belangrijk
zouden worden.

De 'Export Drive'
Uit deze beschouwingen drong zich dan ook van meet af de enige radicale oplossing
naar voren: den uitvoer op te drijven in de mate door de waarschijnlijke
netto-vermindering der overige ontvangsten vereist.
Door de economisten werden zeer zorgvuldige berekeningen uitgewerkt, met het
doel te bepalen hoe groot de stijging van het uitvoervolume zou moeten zijn, om het
evenwicht der courante balans in de toekomst te verzekeren1..
Men hield daarbij rekening met de ramingen voor de ontvangsten uit 'onzichtbare'
uitvoerposten, zo pas vermeld; en evenzeer met de prijzenstijging, en de verhoogde
vraag naar invoerproducten wegens volledige tewerkstelling in Groot-Brittannië en
hogere behoeften aan grondstoffen in exportnijverheden.
Hoe approximatief deze schattingen ook mogen zijn, een blijvende verhoging van
75 procent in het uitvoervolume scheen een minimumopdracht, wilde Groot-Brittannië
den vooroorlogsen levensstandaard geleidelijk herstellen en handhaven. De last van
deze opdracht kan men zich best voorstellen wanneer men bedenkt dat, bij
gelijkblijvenden totalen werelduitvoer, het Britse aandeel aldus op enkele jaren van
10 procent tot 17.5 procent zou moeten stijgen.
Om dit doel te bereiken komt het er in de eerste plaats op aan, de Britse nijverheid
grondig te hervormen. Wat de uitwendige structuur

1.

Zie O.m. PAISH, in London and Cambridge Economic Service, Jan. 1946, blz. 8-9. F.A.
FRIDAY, United Kingdom Export Target, in 'Bulletin of the Oxford University Institute of
Statistics', Juni 1946, blz. 169-177.
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betreft wordt een uitbreiding der exportnijverheden, o.m. door het scheppen van
nieuwe takken, alsook een verhoging der eigen productie van levensmiddelen
nagestreefd. Hoofdzakelijk echter hangt het succes af van een interne hernieuwing
der nijverheid, waardoor haar rendement verhoogd zal worden en meteen haar
internationaal concurrentievermogen.
Hoe ongelooflijk zwaar de opdracht ook scheen, onder het motto: 'Fill the Ships
and we shall Fill the Shops' werd de slag voor den uitvoer beslist ingezet. Met dezelfde
hardnekkige wilskracht waarmede het de reusachtige oorlogsinspanning tot succes
voerde, pakte het Britse volk na de overwinning die nieuwe onderneming aan.

Het onmiddellijk programma en de dollarleningen
De speciale omstandigheden waarin Groot-Brittannië dezen slag aanvatten moest
waren bepaald ongunstig.
Wij vermeldden reeds dat op Vj-dag de uitvoercapaciteit op ongeveer één derde
van de vooroorlogse gevallen was. Anderzijds was na zes jaren oorlog de nood der
Britse industrie aan nieuwe outillage hoogstdringend, wat een zwaar invoerprogramma
met zich bracht.
Tijdelijk kon een strenge austeriteitspolitiek de binnenlandse consumptie beperken,
en den invoer van het niet essentiële uitschakelen. Dit was echter niet voldoende.
Vooral dienen immers de financiële omstandigheden in acht genomen. Op den
dag der eindoverwinning werd de pacht- en leenhulp plots afgesneden. Zeer zware
lasten had de regering in het buitenland nog te dragen, hoofdzakelijk voor het
onderhouden van de Britse troepen in bezette gebieden en in het Empire zelf. Deze
uitgaven - in 1946 £ 300 millioen - zouden op de betalingsbalans der komende jaren
zwaar wegen.
Anderzijds voorzag men dat een deel althans der geblokkeerde Sterlingtegoeden
binnen afzienbaren tijd zou moeten vrijgelaten worden. Ook had de regering zich in
de financiële overeenkomst met de Verenigde Staten (6 December 1945) er toe
verbonden om één jaar na het van kracht worden der leningsovereenkomst, hetzij in
de komende Julimaand, de vrije convertibiliteit van het Pond Sterling in andere
deviezen voor lopende transacties te herstellen1..
Had de opbrengst van den uitvoer, hoezeer deze ook mocht stijgen, tot het dragen
van deze financiële lasten moeten dienen, er zou waarachtig niets overgebleven zijn
om den invoer te betalen.
Het is in verband met deze onmiddellijke moeilijkheden dat de Canadese en
Amerikaanse leningen moeten beschouwd worden.

1.

Vanaf dien datum zullen de landen die b.v. naar Engeland uitvoeren en daarvoor Ponden
Sterling ontvangen, deze deviezen in gelijk welke andere munt kunnen omzetten. Die bedragen
zullen dus niet meer uitsluitend moeten gebruikt worden om Engelse waren te kopen.
Integendeel zullen Ponden Sterling voortaan kunnen dienen om andere munten en nl. ook
dollars aan vreemdelingen te verschaffen. Met verschillende landen, waaronder België, is,
krachtens bizondere overeenkomsten, deze convertibiliteit sinds enkele maanden reeds
effectief.
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Het voor 1946 en de volgende jaren voorziene deficit was aanzienlijk. De uitvoer
kon inderdaad maar geleidelijk groeien, ondertussen moest geleefd en georganiseerd
worden, en dus ingevoerd. Daarom besloot de Britse regering te ontlenen daar waar
de Britse invoer vooral vandaan zou komen, nl. in de Verenigde Staten en in Canada.
Het totaal bedrag der aangegane leningen was $5 milliard, hetzij aan de huidige
koerswaarde £ 1.250 millioen. De Canadese lening bedroeg $1.250 millioen, de
Amerikaanse $3.750 millioen, benevens $650 millioen ter likwidatie van
Groot-Brittannië's debetsaldo in Leen- en pacht- en reciprocal Aid rekeningen, op
Vj-dag. Zij werden definitief op 15 Juli 1946 door de ratificatie in het Amerikaans
Congres.
Deze leningen zijn kredietopeningen waarover de Britse Schatkist ten allen tijde
mag beschikken tot en met den 31en December 1951. Het bedrag op dien datum benut
zal in vijftig jaarlijkse afbetalingen met een rente van 2 procent per jaar afgelost
worden.
Hun ware betekenis voor de Britse economische politiek is dat zij het overbruggen
der moeilijke hervormingsperiode mogelijk maken. Terwijl de uitvoer verder en
verder opgedreven wordt naar het gestelde doel van 75 procent verhoging, zal het
lopende deficit kunnen gedekt worden. Vooral het invoerprogramma ter hernieuwing
der industriële uitrusting kan aldus gefinancierd worden. Anderzijds verschaffen
deze leningen een kostbare reserve en een veiligheidsfonds tegen mogelijken
plotselingen financiëlen druk tijdens de komende jaren.
Het stoutmoedige van deze onderneming kan niemand ontgaan. Groot-Brittannië
vroeg om een termijn van respijt om de vereiste hervorming in de evenwichtsbasis
van zijn betalingsbalans door te voeren. Om dezen kostbaren tijd te winnen werd
een reusachtige internationale verbintenis aangegaan waarvan de last tot in het jaar
2.000 op het budget zal Wijven drukken. Na de uitputting van de dollarkredieten
komt een proef, die des te zwaarder zal zijn daar rond dien tijd de dienst der aangegane
buitenlandse leningen de courante lasten zal komen verhogen.
De uitslag van die proef zal afhangen van de resultaten van den 'export drive'. Het
zal er echter niet om gaan of het uitvoervolume daadwerkelijk met drie vierden
gestegen is, maar wel of het op deze hoogte blijvend kan behouden worden.
Dit nu zal van het succes der interne industriële hervorming afhangen.
Onmiddellijk na den oorlog was verkopen geen kunst; de uitschakeling der Duitse
en Japanse concurrenten, alsook de ontreddering der continentale industrie, boden
Groot-Brittannië een niet te onderschatten voordeel. Weldra zal de internationale
concurrentie opnieuw haar rol spelen, en komen ook Japan en Duitsland, althans in
een zekere mate, weer op de markt. Dan wordt verkopen weer 'het' probleem, en aan
lagen kostprijs produceren de kunst. Het jaar 1948 zal onder dit opzicht zeker een
cruciale periode zijn.
De 'export drive' zal tenslotte maar geslaagd zijn, indien Groot-Brittannië door de
hervorming van zijn uitvoernij verheden een blij venden voorsprong op zijn
internationale mededingers heeft verworven. Alleen
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indien bestendig betere en goedkopere artikelen op de markt kunnen gebracht worden,
zal het verhoogd exportvolume behouden worden.
Dit nu is in hoofdzaak een probleem van verhoging der arbeidsproductiviteit in
de Britse nijverheid in het algemeen. Vóór den oorlog was zij niet eens half zo groot
als die der Verenigde Staten. In physische productie gemeten per hoofd en per
werkdag was de verhouding 1: 2.38. Sedert den oorlog is zij, in sommige nijverheden
vooral, nog geslonken. Daar ligt het zwaartepunt waarop de inspanning moet
geconcentreerd worden. De toekomstige welvaart der Britse bevolking zal uiteindelijk
door het rendement van haar arbeid bepaald worden.

Het dollarprobleem
Wordt deze proef door Groot-Brittannië zegevierend doorgemaakt, dan is het
evenwicht der betalingsbalans nog niet onvoorwaardelijk verzekerd.
De bijzondere positie der Verenigde Staten in de wereldeconomie, schijnt immers
een andere voorwaarde te stellen, waarop Groot-Brittannië zelf hoegenaamd geen
vat heeft.
Ook de Verenigde Staten moeten uitvoeren. In tegenstelling met Groot-Brittannië
moeten zij dat niet doen om te kunnen invoeren, maar om hun overvloedige eigen
productiemiddelen ten volle te gebruiken. Zij moeten hun werklieden aan het werk
houden, en dan ook de surplusproductie kunnen afzetten. Voornamelijk echter kunnen
de Europese landen de producten die de Verenigde Staten uitvoeren, niet missen;
terwijl voor de Verenigde Staten de invoer voor een goed deel een luxus is.
De Amerikaanse uitvoer overtreft dan ook doorgaans zijn invoer in grote mate,
wat er toe strekt de betalingsbalans der Verenigde Staten met de rest van de wereld
voordelig te maken, en onder een regime van internationalen gouden standaard goud
te doen binnenstromen. In de laatste vijf jaren vóór den oorlog heeft deze drainering
van het goud naar de Verenigde Staten - weliswaar grotendeels aan
kapitaalbewegingen toe te schrijven - onrustbarende afmetingen aangenomen. ïn het
Bretton Woods stelsel zou een bestendig Amerikaans batig saldo van dien aard tot
de zo gevreesde 'dollar scarcity' leiden, die het stelsel zelf in levensgevaar kan
brengen, en voor Groot-Brittannië in het bijzonder een zwaren last zou betekenen.
Groot-Brittannië voert inderdaad uit de dollarzone veel meer goederen in dan het
er naar uitvoert. In de toekomst zal het daarenboven het jaarlijks bedrag der rente en
aflossing der leningen daarheen te remitteren hebben. Een volkomen bilateraal
evenwicht met de Verenigde Staten kan het niet hopen te bereiken. Om het evenwicht
langs den multilateralen Clearing in het Internationaal Monetair Fonds te kunnen
bereiken, wordt vereist dat het aanbod van dollars er voldoende zij. Dit zal nu op
den duur hiervan afhangen of de Amerikaanse invoer van goederen en diensten uit
de rest van de wereld tot een voldoende hoogte zal stijgen
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om samen met den regelmatigen stroom van Amerikaanse leningen en giften, de
courante dollarbehoeften te dekken. Hierover is het dat onder de Britse economisten
een wellicht overdreven pessimisme heerst.
Een ander voor Groot-Brittannië kapitaal aspect van dit dollarprobleem op langen
termijn volgt uit het feit dat de nagestreefde verhoging van het uitvoervolume met
75 procent betekent, dat bij een gelijkblij venden totalen wereldhandel, het Britse
aandeel in den uitvoer van 10 procent tot 17.5 procent moet stijgen. Dat is
vanzelfsprekend niet te verwezenlijken. Het hele exportprogramma kan dan ook
maar lukken indien de globale wereldhandel zelf ook stijgt. Dit zal nu in de eerste
plaats afhangen van de handels- en buitenlandse leningpolitiek van de Verenigde
Staten. Is deze restrictief en isolationistisch dan zal de wereldhandel er onder lijden,
en het succes van het Britse plan in gevaar gebracht worden.
Veel scherper nog is het onmiddellijke probleem, daar voor vele landen en voor
Groot-Brittannië in het bijzonder, tijdelijk geen alternatieve bronnen van invoer van
levensmiddelen en grondstoffen aanwezig zijn.
Enkele cijfers illustreren deze moeilijkheid. In het jaar 1946 kwam
Groot-Brittannië's invoer voor 44 procent uit de zogenaamde 'Hard currency' zone1.,
terwijl slechts 13 procent van zijn globalen uitvoer naar deze landen ging. Voor den
invoer van voedingswaren was de proportie nog merkelijk hoger: voor vele artikelen
boven de 75 procent; 100 procent voor tarwe.
Het dollardeficit alleen was in 1946 even groot als het globale deficit der Britse
betalingsbalans, hetzij £ 400 millioen.
In 1947 zal dit deficit denkelijk nog veel groter zijn. Vooreerst wegens de stijging
der prijzen in de Verenigde Staten en Canada stijging die vooral voor de meest
onontbeerlijke invoerproducten, vlees, graan en melkerijproducten, zeer groot is.
Daarenboven wegens den nood aan bijkomenden invoer in Groot-Brittannië, ten
gevolge van de kolencrisis van den voorbijen winter.
Ook dient het feit voor ogen gehouden dat in Juli van dit jaar de convertibiliteit
van het Pond Sterling voor lopende transacties hersteld wordt, wat tot een additionele
vraag naar dollars kan leiden vanwege sommige landen wier betalingsbalans met
Groot-Brittannië voordelig is (Zwitserland en Argentinië vooral).
Indien de nog voorradige dollarkredieten tot het dekken van deze tekorten
aangewend moesten worden - bestaat er inderdaad een groot gevaar dat zij vóór het
einde der overgangsperiode uitgeput zullen zijn.
Zeer gevat heeft de regering in het White Paper, dat het economisch budget bevat
voor 1947, het remedie aangeduid: herstel der normale handelsbetrekkingen met het
Europees Vasteland, waardoor een goed deel der goederen thans uit de dollarzone
geïmporteerd, uit Europese landen met welke de betalingsbalans van Groot-Brittannië
voordelig is, zullen kunnen bekomen worden. Een gunstig resultaat in deze richting

1.

Deze zone omvat; de Verenigde Staten, Canada, New Foundland, Cuba, Argentinië, Zweden
en Zwitserland.
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zal echter grotelijks afhangen van den toestand der politieke verhoudingen met de
Oost-Europese landbouwstaten.
Zolang Europa niet voldoende leveren kan, lijkt verdere restrictie van den totalen
invoer noodzakelijk1.. Dit betekent voor de Britse bevolking nog meer austerity.

De verwezenlijkingen in de eerste achttien maanden
Zoals reeds vermeld bedroeg het deficit der betalingsbalans in het jaar 1946 £ 400
millioen. Dit is slechts iets meer dan de helft van het tekort door de Britse experten
tijdens de besprekingen te Washington (herfst 1945) voorspeld, nl. £ 750 millioen.
Hieronder geven wij den staat der betalingsbalans in 1946 met als vergelijkingspunt
de overeenkomende cijfers voor 19382..

Verenigd Koninkrijk
Betalingsbalans 1938 en 1946
(eenheid £ millioenen)
1938

1946

Invoer

835

1.110

Uitvoer

533

890

Saldo handelsbalans

- 302

- 220

Regeringsuitgaven in
buitenland

- 16

- 300

Scheepsdiensten (netto)

20

10

Inkomsten uit buitenlandse 175
invest, (id.)

80

Andere posten

53

30

Saldo onzichtbare
uitvoerposten

232

- 180

Globaal saldo

- 70

- 400

Opvallend is in deze tabel het kleine deficit der handelsbalans, dat amper zeven
tienden bedraagt van het tekort van 1938. Rekening gehouden met de stijging der
prijzen lijkt dat nu een merkwaardig resultaat.
1.
2.

In zijn budget-speech van 15 April 1.1. kondigde de Kanselier der Schatkist o.m. een
verhoging met 50% van de taks op tabak aan.
Bron: White Paper over 'National Income and Expenditure, 1938 to 1946', Londen, 11 April
1947.
De cijfers voor 1938 zijn niet ten volle vergelijkbaar met degene die bevat zijn in het
gemiddelde van de boven gegeven tabel, daar sommige posten hier op een nieuwen grondslag
berekend werden.
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Voor een goed deel is deze uitslag toe te schrijven aan de stricte austeriteitspolitiek
in het binnenland, die in principe maar tijdelijk moet zijn. Daarenboven bleef de
invoer ook van sommige essentiële producten, wegens den toestand op de
wereldmarkten nog beneden de voorziene en toegelaten quota.
Hoofdzakelijk nochtans is die toestand te danken aan het onverwachte succes van
den 'export drive'. Bij het einde van 1946 had het exportvolume 110-115 procent van
het vooroorlogs peil bereikt: het volume van den invoer daarentegen bleef beneden
de drie vierden van het cijfer van 1938.

Verenigd Koninkrijk
Index van volume van in- en uitvoer
(basis: 1938 = 100)
1945

Invoer

Uitvoer

Derde kwartaal

61.7

46.2

Vierde'

53.0

55.8

Eerste kwartaal

63.2

84.2

Tweede'

68.7

98.0

Derde'

70.1

104.3

Vierde'

72.2

111.2

1946

De betekenis van het reeds bereikte resultaat blijkt uit een vergelijking met den
toestand na 1918, toen het exportvolume eerst in 1924 80 procent van het vooroorlogs
peil bereikte, terwijl de invoer in 1919 reeds 90 procent van het volume van 1913
vertegenwoordigde.
Het saldo der onzichtbare uitvoerposten, een tekort van £ 180 millioen tegenover
een boni van £ 232 millioen in 1938, is duidelijk te verklaren door de boven besproken
zware militaire uitgaven van de regering in het buitenland, en in mindere mate door
het verlies op de netto inkomsten uit buitenlandse investeringen. Het bleef in feite
ver beneden de vooruitzichten der pessimisten, en moet in het licht der boven
uiteengezette beschouwingen bevredigend genoemd worden.
Het globale deficit der courante betalingsbalans van 1946 - £ 400 millioen - werd
voor meer dan de helft gedekt door beschikking op de Canadese en Amerikaanse
leningen (£ 280 millioen) en voor het overige door een verdere likwidatie van
buitenlandse investeringen (£ 70 millioen) en een verhoging der netto-schuld van de
Schatkist in geblokkeerde Sterlingtegoeden.
Voor 1947 stelt de regering zich tot doel het door lening te dekken deficit niet
boven £ 350 millioen te laten stijgen. Te dien einde zal de
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uitvoer nog verder opgedreven moeten worden, terwijl de restricties op den invoer
van consumptiegoederen behouden en zelfs verscherpt worden. Het gestelde doel is
bij het einde van 1947 een uitvoervolume te bereiken 40 procent boven dat van 1938.
Dit impliceert voor den uitvoer van Britse fabricaten een stijging van 65 procent.
De regering is anderzijds vast besloten de Canadese en Amerikaanse kredieten
slechts met de grootste zuinigheid aan te spreken, om deze veiligheidsreserve niet
vóór het einde der overgangsperiode te laten uitputten. Haar taak zal voorwaar niet
licht zijn.
***

De bovenstaande schets van Groot-Brittannië's grootste economisch probleem moge
vooral de inspanning van dit land doen kennen en waarderen om een door den oorlog
vernielden voorspoed te herstellen.
De opgenomen taak is Herculiaans. Weinig tijd wordt gegund om ze te volbrengen,
en talrijke moeilijkheden liggen in den weg waarop Groot-Brittannië zelf geen vat
heeft.
Het ware zeker te vroeg om over het uiteindelijke resultaat een oordeel uit te
spreken. Wel kan men betwijfelen of het nagestreefde doel ten volle zal kunnen
bereikt worden, gezien vooral de weinig bevredigende toestand van het Britse
arbeidsrendement. De betrekkelijke inflatie in vele concurrerende landen, waaronder
het onze, komt de taak anderzijds wel verlichten.
Onverpoosd gaat het werk verder. En eens te meer dwingt het Britse volk door
zijn vaste beslistheid en harde zelfdiscipline onze bewondering af.

Streven. Jaargang 14

924

Internationale kroniek
Frankrijks roeping
door Dr jur. A. Thomas
En des heures où tout s'écroulait, à maintes reprises, c'est de chez nous
qu'est partie la voix qui a dit la bonne route.
DANIEL-ROPS.
Si le sort de la France se joue à l'intérieur, celui de I'Europe se joue en
France.
JACQUES POLITIS.

I. - De crisis van een culturele suprematie
Een weergaloze uitstralingskracht verleende Frankrijk eeuwen lang een vrijwel
onbetwiste voorrang onder de volkeren. Het dankte die kracht aan de schittering van
zijn geest, aan een hoge opvatting van den mens, aan een scherpen zin voor maat en
verhoudingen, aan een instinctmatigen drang naar orde, hiërarchie en synthese: de
onmiskenbare vruchten van een Grieks-Latijnsen cultuurbodem verrijkt door het
Christendom. Het stond, zelfbewust, aan de spits der beschaving. Wie zou die plaats
betwist hebben aan de leidende mogendheid van een continent dat een feitelijke
wereldhegemonie uitoefende?
Het doet zich nu voor dat Europa, uitgeput door twee wereldoorlogen, als spelleider
ten voordele van twee jonge krachtige werelden, de Amerikaanse en de Russische,
aftreedt. Zal Frankrijk, gelet op de nieuwe machtsverhoudingen en gezien de huidige
tijdsproblemen, zijn richtinggevende beschavingsfunctie nog verder kunnen
waarnemen? Heeft het de wereld nog iets te zeggen? Wat blijft er nog van zijn gezag
over?
Oppervlakkig beschouwd lijdt het antwoord op die vragen geen twijfel. Hoe zou
Frankrijk, zwak, nietig bijna, naast twee à drie reuzen die de macht onder zich
verdelen in een wereld waar internationale solidariteit en hiërarchie zich
onontkoombaar opdringen, nog meer dan een ondergeschikte rol kunnen vervullen?
Hoe zou het in de eeuw der techniek - niet een techniek 'à la mesure de l'homme'
maar een techniek 'où la masse a remplacé 1'articulation' - met zijn beperkte
hulpbronnen, zijn kwijnende bevolking, zijn relatief
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geringe uitgestrektheid nog op leiding kunnen aanspraak maken? En nochtans...
Nochtans beweerde generaal de Gaulle, in 1943: 'Pas plus aujourd'hui que demain,
le monde ne se passera de la France' en verklaarde Vincent Auriol, president der
Vierde Republiek, in 1947: 'La France n'a pas épuisé son destin inventif et civilisateur.'
Chauvinisme?
Maar waarom betoogde Eden dan in 1943 in het Lagerhuis: 'Wanneer Europa zal
bevrijd zijn, zal Frankrijk een zeer belangrijke rol te vervullen krijgen. Niemand
beeide zich in dat er geen leemte of geen zwakte in de Europese structuur zou bestaan
ingeval Frankrijk afwezig of zwak zou zijn.' Waarom zien ook Churchill, Bevin en
Marshall in Frankrijk een onmisbaren factor voor het Europees herstel? Waarom
stellen neutrale waarnemers als Gonzague de Reynold en Politis, waarvan de
bevoegdheid evenmin als de oprechtheid kan worden in twijfel getrokken een schier
onwankelbaar vertrouwen in Frankrijks zending?
Natuurlijk is daar het feit dat, door het wegvallen van de Duitse macht. Frankrijk
voorlopig alleen als middelgrote Westerse natie op het oude continent overblijft.
Maar van meer betekenis dan dit feit is de overweging dat de internationale
ordening, evenals de technische ontwikkeling en over het algemeen de hedendaagse
maatschappelijke problemen, ondergeschikt zijn aan een alles overheersende vraag:
Wat gewordt er van den mens? Dreigt de overweldigende groei van de materie de
wereld niet met vernietiging? Bestaat er geen ernstig gevaar dat een internationale
ordening, die uitsluitend het werk zou zijn van de machtigsten van het ogenblik, de
sporen zou dragen van de maatschappelijke systemen die deze huldigen en waarbij
de individuen en de natiën zodanig door de massa worden opgeslorpt dat zij er hun
persoonlijkheid, respectievelijk hun eigen aard, bij inschieten? Daarom richt men
zich tot Frankrijk: 'N'est-ce pas à la patrie des Descartes et de la grande révolution,
à la grande blessée, victime principale des agressions germaniques, qu'il appartient
plus qu'è, toute autre de mettre au service de l'humanité à la fois la lucidité de sa
pensée, la générosité de son génie et le souvenir de ses douleurs?... La France se fera
ainsi, avec l'autorité qui n'appartient qu'à elle, la championne de toutes les nations,
grandes, moyennes et petites, qui n'ont pas renonce à l'espoir d'une réforme radicale
de la communauté internationale et qui sont prêtes à y collaborer dans une même
volonté de dignité nationale et de fraternité humaine1..'
Het Franse volk is een der zeldzame dat liever onpractisch dan mechanisch leeft
en dat zijn geluk niet aan comfort wenst te offeren. Het blijft nog steeds de
schitterende vertegenwoordiger van een personalistische cultuur die afwijzend staat
tegenover de uiterste vormen én van individualisme én van collectivisme.
Het zijn vooral Franse denkers - Bergson, Duhamel, Mauriac,

1.

RAPPAET, L'heure de la France, 'Journal de Genèv'', 17 Maart 1945.
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Daniël-Rops, Siegfried, en andere - die het scherpst tegen de gevaarlijke ontzieling
van den mens waarschuwen.
Hier is stof voor grootheid voorhanden en wel voor die soort van grootheid die.
Frankrijk nauw aan het hart ligt: 'La vraie puissance de la France, zegde reeds
Bonaparte, doit consister désormais à ne pas permettre qu'il existe une seule idée qui
ne lui appartienne.' En inderdaad zijn er van Frankrijk wereldhervormende ideeën
uitgegaan. Er werd van dit land gezegd dat het vooral een persoon is en wel een
persoon die zich slechts realiseert wanneer hij een stoute synthese tussen gisteren en
morgen, tussen traditie en creatie tot stand kan brengen. Wie weet is het niet geroepen
om de schakel te smeden tussen de twee levensbeschouwingen die thans de
heerschappij over de planeet betwisten. Wie weet of het er niet in zou slagen de
synthese te formuleren tussen individuele vrijheid en collectieve orde, 'den derden
weg' aan te wijzen die het midden houdt tussen communisme en kapitalisme?
Frankrijk schijnt als het ware van nature daartoe voorbestemd. Maritiem
georiënteerd door zijn Atlantische kusten, is het door zijn oostgrenzen eng met het
vasteland verbonden en reikt het over de Middellandse Zee de hand aan het Oosten.
In het volk liggen sporen van Kelten, Romeinen, Germanen en Grieken. Het geheel
vormt een rijk en genuanceerd gebied waar verzoenende en matigende ideeën vanzelf
gedijen. Misschien is dit wel het meest eigen kenmerk van de Franse en van de
Westerse beschaving in 't algemeen dat geen der menigvuldige elementen waaruit
ze gegroeid is ooit blij venden en exclusieven invloed op de sociale instellingen heeft
uitgeoefend1.. Juist in die verscheidenheid en in die bestendige gisting schuilt het
geheim van haar bloei en van haar levenskracht. Ligt het dan niet in de lijn van
Frankrijks lotsbestemming thans te beletten dat de strakke toepassing van één
maatschappelijk stelsel zich tot heel de wereld zou uitstrekken en integendeel er over
te waken dat het beste van beide levenssystemen die op dit ogenblik tegenover elkaar
staan in een evenwichtig en harmonisch geheel verenigd worde.
De eerste voorwaarde daartoe is natuurlijk dat Frankrijk zichzelf niet totaal aan
een van beide stelsels onderwerpt, dat het m.a.w. zichzelf blijft.
Nu wegen er, in dit opzicht, zware hypotheken op het Franse prestige. Vooreerst
Vichy. Niet zozeer de nederlaag dan het aanvaarden door een gedeelte van het volk
van de ideologie van den overwinnaar heeft het vertrouwen in Frankrijk geschokt.
De zware fout werd gedeeltelijk door het luciede en moedige optreden van de Gaulle
in Juni 1940 reeds uitgewist. Maar de wereld kan een geestelijk verraad niet zo licht
vergeten2..
Vervolgens het communisme, dat een sterke fractie van het Franse volk
vertegenwoordigt, waarvan het tot nog toe niet bekend is of het

1.
2.

Vgl. GUIZOT, Cours d'Histoire Moderne.
'France would still have to work out her own salvation, to save her own soul before it could
again illumine Europe with the radiance of its light.' WICKHAM STEED in Free Europe,
November 1940.
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een nationale formatie is ofwel een organisatie in dienst van een vreemde mogendheid,
maar dat alleszins, in zijn orthodoxe vorm, niet aan de Franse beschaving beantwoordt.
Ten slotte de ontkerstening, waardoor een der vruchtbaarste Europese
cultuur-elementen, verzoenend en menselijk bij uitstek, in zekere mate werd
uitgeschakeld.1.
Zelfs indien die hypotheken geleidelijk zouden worden gelost, volstaat het niet
dat Frankrijk als een soort zendeling in de wereld zou optreden. De degelijkheid van
zijn ideeën moet het door concrete resultaten bevestigen en dit kan het alleen door
de binnenlandse materiële moeilijkheden en maatschappelijke problemen op te lossen
op een wijze die omtrent de superioriteit van zijn beginselen geen twijfel laat bestaan.
En zo ver is het blijkbaar nog niet.

II. - Het materieel herstel
Bij het staken der vijandelijkheden in 1945 was Frankrijk de totale uitputting nabij.
De diepe wonden geslagen door het eerste wereldconflict, waarvan het den zwaarsten
last had te torsen gekregen, waren nog niet geheeld toen het tweede losbrak. De
overwinning van 1918 had 1.400.000 jonge mensenlevens en 1.500.000 verminkten,
hetzij 37% van de gemobiliseerde strijdkrachten, gekost. Ongeveer 4.000 steden en
dorpen en 20.000 fabrieken die 94% van de wol-, 80% van de staal-, 60% van de
katoen-, en 55% van de kolenproductie vertegenwoordigden, waren verwoest. Door
de herstelbetalingen werden deze verliezen slechts zeer gedeeltelijk gedekt. De
nationale economie was grondig geschokt.
Ondanks den relatief korten duur van de krijgsverrichtingen in het land zelf,
bedroegen de verliezen aan mensen voor de campagne 1940-1945 650.000 burgers
en militairen samen. De bevolking slonk ondertussen van 41,5 millioen tot 40,1
millioen zielen. Volgens de gegevens van de bank voor internationale betalingen
beliep de materiële schade 756 milliard frank (koopkracht 1938), buiten de 205
milliard frank oorlogsuitgaven en de 319 milliard frank bezettingskosten. Een vijfde
van het productieapparaat werd buiten werking gesteld. De koopvaardijvloot werd
van 2,9 millioen B.R.T. tot 800.000 B.R.T. teruggebracht. De schade aan gebouwen
overtreft die van 1914-1918. De overzeese beleggingen werden grotendeels door de
oorlogsfinanciering opgeslorpt.
De prestige-politiek bij de bevrijding van het grondgebied, die er op

1.

Waar de invloed van het Christendom ophoudt, daar eindigt Europa. - Vgl. Chr. DAWSON,
The making of Europe.
'Alleen tegen den achtergrond van het Christendom krijgen al onze gedachten hun betekenis.
Bij den individuelen Europeaan, ook al verwerpt hij voor zichzelf het Christendom, komt al
wat hij zegt, maakt en doet, voort uit zijn christelijkcultureel bewustzijn, en ontleent daaraan
alle betekenis. Alleen de christelijke cultuur vermocht een Voltaire voort te brengen, of een
Nietzsche. Ik geloof niet dat de Europese cultuur den ondergang van het christelijk geloof
zou kunnen overleven.' T.S. ELIOT, Over de eenheid der Europese cultuur.
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gericht was de Franse gevechtswaarde tot het maximum op te drijven, bracht nieuwe
zware financiële lasten mee. Van de gewone budgetaire uitgaven slorpte het leger
40% op (tegen 31% in de V.S.A. en 30% in Groot-Brittannië). Begin 1946 bestond
het leger nog uit 1.800.000 manschappen. Het werd sindsdien tot 500.000 herleid;
de overeenstemmende budgetaire uitgaven belopen nog 29%. In feite paarde Frankrijk
militaire luxe aan nationale armoede. Nog later lokte de nationalisatie van
sleutelbedrijven nieuwe zware staatsuitgaven uit. In die voorwaarden bleek de
financiële sanering en het economisch herstel een uiterst lastige taak.
Tot nog toe zijn de regeringen die zich in vrij snel tempo hebben opgevolgd, er
niet in geslaagd die taak tot een goed einde te brengen. De financiële toestand blijft
zeer zorgwekkend; de voedingscrisis werd niet overwonnen; het prijzen- en
lonenprobleem bleef onopgelost.
De snelle wederopleving van de nijverheid had nochtans stof geleverd tot
vertrouwen. In Juni 1946 bereikte de productie reeds 80% van het peil van 1938. Het
gebrek aan kolen kwam het élan stuiten. De Franse voortbrenging benaderde wel die
van vóór den oorlog maar de invoer uit Groot-Brittannië en uit Duitsland, die voorheen
1.800.000 ton per maand bedroeg, is tot 600.000 ton gedaald. Dit betekent een zware
handicap.
In verband met het opvoeren van het nationaal productiepotentieel worden hoge
verwachtingen gesteld op het plan Monnet voor de reconstructie en de modernisering
van de nijverheid. Dit plan werd uitgewerkt op last van de regering door een
'Commissariat General', waaraan duizend vertegenwoordigers van de Syndikaten,
van de industrie en van de openbare besturen hun medewerking hebben verleend.
Een nationale plan-raad werd ingesteld en moderniseringscommissies voor de
verschillende bedrijfstakken werden opgericht.
Het plan stelt vast dat voortaan Frankrijk slechts op de vruchten van zijn arbeid
kan rekenen. Verhoogde productiviteit moet worden bereikt door wederuitrusting,
maar ook door verbetering der werkmethodes: 'La modernisation n'est pas un état de
choses, c'est un état d'esprit.' Het plan streeft er naar den enkeling de plaats van zijn
inspanning in het geheel te doen beseffen. Het is vooral een werktuig om de diverse
nationale bedrijvigheden te coördineren en om het maximum te halen uit de
beschikbare hulpbronnen, met name kolen, electriciteit, staal, cement, landbouw en
transport. Het steunt op de overtuiging dat vele Franse industrieën, mits een
volgehouden inspanning, op het internationaal concurrentiepeil kunnen gebracht
worden. Daartoe is het reuzenbedrijf niet een onontbeerlijke voorwaarde; in vele
gevallen is een middelgrote uitrusting voor hoge productiviteit geschikt. Kleine
bedrijven kunnen, mits specialisatie en coöperatieve organisatie, overleven.
De bedoeling is midden 1948 het productie-niveau van 1929 te bereiken (dat 25%
hoger lag dan dit van 1938) en het tegen 1950 met 25% te verbeteren. Vergeleken
met 1938 zou de productie toenemen als volgt:
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met 13% voor kolen, met 46% voor staal, met 57% in de automobielindustrie, met
40% in de bouwnijverheid, met 27% voor den landbouw.
Voor de uitwerking van het plan zouden ongeveer 1.200.000 nieuwe werkkrachten
nodig zijn, te leveren door vrouwen, door inkrimping van den distributiesector en
door immigratie.
De financiering zou ongeveer 2.250 milliard frank vergen op drie jaar, zegge 16%
van het nationaal inkomen. Voor 1947 alleen zou 475 milliard in de nijverheid moeten
geïnvesteerd worden. Nu bedraagt het nationaal inkomen ongeveer 2.700 milliard
frank; de fiscale en sociale lasten alleen belopen 800 milliard. In die voorwaarden
is het duidelijk dat Frankrijk op buitenlandse financiële hulp is aangewezen. Met dit
doel richtte het zich eerst tot Engeland. Het verkreeg in Maart 1945 een krediet van
100 millioen. Het werd echter spoedig uitgeput. Frankrijk kon aan Engeland weinig
leveren, buiten luxe-producten.
In Mei 1946 kwam, dank zij de bemoeiingen van den heer Blum, het
Frans-Amerikaans financieel accoord tot stand. Nominaal werden aan Frankrijk voor
circa 1.300 millioen dollars kredietfaciüteiten toegestaan, waarvan echter slechts 670
millioen dollars beschikbaar werden gesteld. De heer Blum had op 3.000 millioen
dollars gehoopt. Een aanvullende lening werd dan ook aangevraagd bij de
Internationale Bank voor Reconstructie en Ontwikkeling. Als eerste begunstigde
verkreeg Frankrijk in Mei 1947 een lening van 250 millioen dollars, op de 500 die
het gevraagd had. Het Internationaal Muntfonds heeft daarenboven een
stabilisatielening van 25 millioen dollars toegestaan.
Deze buitenlandse hulp, hoewel onvoldoende, biedt een vertrekbasis. Ten minste
even belangrijk om de taak van de materiële heropleving tot een goed einde te
brengen, is echter het herstel van het gezag en van het vertrouwen in het binnenland.

III. - Binnenlandse politieke spanningen
Een der eerste zorgen van het bevrijde Frankrijk was de herziening van de grondwet.
Gezien den omvang der binnenlandse problemen en ten overstaan van een alles
behalve gestabiliseerde internationale situatie bleek inderdaad een sterke en
doelbewuste leiding uiterst gewenst.
De grondwet van 1875 die het moeizaam resultaat was van compromissen tussen
Legitimisten, Orleanisten, Bonapartisten en Republikeinen, had in de praktijk wel
beter weerstand geboden dan die van 1791, 1795, 1799, 1804, 1815, 1848 en 1852
(het land is niet aan zijn eerste grondwettelijke crisis), maar ze was allerminst
berekend voor een tijdperk van sociaal-economische en politieke hervormingen als
het hedendaagse. Haar werd bijzonder een toenemende verwarring der uitvoerende
en wetgevende machten verweten. In feite had het Parlement zich geleidelijk de
ministeriële functies toegeëigend.
De voorstanders van de herziening, generaal de Gaulle vooraan, achtten voor
Frankrijk een presidentiële regeringsvorm verkieslijk. De ironie van
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het lot heeft gewild dat juist de schim van de Gaulle, bepaaldelijk de vrees voor
despotisme, tot het tegenovergestelde resultaat heeft geleid. Het eerste ontwerp van
grondwet dat door een daartoe speciaal ingestelde Constituante op 19 April 1946
gestemd werd, legde practisch de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke
machten in de handen van één vergadering bij algemeen stemrecht verkozen. Een
bepaalde regeringsformatie kon aldus voor geruimen tijd een absolute macht
uitoefenen. De volkswil van Rousseau werd boven het drieledig machtsevenwicht
van Montesquieu verkozen.
Het ontwerp werd het teken tot een krachtinspanning tussen de voorstanders van
de 'Westerse democratie' en die der 'Oosterse democratie'. de Gaulle wierp het gewicht
van zijn prestige in de schaal om het ontwerp formeel te veroordelen. De uitslag
volgde: het werd bij volksraadpleging in Mei 1946 verworpen met 10.450.883 tegen
9.280.386 stemmen. De meerderheid der Fransen sprak zich bijgevolg uit tegen de
'dictature de l'assemblée'. Doch de pijnlijke waarheid kwam hierbij aan het licht: al
de steden, al de departementen, heel de natie bleken in twee helften verdeeld. De
grote les van het referendum was: verdraagzaamheid en goede wil.
Het tweede ontwerp van grondwet, dat in October 1946 aan de goedkeuring van
het volk werd onderworpen, week slechts weinig af van het eerste. Wel werd de
scheiding tussen de wetgevende en de rechterlijke machten scherper getrokken. De
president der Republiek, bij geheime stemming door de Kamers gekozen, werd
enigszins boven de partijen geplaatst, maar zijn werkelijke macht bleef zeer gering.
Konsekwent met zichzelf keurde de Gaulle opnieuw in het openbaar het ontwerp af.
Maar de M.R.P. en Bidault zelf, gedreven door den wens een einde te stellen aan een
voorlopigen toestand die bijzonder tegenover het buitenland moeilijk kon worden
gehandhaafd, gaven als ordewoord 'ja' te stemmen. De grondwet werd dan ook
goedgekeurd met 9.126.370 tegen 8.043.336 op een totaal van 25.448.125 stemmen.
Het kan niet worden gezegd dat de Vierde Republiek daarmee haar definitieven
vorm gekregen heeft. Herziening wordt, vooral van rechtse zijde, in het vooruitzicht
gesteld. De macht blijft inderdaad in handen van de 'Assemblée', m.a.w. van de
partijen. De respectieve kracht van de drie grote partijen, M.R.P., socialisten en
communisten, en de tucht die er heerst, zijn van dien aard dat een stabiele regering
practisch is uitgesloten.
Vooral de Gaulle kan zich bij dien toestand niet neerleggen. Naar zijn mening
moet de regering een ploeg vormen geschaard rond één hoofd, den president, en
verantwoordelijk voor de nationale vergadering. De binnenlandse- en buitenlandse
toestanden vergen een sterken staat, zoniet zal Frankrijk in geval van internationaal
conflict, opnieuw, zoals in 1940, machteloos staan en zich fataal hetzij door de
U.S.S.R. hetzij door de Angelsakers laten overvleugelen. Overtuigd dat zijn
denkbeelden niet door de huidige partijen kunnen verwezenlijkt worden, stichtte hij
de 'Rassemblement du Peuple Francais'. Over de methodes die door
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deze beweging zullen worden gevolgd tast men in het duister. Reeds wordt dan ook
een vergelijking getrokken tussen de Gaulle en Mac Mahon die eveneens een groot
soldaat was, maar een onervaren staatsman. Nochtans heeft de eerste op de tweede
voor dat hij namelijk in 1940 bewezen heeft te kunnen voorzien, wat een niet te
onderschatten politieke hoedanigheid is, en dat hij door zijn kordate houding vóór
het plebisciet over de nieuwe grondwet zijn gemakkelijke kansen op het
presidentschap heeft vergooid, aldus tonende geen klein-formaat-politieker te zijn.
Nochtans was er reden om te vrezen dat hij, door de politieke tegenstellingen ten
top te drijven, het land op den rand van den burgeroorlog zou brengen. Door de
manke oplossing van het tweede grondwet-ontwerp te aanvaarden hebben de partijen
misschien meer politiek instinkt -l'art du possible - aan den dag gelegd dan de
beginselvaste generaal. Het partijenconflict kon op die wijze binnen wettelijke perken
gehouden worden. Het ergste werd vermeden.
***

Ondertussen valt een geleidelijke evolutie naar rechts niet te loochenen. De sterke
linkse meerderheid die onmiddellijk na de bevrijding bestond, was in de Lente van
1946 reeds zodanig geslonken dat twee blokken van ongeveer gelijke macht tot stand
kwamen. Dat de M.R.P. als sterkste partij uit den kiesstrijd te voorschijn trad verwekte
algemene verbazing. Een nieuwe verrassing bracht zeer onlangs de beslissing van
de socialisten, na bewogen debatten in den schoot van de partij, samen te werken
met een regering waaruit de communistische ministers gesloten waren. Deze
belangrijke koerswijzigingen kunnen in verband worden gebracht met gelijkaardige
zwenkingen van de socialistische partijen in andere landen met name in Nederland,
Italië en ook in België: breuk met het communisme en toenadering tot de
christelijk-sociale partij. Zou de toekomst van Europa werkelijk bepaald worden
door de samenwerking van de vooruitstrevende christelijke democratie met het
gematigd socialisme? Velen zijn van mening dat daar de weg ligt naar de synthese
tussen de kapitalistische en de collectivistische levensstelsels, de weg naar een
specifiek West-Europees personalistisch systeem, kortom, de vermaarde 'derde weg'.
Hoe zeer men het ook moet betreuren, men kan van Frankrijk niet zeggen dat het
Europa op dit punt richting geeft. Het is zijn inwendige spanningen nog steeds te
weinig meester. Op bijzonder pijnlijke wijze is zulks ondermeer tot uiting gekomen
in verband met de crisis in het Franse Imperium.

IV. - De Franse Unie bedreigd
Meer onrustwekkend dan alle andere moeilijkheden waaraan Frankrijk thans het
hoofd heeft te bieden zijn de ontbindingsverschijnselen die
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zich in de overzeese gebieden voordoen. De feiten zijn bekend: bloedige opstand in
Indo-China die tot een ware oorlog is uitgegroeid; ernstige troebelen in Madagascar;
gespannen toestand in Noord-Afrika.
Onder de oorzaken van deze gebeurtenissen zijn er sommige van algemenen aard:
de natuurlijke drang naar ontvoogding der ontwikkelde kleurvolkeren, een fataal
historisch proces; het geschokte gezag der koloniserende volkeren, voortdurend in
onderlingen strijd gewikkeld; de invloed van bepaalde ideologieën, namelijk het
communisme, die den vrijheidsstrijd der verdrukte volkeren prediken; de verspreiding
van nieuwe denkbeelden, bijzonder van Amerikaansen oorsprong, in zake kolonisatie.
Andere oorzaken zijn Frankrijk specifiek eigen:
een edelmoedige maar niet zeer voorzichtige assimileringspolitiek die de
inboorlingen aan de vruchten der Franse cultuur deelachtig maakt, maar die aanleiding
geeft tot spijtige misverstanden tussen metropool en kolonie, te meer daar de culturele
ontvoogding niet altijd met een overeenstemmende aanpassing van het materieel
levenspeil gepaard gaat;
de ontwikkeling van het verkeersnet in Azië, die het contact en daardoor het
solidariteitsgevoel der volkeren aldaar in de hand werkt;
de Japanse bezetting in de Aziatische gebieden, die een gevoeligen slag toebracht
aan het Franse prestige;
de invloed van de Arabische Liga, die zich in stijgende mate, namelijk in
Noord-Afrika, laat gevoelen;
de laksheid en bijwijlen de fouten van de Franse gezagdragers ter plaatse,
ondermeer in Madagascar;
de aarzelende en soms onsamenhangende politiek van de Franse regering;
de verdeeldheid van de opinies in Frankrijk zelf en de demagogische houding van
bepaalde extremistische partijen, die alles behalve bevorderlijk is voor het handhaven
der orde in de overzeese gebieden.
De verregaande geestesverwarring bleek ondermeer uit den tekst van het eerste
ontwerp van grondwet dat aan de koloniën practisch het recht toekende zich van
Frankrijk los te maken. Dit gebeurde blijkbaar in navolging van de organisatie van
het Britse Gemenebest, waarvan de evolutie en de samenstelling echter geenszins
met het Franse Imperium kan worden vergeleken. Het was voldoende dat Herriot de
draagwijdte van bewuste grondwettelijke bepalingen toelichtte opdat de Constituante
voor haar eigen werk zou terugschrikken. De nieuwe grondwet van October 1946
voorziet alleen dat de overzeese gebieden zullen genieten van een speciaal statuut,
bepaald door de wet, na advies van de Vergadering der Franse Unie en raadpleging
van de Gewestelijke Vergadering. Dit statuut is vatbaar voor wijzigingen aan dezelfde
procedure onderworpen.
In zijn rede van 15 Mei 1946 te Bordeaux wees de Gaulle terecht op het vitaal
belang van de Franse Unie: 'Pour nous, dans le monde tel qu'il est et tel qu'il va,
perdre l'Union Française, ce serait un abaissement qui pourrait nous coûter jusqu'à
notre indépendance.' Hij ziet
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de oplossing van het koloniaal vraagstuk in het invoeren van federale instellingen.
Elk gebied dient zijn eigen organisatie te bezitten, nauw aangepast aan den graad
van zijn ontwikkeling. Een regime van geleidelijke associatie aan Frankrijk moet
worden ingesteld. Alleszins moet de Unie Frans blijven, met andere woorden moet
het Franse gezag ter plaatse onaangetast blijven, vooral wat betreft aangelegenheden
als de openbare orde, de landsverdediging, de buitenlandse politiek en de algemene
economische politiek.
In feite werd dit gezag door de Franse verdeeldheid tot in den schoot der regering
toe, gevaarlijk ondermijnd. Sinds de uitsluiting der communisten uit de regering
werden nochtans enkele krachtdadige maatregelen getroffen. De goeverneur van
Madagascar werd teruggeroepen; generaal Juin, een personaliteit van eerste gehalte
werd tot Resident van Marocco aangesteld; in Indo-China schijnen de Franse troepen
den toestand opnieuw meester te worden. Een zwenking naar rechts is ook hier
merkbaar.
Doch met het herstel of met het handhaven van de orde en met het invoeren van
een passend regime voor de overzeese gebieden - verondersteld dat men daarin slaagt
- is het vraagstuk van de Franse Unie nog niet opgelost. Men vraagt zich af of
Frankrijk nog bij machte is aan die gebieden den nodigen financiëlen steun te
verstrekken en de onontbeerlijke veiligheid te verzekeren die van de metropool
verwacht wordt. Ware het in de huidige omstandigheden niet verkieslijk het Rijk
wijd open te stellen voor de Amerikaanse economische penetratie en zich aldus den
materiëlen en militairen bijstand van Washington te verzekeren?
Isolering wordt steeds moeilijker. Zelfs een nauwere samenwerking met Engeland
zou, volgens sommigen, alleen kunnen leiden tot het verenigen van één strak systeem
van de oorzaken van tegenspoed die beide landen eigen zijn.
Die voorstelling der feiten kan overdreven schijnen. Niettemin wordt de drukking
door de V.S.A. en de U.S.S.R. uitgeoefend, met den dag sterker. Ook voor Frankrijk
zijn de internationale verhoudingen doorslaggevend.

V. - De internationale positie
Toen op 20 November 1943 maarschalk Smuts aan de Parlementaire Vereniging van
het Britse rijk zijn beschouwingen over de nieuwe wereld ten beste gaf, bestempelde
hij het lot van Frankrijk als een van de grootste rampen der geschiedenis: 'Frankrijk
telt niet meer, zal in onzen tijd en wellicht voor langen tijd niet meer tellen.' Het is
allerminst waarschijnlijk dat hij het wagen zou deze verklaring te herhalen. Destijds
werd zijn standpunt betwist niet alleen van Franse zijde maar ook door officiële
Engelse instanties.
Nochtans was Frankrijk niet vertegenwoordigd te Yalta, noch te Potsdam, noch
te Moskou in 1946. Het werd evenmin verzocht vertegen

Streven. Jaargang 14

934
woordigers af te vaardigen naar Dumbarton Oaks waar de basis gelegd werd voor
de toekomstige wereldorde. Het weigerde dan ook het aanbod te aanvaarden als
uitnodigende natie voor de conferentie van San Francisco te fungeren.
Het valt niet te ontkennen: machtsoverwegingen zijn bij de internationale
besprekingen nog steeds overheersend. Frankrijk getroostte zich een ongehoorde
militaire inspanning om zijn prestige-politiek te schragen. Het kreeg een eerste kans
om zijn internationale positie te verbeteren op de conferentie van Parijs, waar de
vredesverdragen met de satellietstaten van Duitsland werden besproken. Bidault
schitterde en zijn handigheid bij het improviseren van compromis-oplossingen,
namelijk in verband met Triéste en Venetië, behoort tot de virtuositeit in het genre.
Tot hun ware verhoudingen herleid gold het echter alleen successen van
formeel-diplomatieken aard.
Een belangrijke stap in de richting van het herstel van Frankrijks machtspositie
was het afsluiten van het Brits-Franse alliantieverdrag op den vooravond van de
vredesconferentie van Moskou. Het was de natuurlijke aanvulling van de reeds
bestaande Brits-Russische en Frans-Russische alliantieverdragen. Het voltrok het
driehoekige veiligheidssysteem rond Duitsland. Het bevestigde vooral de Brits-Franse
entente en scheen te beantwoorden aan de historische functie van deze mogendheden
die als het ware de brug vormen tussen Oost en West. Frankrijk werd opnieuw
opgenomen in het diplomatieke concert der grote natiën.
Bidault vertrok naar Moskou met een eigen programma.
De grote lijnen van de Franse buitenlandse politiek werden reeds in 1945 door de
Gaulle getrokken. 'In de wereld zoals zij nu is, bestaan er nog twee grote
mogendheden. Wij bevinden ons juist tussen de twee. Kaap van Europa naar het
Westen, bruggenhoofd van het Westen in Europa. Men moet slechts de kaart bekijken
om te begrijpen dat in dezen toestand ons levensbelang ons beveelt strikt in evenwicht
te blijven. Bijgevolg willen wij, voor zover dit van ons afhangt, een
vriendschapspolitiek voeren naar het Oosten en naar het Westen met open ogen en
vrije handen.'
Bidault kon dit standpunt gerust onderschrijven, maar zijn meer onmiddellijke
bekommernis ging naar het organiseren van de nationale veiligheid ten overstaan
van Duitsland. Dit is wellicht het enige punt waarover in Frankrijk volstrekte
eensgezindheid bestaat. De Franse houding te dier zake, waarvan tot nog toe niet
merkbaar is afgeweken, werd door hem op 17 Januari 1946 vóór de Constituante als
volgt uiteen gezet: 'De veiligheid van Europa en van de wereld eist dat Duitsland
definitief het oorlogspotentieel, vertegenwoordigd door de hulpbronnen en
grondstoffen van de Rijnzone, wordt ontzegd en dat de Rijndistricten nooit meer als
doortochtgebied, als arsenaal of als invasiebasis worden gebruikt. De mijnen van het
Saargebied, door het verdrag van Versailles aan Frankrijk toegekend, moeten opnieuw
Frans bezit worden met als gevolg de inschakeling van dit gebied in het Frans
economisch systeem. Wat de Ruhr betreft, die schatkamer van Europa, bestaande
uit mijnen
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en fabrieken waar normaal vijf millioen arbeiders worden tewerk gesteld, is de Franse
regering van mening dat ze, om wille van de algemene belangen van de mensheid,
als een politieke eenheid onafhankelijk van Duitsland moet worden behandeld en
onder een internationaal politiek en economisch regime moet worden gesteld.'
Frankrijk onderlijnt het gevaar dat het Westen bedreigt nu vooral, door de herziening
van de Oostgrenzen, het zwaartepunt van Duitsland meer naar het Westen is komen
te liggen. Het bestaan van het atoomwapen verandert hieraan weinig: er werd evenmin
rekening mee gehouden bij het herzien van de Oostgrenzen.
De werkelijke bedoeling van dit alles is dat Frankrijk met behulp van zijn buurstaten
in West-Europa de overheersende industriële positie van Duitsland wenst over te
nemen. Indien de grondstoffen en de zwaarindustrie van de Ruhr in het Franse
economisch systeem zouden worden ingeschakeld, eventueel in een ruim Europees
complex waarvan Groot-Brittannië zou deel uitmaken, dan eerst zou Duitsland
inderdaad definitief verzwakt en Frankrijk bestendig versterkt zijn.
Om dit standpunt te verdedigen staat Frankrijk echter alleen. 'Raisonnant avec ses
souvenirs', ziet het in Duitsland een gevaar. Voor de Grote Drie integendeel is
Duitsland de eventuele prooi van den tegenstrever. Met zakelijk overleg vraagt
Groot-Brittannië zich af of Frankrijk bereid en bekwaam is om de
verantwoordelijkheid van zijn formule tot het uiterste te dragen, ook in de
veronderstelling dat Duitsland, ingevolge de voorgestelde regeling, zich definitief
van het Westen zou afwenden. In Frankrijks ogen is het overeind helpen van Duitsland
een soort van verraad. De Britten en de Amerikanen echter hebben alleen oog voor
de toekomst en voeren geen nationale noch zelfs een continentale politiek, maar een
wereldpolitiek. Zij zijn van mening dat de beste manier om de vrijwillige inschakeling
van Duitsland in de Westerse wereld te bekomen er in bestaat het te helpen leven.
En dit kan het zonder het Ruhrgebied moeilijk. Daar ligt het misverstand.
Op de Moskou-conferentie in April 1947 hebben de V.S.A. en Groot-Brittannië
hun instemming betuigd nopens de economische aanhechting van het Saargebied bij
Frankrijk. De U.S.S.R. nam, te dien opzichte, een gereserveerde houding aan. Bidault's
voorstel betreffende de internationalisatie van het Ruhrgebied werd door geen der
Grote Drie aanvaard, maar hij bekwam een ernstige compensatie in den vorm van
een Frans-Engels-Amerikaanse overeenkomst waardoor het uitvoercoëfficiënt van
kolen uit het Ruhrgebied van 12 op 21 en later op 25% zou gebracht worden. Geschat
wordt dat Frankrijk aldus onmiddellijk 370.000 ton kolen per maand zou ontvangen;
voor 1948 wordt met I millioen ton per maand gerekend. Dit resultaat is essentieel.
Bidault keerde van Moskou terug, gedeeltelijk ontgoocheld, maar met een nieuwen
kijk op de internationale verhoudingen. Het werd hem duidelijk dat Frankrijk zich
niet tot een bemiddelaarsrol kan beperken in alle vraagstukken, vooral niet in het
Duitse waar de nationale veiligheid op het spel staat. Hij was gedwongen vast te
stellen dat het Franse
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standpunt meer begrip vond aan Angelsaksische dan aan Russische zijde.
Gedurende meer dan drie jaren heeft Frankrijk angstvallig getracht een
evenwichtspositie te handhaven, onder meer door het politieke bondgenootschap
met de U.S.S.R. als tegenwicht tegenover de economische invloeden der Westerse
geallieerden te stellen. De conferentie van Moskou zou op dit punt wel een kentering
kunnen inluiden. Door het Russisch onbegrip ten overstaan van zijn belangen wordt
Frankrijk in het Westers kamp gedreven. De drukking van hieruit wordt allengskens
heviger. De Angelsaksische mogendheden zijn bij machte en ook bereid Frankrijk
de financiële hulp te verlenen die het voor zijn economisch herstel behoeft; zij
beschikken over de kolen van het Ruhrgebied die voor de Franse industrie
onontbeerlijk zijn; zij helpen Frankrijk zijn moeilijkheden in zake voedselvoorziening
te lenigen. De greep van het Westen op Frankrijk is dan ook niet minder sterk dan
die van het Oosten.
Na de mislukking van de Moskou-conferentie wordt alle hoop voor het bereiken
van een modus vivendi tussen de Westerse en Oosterse wereld op de toekomstige
conferentie van Londen gevestigt. Wordt ook daar geen bevredigend resultaat bereikt,
dan zal de Amerikaanse drukking op Frankrijk verder toenemen. Reeds is er gewag
gemaakt van Frans-Amerikaanse besprekingen in verband met ruimere financiële
hulp mits bepaalde - ondermeer politieke - waarborgen voorhanden zijn. Het ligt in
de lijn van de Truman-doctrine.
Een stijgend gedeelte van de Franse opinie, wegens begrijpelijke ideologische en
materiële redenen, helt naar het Westen over. de Gaulle die hier herhaaldelijk werd
geciteerd om wille van den groten invloed die hij nog steeds uitoefent, wees in zijn
rede te Straatsburg op de gelijkenis tussen de V.S.A. en Frankrijk, die beide bereid
zijn niet alleen hun eigen vrijheid maar ook die van andere volkeren te verdedigen.
Hij verklaarde overtuigd te zijn dat indien een nieuwe tyrannie de wereld moest
bedreigen, beide landen zich daartegen éénparig zouden verzetten.
De toestanden in Frankrijk zijn thans nog te verward om zich aan voorzeggingen
te wagen. Maar indien het waar is dat de politiek door positieve overwegingen wordt
beheerst, dan nemen de kansen dat Frankrijk in een Atlantische belangengemeenschap
zou worden opgenomen met den dag toe. Het hoeft daarom zijn zelfstandigheid niet
prijs te geven. De ondervinding leerde dat isolering en neutraliteit tussen machtige
tegenstrevers niet altijd lonend is.

VI. - perspectieven
Het schouwspel dat Frankrijk biedt en waarvan hier een zeer onvolledig beeld werd
opgehangen is alles behalve aanmoedigend: economische en financiële moeilijkheden,
binnenlandse politieke verdeeldheid, crisis in de overzeese gebieden. Alleen rampen
konden tot nog toe worden vermeden: ongebreidelde inflatie, burgeroorlog,
ontbinding. Le Figaro
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vatte op 7 Mei 1947 den toestand als volgt samen: 'L'ensemble de l'édifice français,
profondément ébranlé, tient encore debout. Mais pourqu'il s'effondrât sur nous, il ne
faudrait qu'un très faible choc.'
Ook Engeland is verzwakt uit den oorlog gekomen maar het is niet ontredderd;
het blijft waardig, verenigd, trouw aan zichzelf. Hetzelfde kan nauwelijks van
Frankrijk worden gezegd. Het werd tot in de ziel getroffen. Heen en weer geslingerd
tussen tegenstrijdige levenssystemen schijnt het de banden met de Westerse traditie,
de bron van zijn vroegere uitstraling, te zeer te hebben verbroken om in den huidigen
storm richting te houden. Hoe zou het momenteel richting kunnen geven?
Nochtans blijft een gedeelte van het volk aan de traditie gehecht. In leidende
figuren als de Gaulle, Bidault en Monnet erkent men het gelaat van Frankrijk. Mag
men echter zeggen met Gonzague de Reynold: 'La France malgré sou histoire agitée,
demeure l'élément stable du continent'? Mag men hopen met Bainville: 'Après toutes
ses convulsions, parfois plus violentes qu'ailleurs, elle ne tarde pas à renaître à l'ordre
et à l'autorité dont elle a le goût naturel et l'instinct'?
Het is waar dat het verleden van Frankrijk rijk is aan verrassende en plotse
heropstandingen die het mirakel benaderen. De wondere geschiedenis van Jeanne
d'Arc staat niet alleen. Dergelijk wonder schijnt de Gaulle te verwachten. Maar hoe
een sterk gezag vestigen tegen den georganiseerden wil in van de helft van de
bevolking? Hoe bijzonder een internationale positie van precair evenwicht en fiere
isolering handhaven ten overstaan van de gewijzigde machtsverhoudingen?
Het is nu eenmaal zover: de historische rol van Europa, als leidend werelddeel, is
ten einde. Geografisch en historisch is Amerika aangewezen om de taak van het
Westen voort te zetten. Met den dag groeit de zuigkracht van dit jonge continent dat,
onder meer, heel de Atlantische wereld naar zich toehaalt.
Reeds heeft Groot-Brittannië de les uit de feiten getrokken en de verdediging van
zijn idealen van vrijhandel en internationale economische samenwerking hoofdzakelijk
aan Amerika toevertrouwd. Zou Frankrijk zijn roeping minder trouw vervullen indien
het, uit noodzakelijkheid des middels, den steun moest aanvaarden van de machtige
Republiek, die reeds bewezen heeft hoe hoog ze de Westerse cultuurwaarden en
inzonderheid de Franse idealen van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid schat?
Indien men thans werkelijk voor de keuze staat: 'één wereld of geen wereld', dan
heeft ten slotte de 'derde weg' waarvan het Avondland droomt geen kans, tenzij hij
opgenomen wordt in die éne wereld die de wereld van morgen zijn zal.
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Kroniek der tijdschriften
door G. de Vocht
'Germania docet' is een bitter sarcasme om het huidig intellectuele leven van Duitsland
te schetsen in buitenlandse tijdschriften, en tevens een delicate herinnering aan een
tijd van grote wijsgeren en wetenschapsmensen. De Duitse tijdschriften die voor ons
liggen, onooglijk uitgegeven op slecht papier en lelijk gedrukt, zullen voor zichzelf
spreken.
Vooraf kan men zich de vraag stellen hoe de geesteshouding van de overwonnen
Duitsers geëvolueerd is sedert de dag van hun nederlaag.
De onbevooroordeelde buitenlandse waarnemers gaan ten minste akkoord omtrent
het vertrekpunt: 'L'Allemand se frotte les yeux devant sou pays, hier éclatant de
puissance, aujourd'hui en ruines. Il se frotte les yeux sans comprendre, croyant être
l'objet d'un mauvais rêve... il sort de l'enceinte des prestiges, et se retrouve devant
sa maison effondrée1.'. En omtrent de twee hoofdrichtingen die de geesteshouding
bepalen: de eerste vertegenwoordigd door degenen die 'schuldig' pleiten: 'Op welk
ogenblik hebben wij ons zelf bereid gevonden om verboden hulp te aanvaarden, om
onze hand uit te steken naar een macht die reeds getekend was met het bloed van
onrecht, godslastering en moord, om te gehoorzamen aan de schrik die het geweten
benevelt2.'. De tweede, degenen die onschuld pleiten en zeggen: 'Wij hebben ongelijk
gehad een begonnen oorlog te verliezen'. En tussen beide richtingen, tussen de
deemoedigen en de verstokten, de machiavellistische huichelaars en de eerlijke
democraten, lopen de talloos genuanceerden, de verstandig onverschilligen die
zeggen: 'Heer, schenk ons het Vijfde Rijk, want het Vierde is aan het Derde gelijk3.',
de equilibristen dagbladschrijvers die zeggen: 'Wij willen U een afleiding geven voor
uw haat, want de Pruisen alleen verdienen uw haat, de afschuwelijke Pruisen, die
afschuwelijke militaristen, de Pruisen met hun schrander militaristisch verstand die
het middel vonden om tweemaal achtereen dezelfde oorlog te verliezen' - ongeveer
zoals de Torreador van Arles die zijn prachtige passen uitvoert vóór het ijzeren hek.
Hun geesteshouding tegenover het buitenland (en omgekeerd) wordt geschetst
o.m. in La Revue Nouvelle, waar een Zwiters correspondent3 die de Duitse mentaliteit
uitstekend schijnt te kennen de volgende aanhaling geeft: 'Wij verkiezen om te gaan
met de Fransen die ons verafschuwen maar ons begrijpen, dan met de Amerikanen
die vriendelijk

1.
2.
3.

Rob. D'HARCOURT (Ac. Fr.) in Études, Parijs, April 1947, blz. 13.
Reynhold SCHNEIDER geciteerd door (1).
SPECTATOR in La Revue Nouvelle, 15 April 1947, blz. 521: 'Climats d'Allemagne'.
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zijn, maar ons met de beste wil van de wereld nooit zullen begrijpen. De Engelsman
is een goed koloniaal, maar niet voor blanken. En over de Russen zullen we maar
zwijgen.' En inderdaad de Franse correspondent Robert Bosc schrijft in Études1.:
'Intellectueel staan de Fransen de Duitsers zeer nabij, zij interesseren zich aan dezelfde
problemen, discuteren over dezelfde aangelegenheden, en vinden gelijke aard in
beider morele economische en sociale grondvesten, maar sentimenteel, met het
gemoed, staan ze reusachtig ver van elkaar; dat merkt men b.v. wanneer men na een
klaagpartij de eenvoudige vraag stelt: aan wie de schuld? dan komt er een muur van
onbegrip tussen beiden, een kloof die niet zo gemakkelijk te overbruggen is.
Gelijkaardig maar omgekeerd is de verhouding tussen Fransen en Polen: intellectueel
staan ze op afstand, door het gevoel zijn ze sterk verbonden2.'.
Zonder bepaaldelijk de verhouding Duitsland-Engeland te willen aanraken, legt
het Engelse tijdschrift Contemporary Review de nadruk op enkele elementen die
deze verhouding toch noodzakelijk moeten beïnvloeden - de weerstand in Duitsland3.
- en de weerstand buiten Duitsland door bannelingen en vrijwillig uitgewekenen4..
Het Amerikaanse tijdschrift Thought geeft een studie over de toestand in Duitsland
in het licht van het verleden en hoofdzakelijk van het standpunt uit der eenheid door
hen voorgestaan waarin terloops nog op een ander element wordt gewezen: de
godsdienst5.. En inderdaad, in de mate zelf waarin de godsdienst onder het Nazi-regime
een rol heeft gespeeld, heeft hij ook nu nog zijn betekenis. Katholicisme betekent
'algemeen'. En 'algemeen 'veronderstelt een eenheid die anders is dan intellectuele
of sentimentele sympathie.
De Kerkvervolgingen in Duitsland waren vóór de oorlog genoegzaam gekend.
Hoewel hierover een dichte sluier is gevallen blijven toch enkele feiten levendig in
het geheugen: de onmiddellijke afschaffing van alle Katholieke Actie en
jeugdorganisaties, de grootscheepse campagne tegen de kloosterorden en tegen de
priesters ingezet door de redevoering van Goebbels d.d. 28/5/37 (die zelfs een aanval
inhield tegen Belgische geestelijken). Een zeer lijvig boekdeel ware nodig om slechts
de opsomming te geven van alle vervolgingsmaatregelen tegen het Katholicisme
ondernomen6..

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Robert Bosc, 'Climats d'Allemagne', in Éludes, Februari 1947.
Hoewel deze voorstelling eenzijdig blijft, komt ze toch overeen met andere aanduidingen
die we vinden b.v. betreffende Amerikaanse en Duitse muziek in Modern Music Fall, 1946,
no 4, Publ. The League of Composers 130 West 56e. Street, New-York, 19 N.Y., blz. 280
en met de stelling van Esprit in twee hoofdartikels (nummer van Maart 1947). 'Pour une
politique allemande' en 'La Jeunesse allemande d'aujourd'hui', waarin we deze woorden
aanhalen: 'Puisqu'il n'est pas question d'anéantir l'Allemagne, refuser de prendre son parti
au renouveau de ce pays, c'est accepter que ce renouveau se fasse sans nous et probablement
contre nous.'
'Hassell versus Hitler' Contemporary Review, April 1947.
'A german exile returns' Contemporary Review.
Thought, Fordham University Press New-York 58 N.Y., van December 1946, 'Recent
interpretation of German history'.
NEUHAUSLER, Kreuz und Hakenkreuz, München, Verl. Katholiches Kirche Bayerus 1946.
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***

Stimmen der Zeit1. schijnt het belangrijkste en het oudste der katholieke tijdschriften
te zijn, waarvan de houding tijdens het Nazi-regime als voorbeeld van sterkte en durf
wordt aangehaald2.. Zonder enige afwijking heeft dit tijdschrift het Nazisme getrotseerd
en scherp de katholieke lijn gevolgd, niettegenstaande de bedreigingen en de
tussenkomst der Reichspressekammer3.. Na zeven jaar schorsing geeft het in de 72e
Jaargang afleveringen van zeer hoogstaand gehalte die de vergelijking kunnen
doorstaan met de meest gekende tijdschriften van internationaal karakter. 'Het stelt
zich tot doel de toekomst in te zien om een leidende richting te geven in een geest
van christendom en volgens West-Europese tradities die erfelijk gemeen-goed zijn
geworden van alle beschaafde volkeren'. Enkele titels volstaan om deze doelstelling
te situeren: 'De volksverbindende macht der ware wetenschap' (studie waarin de
schrijver, Prelaat Prof. GRAPPMANN, bewijst dat de wetenschap, wil ze ten dienste
staan van het volk, niet zuiver nationaal mag zijn), 'De enkeling in de Kerk' (over het
probleem van het individu tegenover de gemeenschap), 'Geschiedenis van de
menselijke rassen', 'Oud en nieuw humanisme', 'Heeft het Christendom gefaald?',
'Rassistische waanzin en wereldgodsdienst'.
Nord-West Deutsche Hefte4. is een nieuw tijdschrift dat verschijnt in Hamburg.
Het loont de moeite hieruit enkele onderwerpen voor te stellen om de geesteshouding
van het tijdschrift en van de personen tot wien het zich richt enigszins duidelijk te
maken. 'Dr. Karl Goerdeler' is een bijdrage over een van de hoofdpersonen in de
Duitse verzetsbeweging en medewerker aan de aanslag d.d. 20/7/445.. Een studie
over het 'Saargebied', waarin een woord van de burgemeester van Saarbrücken wordt
aangehaald: 'Als we niet bij Frankrijk worden aangesloten, volgt de demontage van
onze fabrieken overeenkomstig het akkoord van Potsdam. Van sociaal standpunt uit
gezien zijn we dus verplicht de aansluiting bij Frankrijk te vragen'. Deze uitspraak
doet steller van het artikel inzien dat de inwoners van het Saargebied intellectueel
Fransgezind zijn en hieruit heeft een Zwitsers reporter6. het besluit getrokken:'De
inwoners van Saarland zijn Duits van geest, met hun maag zijn zij voor Frankrijk'.
Onder titel 'De noodzakelijke herstellingskuur' wordt onder meer op volgend niet
denkbeeldig gevaar gewezen: 'Een volk dat plots van een totalitair regime bevrijd is
gelijkt den ziekelijke aan wien, zonder overgang, zijn gewone dosis morphine
geweigerd wordt'. Abyssus abyssum invocat. 'Het Gevangeniswezen': het oude
onderwerp wordt op nieuwe

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stimmen der Zeit, Monatschrift für das Geistesleben der Gegenwart, Herder, Freiburg im
Breisgau.
Cahiers du Monde Nouveau, Parijs, Februari 1947.
NEUHAÜSLER, op. cit., V. Kath. Kirche, 1946, München, blz. 151 en 220.
Met Deutsche Rundschau is dit tijdschrift een van de weinige publicaties in de Engelse zone,
afhankelijk van de Radiodienst Verlag Ammerrich en Lesser Hamburg.
Over hetzelfde onderwerp: Contemporary Review, Londen, April 1947, blz. 213,
Geciteerd in Revue Nouvelle, 15 April 1947, blz. 52.
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wijze behandeld: in plaats van het humanitair en het terroristisch repressiesysteem
wil een nieuwe methode slechts de noodwendigheden en de zekerheid van de
gemeenschap voor ogen houden, de gevangenissen ombouwen in fabrieken en
landbouwbedrijven...' 'De huidige moeilijkheden in de Sovjet-Unie' en 'Sovjet-Rusland'
behandelen in goede toon de verliezen van de Sovjet-Unie, het vijfjaren-plan en de
opvatting van Berdjajew dat 'het communisme bij zijn vertrekpunt niet humanistisch
is geweest maar dat het noodzakelijk naar humanisme evolueert'. 'Friedliches
Frankreich' waarin de vredelievende gevoelens van Frankrijk tegenover Duitsland,
men kan niet méér, worden bewezen. En ten slotte een critiek op de uitspraak van
Thomas Mann over het muzikaal karakter van de Duitse ziel: 'Faust vertegenwoordigt
de Duitse ziel... De wereldopvatting van Faust is abstract en mystisch d.i. muzikaal'.
'Muziek is het gebied van het extatische en van het demonische. Muziek is christelijke
kunst met een negatief voorteken'. Thomas Mann is Wagneriaan en deze
omstandigheid is reeds een voldoende uitleg voor het apodictische en despotische
karakter door hem toegekend aan de muziek. De fascinatie welke hij en zovele
anderen voor Wagner gevoelen loopt gewoonlijk uit op een streven naar een extatisch
Nirwana. Zo gesteld is de bewering van Thomas Mann het tegendeel van de waarheid
in zoverre de muziek slechts voor een zeer klein deel tot dit streven aanleiding kan
zijn en in zoverre de mensen leven boven dood verkiezen.
Neues Abendland4. van Augsburg geeft onder meer twee studies die meer aandacht
verdienen. De eerste over Hegel. De philosophie van Hegel en de Pruisische geest
zijn van nature uit verwant. In het land van het absolutisme gevestigd door
Frederik-Willem en Frederik II (de Grote) kon Hegel schrijven over de Staat als over
de 'actuele goddelijke wil, de geest die zich tot werkelijke gestalte en ordening
uitdrukt'. Vandaar dat zijn theorie van 'Macht schept Recht' door de ministers in
Pruisen stelselmatig in toepassing werd gebracht en dat de geschiedenis van Pruisen
van dan af door een zuiver Pruisische geest werd geschreven, d.w.z. een geest van
leugen en vervalsing, van agressiviteit en hoogmoed. Deze nieuwe en onduitse
mentaliteit heeft voor gevolg gehad dat Duitsland aan zichzelf ontrouw is geweest.
Van een cultuurvolk is het tot een soldatenvolk gemaakt. De Duitse ziel heeft zich
tot haar 'anti-thesis' laten verworden.
Een ander hoofdartikel van hetzelfde tijdschrift draagt als titel: 'Immanuel Kant:
Zum ewigen Frieden'. Univ. Prof. Siegfried Behn bespreekt hier een boekje dat door
de oude Kant werd gepubliceerd in 1795, in volle bloeiperiode van het koninklijke
absolutisme en bewondert allereerst de moed (zo zeldzaam in het algemeen als
onbestaande in Pruisen) die er nodig was om daar en op dit ogenblik te spreken over
gelijkheid, over republikeinse gelijkheid nog wel, en over de vrede, toen het
militarisme en het machiavelisme ten top waren gestegen onder het impuls

4.

Neues Abendland, Zeitschrift für Politik Kultur und Geschichte. Herausgeber: J.W. Naumann,
Augsburg, Juli 1946, nr 6.
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van Frederik II die onder een huichelachtige philosophie (Anti-Machiavell) zijn
brutaliteit heeft kunnen verbergen. Enkele merkwaardige citaten geven overigens
aan dit werkje een bijna actueel karakter. Schrijver laat zich zelfs verleiden het
parallelisme met de huidige geschiedenis helemaal door te trekken en legt Kant iets
in de mond betreffende Polen: Men heeft niet ingezien dat de gebuur van mijn gebuur
mijn gedroomde bondgenoot is... en dat na de verdeling van Polen, Pruisen tussen
de West-Machten en Rusland dezelfde plaats ging innemen als voorheen Polen,
waardoor Pruisen dan op zijn beurt moest verdeeld worden... De stelregels van Kant
zijn eenvoudig gesteund op het volkse Rechtsprincipe dat sedert de Middeleeuwen
in Europa heeft bestaan. 'Men zal voor zichzelf geen voorbehoud maken bij het
ondertekenen der vredesverdragen...' zoals Pruisen voor zichzelf een voorbehoud
gemaakt heeft betreffende de Corridor van Dantzig... 'Staande legers zullen met de
tijd volledig verdwijnen'. Opmerkelijk zegt schrijver, dat Amerika noch Engeland
staande legers hadden in 1939. Hij wijst er verder op dat het een magere troost is te
weten dat de Duitse legers toch beter konden paraderen: vermits een leger dient om
de oorlog te winnen. 'Een zeker vertrouwen in de wijze van denken van de vijand
moet zelfs tijdens de oorlog nog blijven bestaan, zoniet ontaarden de vijandelijkheden
in een ware uitroeiingsoorlog waar niets aan de vernietiging zal ontsnappen'. Dat
vertrouwen in ons was onbestaanbaar, zegt schrijver, sedert de dood van Röhm en
sedert een Gefreiter verklaard had zelf de bron van alle recht te zijn. 'Omdat de mens
slecht is van nature uit, zegt verder de puritein Kant, is de vrede niet de normale
toestand van leven. De vrede moet dus door het verstand uitgewerkt en formeel
gegrond worden'. Een eerste voorwaarde tot de verstandelijke uitwerking van de
Vrede ligt in de innerlijke organisatie van de Staat. 'De burgerlijke grondwet van
iedere Staat zal republikeins zijn'. Hier merkt schrijver op dat het woord 'republikeins'
in de evolutie der betekenis thans democratisch zou zijn geworden terwijl ten tijde
van Kant democratie een stelsel was 'waar de meerderheid de minderheid ongestraft
mocht overweldigen'. Republikein zijn is volgens Kant: 'Vrij zijn als mens,
gemeenschappelijk afhankelijk van eenzelfde wetgeving en gelijk zijn met ieder.'
(Liberté, Fraternité, Égalité). En ziehier zijn definitie van dictatuur: 'Despotisme is
het openbaar gezag in zoverre dit vereenzelvigd wordt met de privaatwil van een
heerser terwijl terzelfdertijd ook de wetgever in dezelfde persoon de uitvoerder van
zijn wil verenigt' (scheiding van machten). En over federalisme: 'Het volkenrecht
zal op federalisme van vrije Staten gesteund zijn in een algemenere grondwet die
aan iedere andere Staat zijn eigen recht zal waarborgen'. 'Dit zou een Volkenbond
zijn en in geen geval de overheersing van één enkele Staat boven de andere, noch
een Universal-monarchic... omdat een zielloos despoot, na dat hij de kiemcellen van
de geest zou uitgeroeid hebben, ten slotte toch zijn Rijk in anarchie zou laten
vervallen'. Over de open diplomatie wordt nog deze zinsnede van Kant aangehaald:
'Grondregels die geen publiciteit verdragen steunen altijd op onrecht'. En om te
eindigen deze slotaanhaling;
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'Wanneer wij de verplichting hebben er naar te streven dat een algemeen erkend
staatsrecht tot basis van alle verhoudingen zou worden genomen, en er is gegronde
reden om te denken dat het doel ook mogelijk te bereiken is, dan is de eeuwige Vrede
niet meer een lege gedachte maar een opgave waarvan de verwezenlijking steeds
nadert'.
In Begegnung1. wordt een studie gewijd aan 'Nietzsche's schuld aan de hedendaagse
nood' door H. Brüsselman. Het is begrijpelijk dat de literatuur over schuld en boete
begint en eindigt bij Nietzsche, die als het ware profetisch en met een uitzonderlijke
luciditeit over zichzelf heeft gezegd:'Ik ken mijn lot. Aan mijn naam zal eenmaal de
herinnering verbonden worden van iets ongehoords, van een crisis zoals er op aarde
nog nooit een bestaan heeft. Ik ben geen mens, ik ben dynamiet'. Nietzsche schiep
de atmosfeer van godsdienstig en geestelijk nihilisme en profeteerde een sociale
omwenteling. 'Er zullen oorlogen gevoerd worden zoals men er op aarde nog nooit
heeft gezien'. Maar steller van deze studie blijft niet aan de oppervlakte. Het is niet
genoeg Nietzsche als een duivel te verketteren, men moet hem ook overwinnen als
hij nog leeft. Het is niet genoeg een spiegel kapot te slaan om het afschuwelijk
spiegelbeeld te doen verdwijnen. Nietzsche is een spiegel van de goddeloosheid die
als vrucht van de Aufklärung het satanische heeft 'entlarvt'. Maar als bezetene van
Satan is Nietzsche het werktuig van God. Hadden we in hem de stem van God erkend,
het onheil zou niet over ons gekomen zijn. Alleen omdat we God in ons hadden
gedood, (Wir haben ihn getötet'), kon Nietzsche medeplichtig worden aan de gruwelen
die hij heeft aangekondigd.
Aan 'Hegel' wordt een belangrijke studie gewijd in Hochland2.. Schrijver geeft
hier een afdoende uitleg voor de onbegrijpelijke uitlatingen van het Nazisme
betreffende God en godsdienst: 'Gott mit uns', 'Der preuzischen Herrgott der immer
mit den stärksten Bataillonen ist', zoals schrijver het met bitter sarcasme Hegelin de
mond legt. Een afdoende uitleg geeft hij ook voor de wijze waarop enkele van de
stellingen van de philosophie van Hegel op de massa hebben kunnen inwerken en
een volks karakter hebben gekregen.
Een scherpe ontleding van de Duitse psychologie in het verleden en nu na het
ongeluksjaar 1866 (Sadowa) - toen Pruisen zijn heerschappij over Duitsland vestigde
- bewijst dat de philosophie van Hegel zelfs bij zijn vertrekpunt als een exponent
van de Duitse mentaliteit is geweest. Dit vertrekpunt is het panta rei, het
pandynamisme, en de natuurdrang naar bestendige onrust, hekel aan vorm en vaste
wet.
Sedert de Middeleeuwen had het Katholicisme een evenwicht bijgebracht, een
ordegedachte die zelf ook de voltooiing inhield van de Griekse logos- en
natuurrecht-idee waardoor een bestendige basis, een

1.
2.

Begegnung, Zeitschrift für Kultur und Geistesleben, Verl. Wort und Werk, Coblenz, December
1946.
Hochland, Monatschrift für alle Gebiete des Willens der Literatur und Kunst, Verl. J. Hösel,
Mönchen, December 1946. Titel: Geistige Wegbereiter des Deutschen Zusammenbruchs:
Hegel door Alf. von Martin.
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norm, een rechtsgedachte het natuurlijk dynamisme is komen milderen. Dit evenwicht
en deze orde werden vooreerst gestoord bij de hervorming die, het is wel typisch,
juist in Duitsland zo revolutionnair en politiek gekleurd is geweest.
Maar tot Kant en Fichte is een ordeprincipe, het Recht, nog sterk genoeg om het
dynamisme in te dijken. De philosophie blijft nog de uitdrukking van een volksgevoel
dat als een tweede natuur het recht erkent, zo dan niet meer met aanvaarding van de
norm 'zuivere redelijkheid', dan toch op bassis van het gezond verstand. - Dan komt
Hegel, Hegel, die zoals Goethe, Napoleon heeft gezien en in hem de strijder, de
Werkende Wereldgeest heeft ontdekt. Hegel vergoddelijkt de beweging en het
dynamisme. Zijn philosophie is gesteund op strijd, stelling tegen tegenstelling: Ook
zijn politieke philosophie is strijd: 'Der Widerspruch regiert die Welt'. Hij breekt met
elke norm. De wil naar de macht komt in de plaats van de rechtswil.
Door Hegel wordt de geschiedenis niet meer gemeten met een maatstaf van recht
of onrecht, maar met die van macht of onmacht. Zijn monistisch pantheïsme doet
hem alles inzien als relatief en tenslotte zonder norm. Alles wat werkelijk is, is
redelijk, alles is gedachte, de gedachte is in het denken. De norm van alle redelijkheid
is dus alleen in het denken zelf te vinden, en de philosoof, d.w.z. hijzelf, is de
pachthouder van de waarheid.
Deze stelling zou alleen maar een eigenaardige uitloper gebleven zijn van de
hervorming ('de critische reflexie is de absolute rechter in geloofszaken'), ware ze
niet door een nevenstelling tot haar uiterste gevolgtrekkingen doorgedacht. De Staat
is hier letterlijk 'deus ex machina' en vormt de sluitsteen.
De beweging, het pandynamisme cristalliseert zich in de levende autoriteit, in de
abstracte Staat waaraan de Godheid zich mededeelt. De Staat is het objectieve
algemene en heeft dus voorrang op het menselijke individuele. Zo gaat de mens op
in de Staat, zoals God opgaat in de monistische wereld.
Het dynamisme van de Wereld-Rede gaat automatisch zijn uitdrukking zoeken in
een voluntarisme en Wereld-Wil, zodat in de geschiedenis de Wereld-Geest zich
openbaart door de progressieve ontwikkeling in de wil van sterke volkeren aangevoerd
door grote mannen.
Hier geeft schrijver dan de woorden door Hegel geschreven: 'Staat is de weg naar
almacht, regering is de uitdrukking van God... ze is werkelijk priester van de
Allerhoogste... en door haar geeft hij zijn openbaringen'.
Het valt ons niet moeilijk om met von Martin in de woorden van Hegel de stem
van het Nazisme terug te horen en om met hem te schrikken voor een leer die op
zulk een afschuwelijke wijze haar proeven heeft geleverd.
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Boekbespreking
Godsdienst
M.-J. SCHEEBEN, Le mystère de l'Église et de ses Sacrements.
Introduction, traduction, notes et appendices par Dom Augustin Kerkvoorde
O.S.B. - 'Unam Sanctam', nr 15, Édition du Cerf, Parijs, 1946, 188 blz.,
Fr. 140.
Dom Kerkvoorde, die reeds door een zeer gewaardeerde Franse vertaling van
Scheeben's Herrlichkeiten der göttlichen Gnade en verschillende artikelen over den
groten Duitsen theoloog naam maakte, schenkt ons thans een rijk gedocumenteerde
studie over Scheeben's Kerk- en Sacramentenleer, als inleiding op de vertaling van
het betreffende hoofdstuk in de Mysterien des Christentums. Het opnemen ervan in
de gekende reeks 'Unam Sanctam' toont een te meer dat Scheeben's diepe en
oorspronkelijke gedachtengang ook voor de problematiek van onzen tijd van belang
blijft. Moge de volledige vertaling der Mysterien, door schrijver aangekondigd,
weldra volgen.
E. Druwé.
Comtesse Maria-Luisa FIUMI, Rita de Cascia, moniale Augustine.
Vertaald uit het Italiaans door Kan. Edm. Leclef. - Paters Augustijnen,
Contich, 1946, 59 blz.
Het leven van de heilige van Cascia, nog echt middeleeuws in zijn naïefextreme
uitingen en tevens zo aandoenlijk menselijk, is bij ons volk nog weinig gekend. Bij
de toewijding van de eerste kerk in ons land aan de H. Rita, vertaalde Kan. E. Leclef
gravin Fiumi's poëtische levensschets van de heilige.
A.D.
Dr Th. VAN TICHELEN, Sint Jan Evangelist. - 't Groeit, Antwerpen,
1946, 290 blz., gen. Fr. 100, geb. Fr. 120.
De sluitband kondigt dit boek aan als het 'standaardwerk van wijlen Dr Th. Van
Tichelen'. Waarschijnlijk bedoelde de uitgever: het meesterwerk van Van Tichelen,
of: het standaardwerk in de volkstaal over Sint Jan. Want een meesterwerk is het als
wetenschappelijk gefundeerde vulgarisatie, en het standaardwerk over de Apostel
voor het brede lezerspubliek. Zowel het leven als de leer van Sint Jan werden er in
verwerkt.
Zijn leven: bondig, boeiend, natuurlijk, en toch met de exactheid van een
wetenschappelijke reconstructie, in het kader van zijn land en zijn tijd, weer tot het
leven geroepen met het ongeëvenaarde meesterschap, waardoor Van Tichelen terecht
een Europese beroemdheid verwierf; vervlochten met Jezus' openbaar leven, met de
ontwikkelingsgeschiedenis van de jonge Kerk, en met de profane geschiedenis van
zijn volk, één van de meest tragische en pakkende episodes uit de wereldgeschiedenis.
Zijn leer: wie beseft, wat al bijna onoverkomelijke moeilijkheden een 'volksexegese'
van het Boek der Openbaringen, het Johannesevangelie en de Brieven meebrengt,
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zal begrijpen dat er niemand minder dan een Van Tichelen voor nodig was, om het
aan te durven, voor een brede lezerskring de inhoud er van bevattelijk, aanschouwelijk
en toch exact voor te stellen. Alles wat anders zo moeilijk te verklaren en met woorden
weer te geven lijkt, wordt onder zijn pen eenvoudig, helder en begrijpelijk, zonder
daarbij aan diepte in te boeten. Hij weet de gezegden van de Johannesschriften zo
klaar te situeren, ze als het ware vanzelfsprekend uit hun kader naar voor te laten
treden, dat ook de in de exegese oningewijde lezer zich niet meer verloren voelt bij
het binnentreden in de wereld vol mysterie van deze boeken. Verrast, geboeid, en
tevens vol dankbaarheid, om Gods gave maar ook om de inwijding hem door de
schrijver geschonken, zal hij die teksten leren begrijpen, en door lezing en overweging
van deze bladzijden, zich laven aan de bron van onuitputtelijk leven, die er in
verborgen ligt.
A. Deblaere.
Dr J.B. VALVEKENS, O. Praem., Paulus. Zijn persoonlijkheid. Zijn
brieven. - Reeks 'Tolle, lege!...', nr 8, Beyaert, Brugge, 1946, 292 blz.,
Fr., 130.
Een Paulus-leven schrijven is een even aantrekkelijke als afschrikwekkende
onderneming. Zowel zijn persoonlijkheid als zijn schriften steken vol leven, gloed,
ondoorgrondelijke diepten en onuitputtelijke rijkdom, maar geen andere ook zijn zo
omstreden, verschillend beoordeeld, opgehemeld of afgebroken. Aan Paulus' leven
en de exegese van zijn Brieven werd een ontzaglijke literatuur gewijd. Die te
beheersen, te schiften, 'alles te onderzoeken, en het goede te bewaren', zich door
persoonlijke studie een duidelijk inzicht en tevens een synthetische blik
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over Paulus en zijn werk eigen maken, om dan dit alles opnieuw aan anderen mee
te delen op een eenvoudige, boeiende en overzichtelijke wijze, kan alleen hij die van
de Paulus-studie practisch een levenswerk maakt. Dr Valvekens is opgewassen voor
zijn taak. In het Nederlands bezitten wij reeds het Paulus-leven door Van Tichelen,
de vertaling van Holzner' groot werk en van Kan. Glorieux' boekje, alsook Prof.
Keulers' Inleiding op de Paulusdelen van zijn Boeken van het Nieuwe Testament.
Ziehier nu Dr Valvekens' eigen bedoeling: een voor leken leesbare, bevattelijke
Inleiding te geven op de Brieven; in de reeks 'Tolle, lege!...', verschijnen een reeks
H. Schriftverklaringen van bevoegde katholieke exegeten, doch Paulus' Brieven zijn
zo innig met zijn leven en zijn persoon verbonden, dat ze onbegrijpelijk blijven, zo
men niet de geschiedenis van de Apostel, zijn persoonlijkheid, de aanleiding tot en
het ontstaan van die Brieven leert kennen: vandaar die afzonderlijke band. Deze
Inleiding werd een even leesbaar als degelijk werk. Het spreekt, dat schrijver in een
vulgarisatiewerk zich niet moest inlaten met de rechtvaardiging der door hem gekozen
positie in menig betwist punt. Het is hier dan ook de plaats niet, om een discussie te
openen over de gevallen, waarin men zou gewenst hebben dat de auteur een ander
stelling zou innemen. Alleen hadden bij het begin van het boek noties als de 'inerrantie'
en de 'letterlijke zin' van de H. Schrift wellicht ruimer en klaarder behandeld kunnen
worden; hier worden zij enkel even aangeraakt, genoeg om de lezer tot klaar inzicht
te brengen. Het Paulus-leven is in zijn werkelijkheid de boeiendste van alle romans;
vooral het conflict tussen Joden-christenen en heidenchristenen, zo belangrijk voor
het begrip der Brieven, is hier bevattelijk behandeld. Wij hopen dat de lezer, na het
biographisch gedeelte, zich niet zal laten afschrikken door het derde en vooral het
vierde hoofdstuk, gewijd aan Paulus' denk- en schrijfwijze. Hoewel minder een
persoonlijke synthese biedend, leidt schrijver ons hier, aan de hand van de beste
katholieke en niet-katholieke geleerden, binnen in de wereld van Paulus' denkwijze
en stijl: een zeer rijke en instructieve verhandeling, waarvan de aandachtige lezing
ontzaglijk zal bijdragen tot het begrijpen van de brieven. 'Tolle, lege!... neem en
lees!'
A. Deblaere.
Dr Jos. KEULERS, De boeken van het Nieuwe Testament. Deel VII:
De Katholieke brieven en het Boek der Openbaring. Vertaald en uitgelegd
door Jos. Keulers. - Romen en Zonen, Roermond-Maaseik, 1946, 523 blz.,
geb. Fr. 220.
Met dit zevende deel sluit het schoon werk van Dr Jos. Keulers waarvan de opzet
was aan de Nederlandse katholieken een vertaling en verklaring van het Nieuwe
Testament in eigen taal te bezorgen. Zoals de vorige delen munt ook dit uit door zijn
zeer trouwe weergave van den oorspronkelijken tekst, zijn rijk gedocumenteerde
inleidingen en zijn intelligente, voor een groot deel taalkundige nota's die, behendig
gesteld, ook voor Grieks of Latijn onkundigen vatbaar blijken. Dat de auteur omtrent
de vraag der authenticiteit doorgaans de traditionele zienswijze bijtreedt kan men
hem niet euvel duiden: zijn werk is geen critische studie en hij legt trouwens eerlijk
het bewijsmateriaal dat beide partijen kunnen aanbrengen, voor.

Streven. Jaargang 14

Het Nederlands lezend publiek heeft, met Dr Keulers' Nieuw Testament, niets
meer te benijden aan wat verscheen als vulgariserende schriftverklaring in gelijk
welk buurland.
R. Leijs.
Raoul PLUS S.J., Zó is Christus. Vertaald door C.T. - Beyaert, Brugge,
1946, 124 blz., Fr. 40.
Geen verhandeling over Jezus' persoonlijkheid maar een aanduiden van de centrale
plaats die Hij innemen moet in ons geestelijk denken en leven.
Het werkje wordt gedragen door een jeugdbezieling die heel de werkzaamheid
van P. Plus richt: Gods inwoning als een leven in Christus. Aanleiding ertoe was de
wens van Mgr Rastioul: 'aantonen hoe men Christus kan vestigen in de geesten... en
in het leven der mensen'.
In een eerste deel synthetiseert de schrijver om de ideële inhoud van de bezieling
- en verbindt op die wijze onderling - de kennis van de godsdienst als Gods gave, de
verschijning van Christus als offerande aan de trouw en de betekenis van de liturgische
feesten van het jaar. Het tweede deel beschrijft het vitaal aspect van het leven in
Christus als een deelname aan zijn goddelijk leven, aan zijn priesterschap en
verlossingswerk.
Het realisme van de uiteenzetting wordt vermeerderd door verwijzingen naar de
actualiteit en de bevattelijkheid van de leer en naar de concrete eis van integralisme
en ingetogenheid van het leven.
Op de eerste plaats voor priesters bedoeld sluit het boek aan bij de opvatting van
E.H. Aubry zoals ze ontwikkeld werd in diens werk: La méthode des études
ecclésiastiques en France. De uiteenzetting zelf is zo ruim mogelijk opgevat en richt
zich tot alle lezers die de nood aanvoelen om voor zichzelf en voor de anderen de
eenvoudige en diepe eenheid van het
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christendom helder en levendig uit te drukken. Vooral oudere studenten, meer
vertrouwd met de Frans-literaire en humanistische achtergrond van enkele
hoofdstukken zullen de Nederlandse vertaler dankbaar zijn hun in eigen, verzorgde
taal dit mooi werkje toegankelijk te maken.
A. De Geyter.
Dom R. THIBAUT, L'idée maîtresse de la doctrine de Dom Marmion.
-Éditions de Maredsous, 1947, 215 blz.
Niet meer van de mens maar van God uit beschouwd, grootser uitgebouwd in een
verworven evenwicht en algemener door haar dogmatisch en scripturair reliëf is in
de geschriften van Dom Marmion de synthese van onze goddelijke opname door
Christus.
Dom Thibaut heeft opnieuw blijk gegeven van zijn diep inzicht in het werk van
deze grootmeester van de spiritualiteit door zonder afwijking de logische ontwikkeling
ervan te treffen en de bezieling die onverminderd elk deel doordringt. Verband en
eenheid van bezieling hebben hem ertoe aangezet de doctrinale trilogie: Le Christ
vie de l'âme, Le Christ dans ses mystères, Le Christ idéal du moine, achtereenvolgens
in functie van de adoptatieidee te omlijnen. De schrijver heeft, geholpen door het
belang van het eerste werk, het gevaar van eentonigheid en herhaling ontweken door
de twee andere delen, volgens hun eigen perspectief, te doen aanleunen bij de lange
ontleding die hij geeft van: Le Christ vie de l'âme.
Met de bespreking van deze drie boeken had het werk van Dom Thibaut kunnen
eindigen om te voldoen aan de opzet: de lezers in te leiden tot de leer van Dom
Marmion en de leidende gedachte ervan voor hen in het licht te stellen. Het was
wenselijk verder te gaan en die gedachte te concretiseren door uittreksels genomen
uit de brieven en de levensschets die de schrijver reeds vroeger uitgaf. Misschien
doet dit iets af aan de sterk gestructureerde eenheid van de 'trilogie' maar haar
levenwekkende gedachte wordt daardoor in het leven zelf tastbaar.
Een boek geschreven met een verering die telkens bijna angstvallig de nadruk legt
op het belang van de leer, en met zo'n aanvoelen opgesteld dat het velen de rijkdom
van de 'columbaniaanse' spiritualiteit zal doen inzien en hen tot een rechtstreeks
contact met het oorspronkelijk werk zal voeren.
A. De Geyter.
A. LEMONNYER O.P., Ons goddelijk leven. - Tweede herziene druk,
Romen en Zonen, Roermond-Maaseik, 1946, 447 blz., gen. Fr. 62, geb.
Fr. 80.
Notre vie divine werd in zijn oorspronkelijke vorm algemeen geprezen en
gewaardeerd, zodat deze nieuwe uitgave van de Nederlandse bewerking dient vermeld
eerder dan voorgesteld.
Vertaler achtte het wijzer voor den brederen lezersgroep, dien hij wil bereiken,
weg te laten wat hier niet helemaal meer aangepast leek; en de indeling van de
uitgewerkte stof enigszins te wijzigen.
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Rake voetnota's verklaren of commenteren, waar het pas geeft, de juiste gedachte
van den schrijver. Zeer verdienstelijk is de 'Bijlage over de gaven van den H. Geest',
die in deze studie normaal zijn plaats krijgt.
Ook in zijn huidige bewerking, en zelfs voor een lezer met de thomistische
gedachtensfeer vertrouwd, blijft dit boek een synthese, waarop hij meermaals zal
moeten terugkomen om geleidelijk aan en steeds dieper in haar rijkdom door te
dringen.
J. Hoing.
E. VAN DER DONCK, Parochie liturgie. - Derde druk,
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946, 237 blz.
Wat onze vrome middeleeuwers van de kerkramen zegden: dat zij lekenbijbels of
catechismus in prenten waren, geldt ongetwijfeld en evenzeer van heel de liturgie.
Welk een weelde en een schat van dogma's en geloof ligt er niet verborgen in al die
riten en gebruiken van de H. Kerk. Maar wat vooral moet opgemerkt is dat de
gelovigen, jong en oud, zelden aandachtiger naar iets luisteren dan naar de verklaring
van die eeuwen-oude kerkelijke gebruiken. Moet daarom elke priester gaan pluizen
in lijvige encyclopedieën, in archieven van geschiedenis en antiquiteiten? Neen, dit
werd reeds voor hem gedaan door den schrijver. Bovendien heeft hij in alles nog met
eigen ervaring en bezieling doorstraald. Praktisch en volks te zijn is zijn bedoeling
geweest. Over al wat maar enigszins met parochie en liturgie in verband staat spreekt
hij ons tot zelfs over het assisteren in heilige Missen, over de acoustiek van een kerk,
over de geleide mis, over de bruikbaarheid van het Gregoriaans, enz. Doch vooral
belangwekkend zijn de slotaantekeningen van verscheidene vooraanstaande pastoors
over de verwezenlijkingen in hun parochie bereikt. Daarom alleen reeds past dit boek
uitstekend op de leestafel van de parochiale geestelijkheid.
P. de Meester.
N. GOVERS C. SS. R., Conferenties over de heiliging van het huisgezin.
- Romen en Zonen, Roermond-Maaseik, 1946, 588 blz., geb. Fr. 120.
Familieboeken en -brochures zijn tegen-
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woordig legio. En toch is dit boek oprecht welkom. Niet omdat het achter elkaar kan
uitgelezen worden, maar omdat het een tachtigtal problemen uit het gezinsleven als
gesneden brood op de leestafel brengt. Vooral op dit present ogenblik dat het
familieleven tot in zijn diepste fundamenten bedreigd is, moet onafgebroken op haar
redmiddelen en heiliging gewezen worden. Het gezin blijft toch de levenswortel van
de mensheid, het blijft een der meest goddelijke gedachten van God, de hulp van
God bij het scheppingsplan, de afschaduwing van Gods wondervolle vruchtbaarheid
en liefde, de heilige tuin, waarin de bloemen voor den hemel worden gekweekt, en
de veilige beschutting van alle deugden. Daarom behandelt schrijver alle mogelijke
onderwerpen, die met de familie in verband staan, en o.a. zowel de voorbereiding
op het huwelijk, de gemengde verkering, als de plicht van den huisvader; zowel de
dreigende wolken van het gezinsleven als de vreugde, het verzet en het vertier; zowel
de arbeidsplicht, de spaarzaamheid als de ontspanningen, het dansen, de mode, de
ziekten en de dood. Er is haast geen probleem dat niet aangeroerd wordt en dit alles
in een even klare als doorzichtige taal, met talrijke voorbeelden geïllustreerd en
gebouwd op een zeer bevattelijken theologischen grondslag, als zovele kleurige
diamanten uit den onvolprezen familieschat.
P. de Meester.
Maur. DE MEULEMEESTER C. SS. R., Heilig-Uurwake in aansluiting
met den liturgischen jaar- en feestcyclus. Deel I: Tijdeigen, deel II:
Feesteigen. - De Kinkhoren, Brugge, 1946, 375 en 245 blz., geb. Fr. 60.
Wie niet gewoon is te 'mediteren', zal met veel nut deze boekjes gebruiken en stilaan
affectief leren bidden, dank zij de wijze afwisseling van vrome gedachten,
aanroepingen en samenspraken. De priester die het H. Uur moet leiden, vindt hier
een degelijk voorbereide en uitgewerkte stof, welke hij dan verder aan zijn concreet
gehoor zal kunnen aanpassen, zoals schrijver het zelf suggereert.
J. Hoing.
Robert ERNST, Een moderne heilige, Hieronymus Jaegen. - Lannoo,
Tielt (1947). 104 blz., Fr. 35.
Na een historisch-gefundeerde beschrijving van het moderne heiligen-type, dat vooral
op de beleving van het dogma der H. Drievuldigheid den nadruk schijnt te leggen,
geeft de schrijver een inzicht in het drukke leven van dien ingenieur en
bank-bestuurder, die beheerder was van talrijke caritatieve werken en in den strijd
tegen den Kulturkampf tot volksvertegenwoordiger gekozen werd. Meer dan zijn
uitwendige activiteit beschrijft ons de auteur, vooral aan de hand van talrijke
uittreksels uit de boeken van Jaegen, het intens gebedsleven en de hoge mystieke
gaven waarmee deze heilige bankier werd begenadigd.
Het boekje verdient warme aanbeveling.
A. Boone.
Jacques BIEBUYCK, Pier Giorgio Fassati. - 1946, 55 blz., Fr. 10.
Bernard MARION, Anne-Marie Taïgi, mère de familie. - 1947, 55 blz.,
Fr. 10.
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P. Antoine LEBRUN, Pio Perazzo, cheminot et tertiaire. - 1947, 48 blz.
Fr. 10.
Coll. 'Les saints laïques', Éditions du Chant d'oiseau, Sint-Pieters-Woluwe.
Meer nog wellicht dan het Nederlandse, lijkt het Frans-lezende publiek
psychologisch onbekwaam tot een ietwat langere ernstige lectuur. Een middel om
het dan toch te bereiken, en, door de kennismaking met het bezielende getuigenis
van moderne heiligen, de behoefte aan intenser godsdienstig leven te wekken, bestaat
ongetwijfeld in het publiceren van dergelijke brochures, waar, binnen enkele
bladzijden, het levendige beeld van een heilige leek, een mens die in dezelfde
omstandigheden leefde als wij, geschetst wordt. Wanneer de schrijver daarbij op de
hoogte is van zijn taak, krijgen wij dergelijke frisse en boeiende werkjes.
A. Deblaere.

Wijsbegeerte
Dr A.G.M. VAN MELSEN, Natuurwetenschap en wijsbegeerte. - Het
Spectrum, Utrecht-Brussel, 1946, 204 blz.
De schrijver van dit ernstig boek zal het me niet kwalijk nemen, indien bij de lezing
ervan de luimige verzen van den Amerikaansen professor Reginald Buller zijn te
binnen gekomen. Ziehier hoe hij Einstein's theorie van de relativiteit voorstelt: 'Er
was een jonge dame. Bright genaamd. - Haar snelheid was veel groter dan die van
het licht. - Ze ging op zekeren dag uit - op relatieve wijze, - en kwam terug thuis den
vorigen nacht. - Tot haar vrienden zei ze: - Ik heb iets
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nieuws geleerd over de stof! - Mijn snelheid was zo groot - dat mijn gewicht geweldig
toenam, - alhoewel ik in 't geheel niet dikker werd!' Deze boutade leert ons dat het
gevaarlijk is wetenschappelijke theorieën om te zetten in termen van de dagelijkse
ervaring; maar het is even gevaarlijk diezelfde theorieën als philosophische
verklaringen te beschouwen. Aan dit gevaar ontsnappen zelfs niet de grootste
natuurkundigen van onzen tijd die zich met een zekere voorliefde bewegen, buiten
hun eigen vak, op het gebied der 'Popularphilosophie'. In de werken van Einstein,
Eddington, Heisenberg, Planck, Jeans welke niet voor vakkundigen maar voor het
'ontwikkeld publiek' zijn bestemd, treft men de zonderlingste zgn. philosophische
beschouwingen aan. Ze hebben een ware revolutie teweeg gebracht op het gebied
der klassieke physica en menen te goeder trouw dat ze daarmee tevens de philosophie
hebben aan het wankelen gebracht. Daar ze het physisch determinisme niet verder
kunnen bepalen door de voorspelbaarheid, spreken ze over vrijen wil; daar ze physisch
geen gelijktijdigheid menen te kunnen constateren liggen ze overhoop met het
metaphysisch begrip van den tijd.
Het is de verdienste van dit degelijk werk het doel en de methode van de physische
wetenschappen en van de philosophie duidelijk af te bakenen en de gevaarlijke
verwarring tussen beiden bij vele moderne geleerden in het licht te stellen. Zeer in
het bijzonder legt de schrijver er terecht den nadruk op, dat het neo-positivisme berust
op een dergelijke en haast kinderachtige verwarring. Het boek veronderstelt enige
wiskundige kennis, maar niet meer dan men bij een intellectueel op onze dagen mag
veronderstellen. Het is het beste Nederlandse werk dat we kennen over het zo
belangrijk grensgebied tussen wijsbegeerte en wetenschap.
F. De Raedemaeker.
Marcel BOLL et Jacques REINHARDT, Les étapes de la logique. - Coll.
'Que sais-je?', Les Presses Universitaires de France, Parijs, 1946, 125 blz.
De logistiek heeft de laatste jaren een zeer grote uitbreiding genomen en het is een
moeilijke onderneming in een honderd twintig bladzijden er een helder inzicht van
te geven. De schrijvers van dit werkje zijn er nochtans in geslaagd, alhoewel zij
natuurlijk tal van aspecten van de logistiek - voornamelijk de meest ingewikkelde totaal hebben moeten verwaarlozen. Zij zijn er ongelukkig van overtuigd dat de
logistiek het bewijs zou leveren van de philosophische veronderstellingen van het
neo-positivisme, hetgeen volstrekt niet het geval is. Ook is hun misprijzen voor de
klassieke logica geheel misplaatst, daar zelfs de allereerste uitspraak van de logistiek
de regelen van die logica veronderstelt. Zoals W. Burkamp terecht zegt: 'Die ganze
Logik ist in jedem anderen Axiomensystem mindestens stillschweigend vorausgesetzt'
(Wirklichkeit und Sinn, II, blz. 238).
F. De Raedemaeker.
Henry N. WIEMAN, The source of human good. - The University of
Chicago Press, Chicago, 1946, 312 blz., $3,50.
De ethiek van Prof. Wieman is gebaseerd op naturalistischen grondslag en ziet de
essentie van het goede in deze menselijke handelingen die de menselijke samenleving
tot een hogere volmaaktheid brengen. De historische ontwikkeling naar een steeds
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meer menswaardig samenleven wordt bepaald door het 'creative event', de scheppende
daad of gebeurtenis die nieuwe mogelijkheden openbaart voor de ontplooiing van
de schoonheid, de waarheid, de kennis, de moraal, den godsdienst, m.e.w. van de
menselijke waarden. De godsdienstige termen worden door den schrijver in zuiver
natuurlijken zin begrepen. Zo betekent 'verlossing' voor hem niets anders dan een
meer menselijk en dieper samenleven op aarde. Het beslissend 'creative event',
tenminste voor onze beschaving, was de verschijning van Christus te midden van de
apostelen. Zijn aanwezigheid bracht in hun zielen een totale ommekeer teweeg
waardoor de verhouding van mens tot mens geheel gewijzigd werd in den zin van
onderling begrip, van menselijke sympathie en wederzijdse liefde. Iets is goed, niet
in de mate dat het als goed bedoeld wordt, maar in de mate dat het wordt
teweeggebracht door een 'creative event', door een openbreken van de egoïstisch in
zichzelf gesloten ziel en de nieuwe scheppende, menselijke betrekkingen die daardoor
tot stand komen. Het is de overtuiging van den schrijver dat het menselijk goede of
de 'qualitative meaning', door het 'creative event' tot stand gebracht, steeds is
aangegroeid, en niettegenstaande oorlogen en tijdelijken achteruitgang zich steeds
zal ontwikkelen in de richting van een overigens onbereikbaar ideaal, van het Rijk
Gods op aarde.
Dit boek bevat vele interessante beschouwingen over allerlei morele problemen
en het getuigt van een welmenend en open geest. Maar de grondstelling kan ons niet
voldoen om een dubbele reden. Ten eerste schijnt ons het begrip 'creative event' niet
in staat om rekenschap te geven van het zedelijk goede. De laatste vraag wordt zelfs
niet gesteld: Wanneer
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en waarom is zulk 'event' zedelijk goed? En deze vraag wordt o.i. niet gesteld door
een gemis aan metaphysisch inzicht in het ethisch probleem. Ten tweede wordt de
ethische thesis voortdurend vermengd met een zekere philosophie van den godsdienst
volgens welke de dogmen van het Christendom enkel symbolen zijn van
natuurlijk-morele beginselen. Zo wordt b.v. Christus gedefinieerd als 'the domination
by the creative event over the life of man in a fellowship made continuous in history'
(blz. 269). Zulke analogieën tussen de continuïteit van het 'corpus mysticum', en de
ethische strevingen van den mens werpen geen licht noch op het wezen van Christus,
noch op het wezen van de ethiek. Morele problemen moeten met morele begrippen
worden opgelost en het brengt geen opheldering wanneer men het 'creative event'
waarop men al het menselijk goede laat rusten Christus of God noemt. Het essentieel
probleem dat zich, in de ethiek, aan het menselijk verstand opdringt is: waarom en
wanneer wordt een menselijke handeling of betrachting goed genoemd? Hierop geeft
dit overigens interessante boek geen voldoening schenkend antwoord.
F. De Raedemaeker.
Jean MALLINGER, Les secrets ésotériques dans Plutarque. - Éditions
Niclaus, Parijs, Van de Graaf, Brussel, 1946, 114 blz.
De schrijver verzamelt in dit boek enkele minder gekende aspecten van het leven en
het werk van den Wijze van Chaironea. Het zijn uitsluitend de esoterische
leerstellingen van den schrijver der beroemde parallele levensbeschrijvingen, die
tevens priester te Delphi was, die hier worden besproken en a.h.w. in een christelijken
geest geïnterpreteerd. Achtereenvolgens worden besproken: het geheim van het
levend vuur, het geheim van de levende standbeelden, de cosmographie van den
geheimzinnigen Erythreeër, de geheimen van den Hadès, de geheimen van den Wijze.
Heel deze occulte wetenschap schijnt ons tamelijk naïef en soms zelfs belachelijk,
vol pseudo-philosophie en bijgeloof. Maar we moeten den schrijver danken omdat
hij vooral tracht de edele algemeen-menselijke moraal te beklemtonen waardoor
Ploutarchos boven de superstities van zijn tijd verre uitstak, en als een wegbereider
was die de heidense ziel toegankelijk maakte voor het Christendom.
F. De Raedemaeker.
Jean MALLINGER, Pythagore et les mystères. - Éditions Niclaus, Parijs,
Van de Graaf, Brussel, 1944, 175 blz.
Op bladzijde 466 van dezen jaargang van Streven bespraken we, van denzelfden
schrijver de Notes sur les secrets ésotériques des pythagoriciens. In Pythagore et les
mystères, twee jaar vroeger verschenen, geeft de schrijver een volledige en
systematische uiteenzetting van de geheime leer der Pythagoreeërs. Over de
philosophische leer der getallen wordt zeer weinig gezegd. De aandacht van den
schrijver is geheel gevestigd op de zedelijke en godsdienstige theorieën en gebruiken
van de secte. In het eerste deel: La légende et l'histoire verzamelt hij al de gegevens
die we bezitten over het leven en de school van Pythagoras. Hierbij wordt niet de
maatstaf van de kritiek aangelegd, maar die van de bewondering en de verering van
den Wijze van Samos. In het tweede deel worden de Mystères Pythagoriciens
behandeld. De schrijver ziet in de pythagorische sekte als een synthese van de
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verschillende mysteriegodsdiensten van de oudheid, waarvan hij een korte beschrijving
geeft. We menen echter dat het pythagorisme, alhoewel een min of meer geheime
sekte, toch geen eigenlijke 'mysteriegodsdienst' inhield. Het was een school voor
intellectuele en zedelijke training, zonder eigenlijke kultus van een bepaalde godheid,
hetgeen, zoals de schrijver zelf opmerkt (blz. 94), de universaliteit van de sekte
mogelijk heeft gemaakt. Zeer duidelijk behandelt hij de pythagorische liturgie en de
verschillende graden van initiatie: de acousmatici, de mathematici, de sebastikoi en
de politikoi.
F. De Raedemaeker.
Prof. Dr Rudolf ALLERS, Zelfverbetering. Vertaald uit het Engelsch
door Ad. Vorstman. - Nederland's Boekhuis, Tilburg, Boekuil en
Karveeluitgaven, Antwerpen, z.j. (1945), 302 blz., geb. Fr. 92.
Dit is een prachtig boek dat we vooral aan alle opvoeders warm aanbevelen. Het is
gebaseerd enerzijds op een door en door gezonde, christelijke levensopvatting en
anderzijds op een jarenlange ervaring in de practische opvoedkunde. Hoe kunnen
we betere mensen worden? Hoe kunnen we de moeilijkheden, grote en kleine,
overwinnen die we dagelijks in ons werk, in onze betrekkingen tot de anderen, in
ons godsdienstig leven tegenkomen overwinnen? De vele problemen van
psychologischen, karakterologischen en algemeen menselijken aard die hiermee
verbonden zijn worden door Prof. Allers met grote kennis van zaken en een grote
helderheid behandeld, zodat zijn boek door ieder gewoon ontwikkelde met
belangstelling en met vrucht zal gelezen worden.
F. De Raedemaeker.
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Marcel en André BOLL, L'élite de demain. Pour une culture objective
au service des hommes. - Coll. 'Science et Humanité', Éditions 'Edifi',
Brussel, 1946, 329 blz.
Een mooie titel, maar een triestig boek! De schrijvers zijn er van overtuigd dat de
elite van morgen zich moet los maken van elke 'subjectiviteit', van het racisme, het
marxisme, het christendom, het existentialisme, en zelfs van elke philosophie en
metaphysiek. Deze elite zal zich laven aan de zuivere bronnen van de positieve
wetenschappen: de natuurwetenschappen, de karakterkunde en de sociologie. Weg
met de litteraire vorming die het verstand benevelt door de lege verzen en volzinnen
van Vergilius en van Cicero welke niet kunnen getoetst worden aan de wetten van
de logistiek. Geen of weinig boeken meer. De leerlingen, ook in het middelbaar
onderwijs, zullen naar school komen met karton, schaar, duimspijkertjes, kleefstof
en decimeter: deze nuttige en exacte voorwerpen zullen Horatius, Racine en Victor
Hugo, nebuleuze geesten, voordelig vervangen. Men vergete vooral niet aan de
toekomstige elite goocheltoeren te leren: 'Son étude (de la prestidigitation) devrait
avoir partout sa place, ne serait-ce que “pour nous libérer de notre naïve croyance
au miracle”' (blz. 121). Deze kunst biedt overigens nog tal van andere voordelen:
o.m. handigheid, scherpzinnigheid en kritischen zin. De echt positieve,
wetenschappelijke opvoeding zal diezelfde elite de 'wetenschappelijke deugden'
bijbrengen; deze zijn talrijk, zoals Albert Bayet het heeft bewezen. Ik vernoem alleen:
de eenheid door de wetenschap onder de mensen tot stand gebracht (sic); de eerbied
voor de vrijheid en het denken van de anderen; de gewoonte de zaken te zien zoals
ze zijn, en niet zoals men ze zou wensen (blz. 141). Van deze twee laatste
wetenschappelijke deugden leveren de schrijvers een treffend bewijs op bladzijde
283 waar textueel te lezen staat: 'En 1891, Léon XIII s'est affirmé un défenseur
intransigeant de la propriété privée et n'indiquait, comme remède à l'antique conflit
des pauvres et des riches, que l'inspiration à, ces derniers de la' salutaire' pensée des
supplices éternels, sans avoir pour si peu l'obligation de rien retrancher à, ce que' les
convenances ou la bienséance' imposent à leur personnes'. We hebben ongelukkig
alleen een 'litteraire', geen 'wetenschappelijke' opvoeding genoten, en we dachten
dat Leo XIII Rerum Novarum had geschreven om aan te tonen welke de taak is van
de Kerk, van den Staat en van de sociale organisaties om een eind te maken aan de
'onverdiende ellende' van de arbeidende massa. Had men ons goocheltoeren geleerd,
dan zouden we wellicht er in gevonden hebben wat de schrijvers er hier van zeggen.
Het is een bedroevend feit te moeten constateren met welke lichtzinnige
onwetendheid sommige anti-katholieke of a-katholieke schrijvers dingen behandelen
die wij terecht voor waar en heilig houden. En wat nog bedroevender is, is het feit
dat de onnauwkeurigheden, de patente onwaarheden die ze ten beste geven hun roem
van geleerde of goed ingelichte of betrouwbare schrijvers niet schijnen te verminderen.
Zo kan een Koestier aan den katholieken 'bisschof' Dietrich von Nieheim - die geen
bisschop was - de opinie toeschrijven, dat het doel de middelen wettigt en verwijzen
naar zijn boek De schismate, waarin, evenmin als in zijn andere schriften, deze opinie
in de verste verte niet te vinden is - hoevelen zullen het Koestier kwalijk nemen, of
ook maar vermoeden dat hij, in de gunstigste hypothese, zich vergist heeft of bedrogen
werd? Wat te denken over de objectiviteit van al zijn overige informaties indien hij,
zonder zelf te controleren, zulk een beschuldiging, en dan nog wel als inleiding tot
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een hoofdstuk van zijn Darkness at night publiek maakt? En wat te denken van de
duizenden die naar Koestier geluisterd hebben als naar een orakel?
L'élite de demain zal waarschijnlijk niet zoveel ophef maken als de geschiedenis
van Roebasjow, maar het getuigt van dezelfde subjectiviteit en
onwetenschappelijkheid waar het gaat over de christelijke waarden, zonder welke
het herstel van onze geschokte kuituur een hopeloze onderneming is.
F. De Raedemaeker.
Émile BANNING, Réflexions morales et politiques. Introduction du
comte Louis de Lichtervelde. - 'Études et essais politiques', collection du
baron Pierre Nothomb, Éditions Universitaires, Les Presses de Belgique,
Brussel, 1946, 244 blz.
Emile Banning (1836-1898), raadgever van Leopold II en van vele ministers en
diplomaten, politiek denker en intellectueel van hetgeen men noemen kan de liberale
periode in onze geschiedenis liet een zeker aantal Réflexions na, die na zijn dood
verschenen en nu opnieuw worden uitgegeven met een inleiding van den bekenden
historicus Louis de Lichtervelde. Deze Réflexions worden ingedeeld onder de titels:
politiek, moraal, philosophie, godsdienst. In de politiek blijkt hij een vurig aanhanger
te zijn van de constitutionele monarchie, maar een niet minder vinnig beknibbelaar
van het parlementair stelsel hetwelk, volgens hem, noodzakelijkerwijze er toe strekt
het koninklijk
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gezag te ondermijnen en den Staat door steriele discussies te verzwakken. 'Le
gouvernement parlementaire est condamné, schrijft hij, par l'expérience de ce siècle.
Il a mis lui-même au monde, dans l'âpreté de ses disputes, l'héritier qui doit l'ensevelir:
le suffrage universel'.
Katholiek grootgebracht verloor hij vrij vroeg het geloof, maar bleef een overtuigd
spiritualist. Met het rationalisme en het positivisme dat in zijn tijd opgeld deed, kon
hij geen vrede nemen. Het bestaan van God drong zich aan hem op ('Dieu, pensée
de partout; Dieu, pensée de toujours!') en alhoewel hij het katholiek dogmatisch
geloof niet meer expliciet aanvaardde, toch leefde hij nog geestelijk van de waarheid
die hij in zijn jeugd had beleden, zoals blijkt uit de laatste bladzijden - ietwat
romantisch getint - over Christus: 'Jésus est le soleil des âmes, le centre d'attraction
d'un Système moral qui vaut bien les magnificences du monde planétaire...'
F. De Raedemaeker.
André ULMANN, L'humanisme au XXe siècle. - 'Les jeunes humanistes',
Éditions 'A l'Enfant Poète', Parijs, 1946, 199 blz.
Nog een boek over het humanisme, met, zoals het hoort, het motto van Pythagoras:
De mens is de maat van alle dingen. Het bestaat uit een kort essai over het humanisme,
dat eigenlijk slechts als een inleiding bedoeld is tot een bloemlezing van teksten. In
het essai verdedigt de schrijver een humanisme dat op geen enkel dogma of a priori
gevestigd is, en zich voedt aan de concrete ervaringen van de vele, tot elkaar
onherleidbare mensen. Het is geen doctrine maar 'une attitude qui rapporte aux
hommes ce qui leur revient dans le monde, aux hommes réels (non à, je ne sais quel
homme abstrait, encore une fois), aux hommes placés dans le monde réel, avec ses
conditions économiques, sociales, politiques, morales' (blz. 17). Er wordt dus wel
een zeer aards humanisme bedoeld, een humanisme dat niets verkeerds inhoudt, maar
onvolledig is. Hetzelfde blijkt uit de bloemlezing. De teksten zijn ingedeeld onder
de titels: 'Puissance de l'homme et recherche de la liberté; L'homme et les hommes;
L'homme et l'histoire; L'homme et la connaissance; L'homme et le monde; L'homme
et la vertu; L'homme, l'art et la culture'. Een afdeling - en de voornaamste: 'L'homme
et Dieu' - ontbreekt. Hierdoor mist deze anthologie - niettegenstaande één tekst van
Augustinus - den drang naar het bovenmenselijke die de diepste kern uitmaakt van
het wezen van den mens.
F. De Raedemaeker.
J.-D. ROBERT O.P., L'existentialisme. Espoirs et craintes. - 'Études
religieuses', nr 601, La Pensée Catholique. Luik, 1947, 18 blz., Fr. 6.
Stilaan blijkt er onder de traditioneel georiënteerde philosofen een 'opinio communis'
te worden gevormd. Men zou ze wellicht als volgt kunnen formuleren: het
existentialisme kan goede diensten bewijzen met de metaphysiek uit het zuiver,
abstract notionele te redden (Suarez, Wolff), maar op zichzelf is het onvoldoende
om een ware metaphysiek te funderen welke niet alleen het menselijk zijnde, maar
alle zijnde rationeel doorgrondt. Dit wordt in deze brochure op een heldere en door
iedereen verstaanbare wijze uiteengezet.
F. De Raedemaeker.

Streven. Jaargang 14

J.H. NEWMAN, De droom van Gerontius. Vertaald door Elckerlyc. 'Oude munten', De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1947, 54 blz., gen. Fr. 15,
geb. Fr. 23.
Blaise PASCAL, Gedachten over den mensch en zijn leven. Vertaald
en ingeleid door Dr Jan Vercammen. - Zelfde reeks, 1947, 52 blz., gen.
Fr. 15, geb. Fr. 23.
J.H. NEWMAN, Zelfkennis, II. Vertaald en ingeleid door Dr R.M.S. van
den Raevensbusch. - Zelfde reeks, 1947, 73 blz., gen. Fr. 15, geb. Fr. 23.
MONTAIGNE, Over de vriendschap, over de eenzaamheid. - Vertaald
en ingeleid door Dr Jan Vercammen. - Zelfde reeks, 2e druk, 1947, 53 blz.,
ingen Fr. 15, geb. Fr. 23.
De reeks 'Oude munten' die door de kritiek zo gunstig werd onthaald (cf. Streven,
XIII (1945-1946), blz. 66) wordt voortgezet door drie deeltjes (het vierde is een
tweede druk) die getuigen van een bijzonder goeden, aristocratischen smaak. Newman
leidt ons binnen in het mysterie van den dood en van het eeuwige leven (De droom
van Gerontius) en in de diepe en toch eenvoudige religieuze bezinning (Zelfkennis,
II). 'Wie zulke stem volgt, zegt de inleider terecht, komt niet bedrogen uit; wie zulken
gids kiest, moet hem nooit verwijten dat hij, die een landschap vol licht voorspelde,
leidde naar zonnelooze steppe'. Persoonlijk missen we nochtans, in dit tweede deeltje,
enkele dier bijzonder mooie bladzijden waarin Newman spreekt over de kennis die
we kunnen hebben van het bovenzinnelijke en het bovennatuurlijke en die behoren
tot de schoonste en hoogste religieuze literatuur.
Uit de Pensées van Pascal heeft Dr Vercammen een tachtig gedachten gekozen.
Hij werd vooral bekoord door de 'pensées'
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met zuiver psychologischen inslag en heeft hiervan een soepele vertaling gegeven.
Men kan ze gerust vergelijken met die van C. Serrurier in De Pensées van Pascal.
Ook, als eerste kennismaking met den groten leerling van Port-Royal, is de korte
inleiding voortreffelijk.
We wensen deze nieuwe 'Oude munten' het verdiende succes toe.
F. De Raedemaeker.

Taal- en letterkunde
Elizabeth GOUDGE, Het land van de groene Dolfijn. Deel I: De twee
eilanden; deel II: Het einde der wereld. Vertaling van Pierre H. Dubois.
- Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1946, 364 en 282 blz.
'Dat een man die naar de Nieuwe Wereld getrokken is, na verloop van jaren naar
huis schrijft om een bruid en dan de verkeerde krijgt, omdat hij haar naam met dien
van haar zuster heeft verwisseld, mag de lezer hoogst onwaarschijnlijk voorkomen,
toch is het gebeurd. En ook in werkelijkheid hield die man zijn mond over zijn
vergissing en slaagde hij erin een goed huwelijk tot stand te brengen.' Zo resumeert
de schrijfster haar boek. Doch, evenmin als de avontuurlijke en enigszins grillige
gebeurtenissen die aan het geheel een sprookjesachtig charme geven, is dàt de
hoofdzaak. Het thema dat de auteur op dit stramien borduurt met een echt vrouwelijke
sensibiliteit en een kinderlijk-dichterlijke vreugde om het schone en het zuivere is
dat van Augustinus' onrust: 'irrequietum est cor nostrum.' De onrust van den zwerver,
van den minnaar en van den heilige. Iets van dat alles, ook van het heilige, hebben
al de personages van het boek, zij het dan in zeer verscheidene vormen.
Vooral is daar Margaretha: het kleine meisje vooreerst, dat op haar borduurdoek
de spreuk tekent: 'Het zij zo in den naam van God'; de eenzame vrouw, die ervaart
dat Gods lankmoedigheid zo groot is, dat wanneer wij tenslotte aan Zijn voeten
neerknielen. Hij er zich geen zorgen over maakt hoe wij daar kwamen; de
kloosterzuster tenslotte, die uit de ballingschap naar haar eiland terugkeert, en in het
beleven van die kleine vreugde, bewust wordt hoe gelukkig haar leven als kind was,
en hoe zij als vrouw, die doorheen de duisternis God heeft gevonden, nog veel
gelukkiger is.
Ook in William, den zwerver, leeft het heilige, wanneer hij de keuze doet die heel
zijn huwelijksleven beheersen en tenslotte tot een geslaagde onderneming opvoeren
zal, nl. van 'door de kracht van het geloof', in haast bovenmenselijke, ononderbroken
en nederige zelfverloochening zijn trotse vrouw te redden van den ondergang.
Zelfs in Marianne, in haar levenslange, trotse strijd voor de liefde van haar man,
die daarvoor tevergeefs alles probeert, tot ze in het offer van haar gebroken trots om
haar miskende liefde, den sleutel vindt 'van de deur, die haar toegang zou verlenen
tot het andere land' en pas hierdoor de liefde ontdekt.
We vinden het in de spottende Tai Haruru, die aanvankelijk als godsdienst alleen
maar een diep-beleefde eerbied voor alle leven kent, doch naderhand, bij de liefde
voor een vrouw en de offerdood van een predikant, plotseling aan een onstoffelijke
ziel en aan een persoonlijke God moet geloven.
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Het leeft in de sprookjes-kapitein O'Hara, die bulderend schreeuwt dat hij met
God om zijn bestaan wil worstelen. 'Zijn God sprak met de stem van wind en water,
troonde tussen de sneeuw, gekroond met sterren, en als men knielde tussen het
opschietende koren, tussen de bloemen en het gras, dan kon men den zoom van zijn
kleed raken.'
God wandelt doorheen al de wijdse ruimten van dit boek. Wel is het ook de God
van den pantheïst, van den protestant en den zeeman, van het kind of de heidense
Maori, maar vooral is het de God van de katholieke Margaretha, die na lange
zwerftochten de vervulling wordt van den drang naar liefde, die toch eiken zwerver,
minnaar en heilige beweegt.
A. Boone.
Pearl S. BUCK, De moeder. Bewerkt door Bep Zody. - J.H. Gottmer,
Haarlem, z.j. (1946), 264 blz., geb. Fl. 4,50.
Weinig romans worden zo veelzeggend en zo bondig geresumeerd door hun titel als
De moeder van Pearl Buck. Heel z'n grootheid ontleent dit werk aan het moederschap
van een onbeduidende, anonieme Chinese boerenvrouw, wier enige naam en enige
hoedanigheid is: moeder te zijn.
Terwijl P. Buck de gloed van het moederschap penseelde met een weelde van
kleuren, hield ze de achtergrond van gebeurtenissen en omstandigheden zo grijs
mogelijk. Een korte inhoud van het boek zou dan ook de indruk geven dat het hier
een banale roman geldt, één uit de duizend andere. Daarom werden liever een paar
letterlijke citaten aangehaald. Ze hebben
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betrekking op 'de moeder' toen ze nog als jong meisje in het vaderlijk huis verbleef,
waar ze de oudste was van een hele rij kinderen. Beter dan een résumé het zou kunnen,
zullen ze de psychologische intensiteit laten aanvoelen die heel het werk door
crescendo blijft gaan.
'Er was altijd iets in hun kinderlijkheid dat haar hart verteederde, en menig keer
tilde zij een kind op, hetzij uit haar eigen huis of uit dat van een buurman, en drukte
het tegen zich aan en besnuffelde en streelde het, zoolang het zich dit liet welgevallen,
want het was haar een hartstochtelijk genoegen een kind tegen zich aan te voelen,
ofschoon zij niet wist waarom.
'En evenzo trok haar alles aan wat jong en afhankelijk van haar was. In de lente
hield zij van de jonge kuikentjes en eendjes die uit den dop kwamen, en wanneer
een hen haar nest om de een of andere reden verliet, terwijl de eieren half uitgebroeid
waren, was zij het, die de eieren meenam, een zak maakte en die tegen haar warme
lichaam aan droeg en licht en voorzichtig liep totdat de kuikentjes uit den dop waren
gekropen.'...
...'Toen het jonge meisje zag hoe hongerig hij (een baby uit de buurt) was ging
zij, gedreven door een vagen, fellen hartstocht, dien zij niet begreep, doch door haar
bloed voelde jagen, haar kamer binnen, deed de deur stevig dicht en daar maakte zij
met bevende handen haar jas los en legde het kind aan haar eigen kleine borst en het
greep er gretig naar en zoog er hard aan. En terwijl zij op het kindergezichtje neerkeek,
voelde zij een beroering in haar bloed, waarvan zij nooit had gedroomd, de tranen
sprongen haar in de oogen en klanken kwamen op haar lippen, gebroken klanken die
geen woorden waren, en zij hield hem tegen zich aangeklemd en wist niet wat het
was dat zij in haar binnenste voelde stormen, zwaar en smachtend en hartstochtelijk,
grooter dan het kind dat zij vasthield, sterker dan zijzelf.'
Deze psychologische diepte, samen met de meesterlijke uitbeelding van het Chinese
landleven, maken van dit boek reeds een groot literair werk. Daarenboven bezit het
een eenheid van structuur die tot het einde toe volgehouden wordt. Wanneer namelijk
de moeder op het einde van het boek heel haar moeder-zijn zal verloren hebben: de
vader van haar kinderen - die haar verliet, aangezogen door het avontuur van de
grootstad, - haar eer, haar blinde dochter, waarvan ze hield zoals alleen een moeder
houden kan van een gebrekkig kind, en ten slotte haar jongste zoon, haar lieveling,
gefusilleerd als staatsgevaarlijk kommunist, dan is het opnieuw het moederschap,
niet haar eigen moederschap, maar dat van haar eindelijk vruchtbaar geworden
schoondochter, dat opnieuw een zin zal geven aan haar verder bestaan. Kan de
ontknoping van een tragedie wel inniger verbonden zijn met de tragedie zelf?
Uit het oogpunt van de moraal schuilt er in dit werk een dubbel gevaar.
Het eerste is het te oermenselijke van de personages, vooral van de hoofdpersonage.
Zowel het goed als het kwade laat P. Buck uitsluitend groeien uit gezonde oerkracht:
geen enkel personage laat ze het determinisme van zijn temperament ontstijgen.
Dit eerste tekort zou toch geen voldoende reden zijn om het boek als direct
gevaarlijk te bestempelen.
Het tweede gevaar, veel onmiddellijker dan het eerste, ligt in de, weliswaar
meesterlijke, ontleding van de dwang der zinnelijke drift, die vooral in één scène
wat te sterk beschreven wordt. Deze scène alleen is voldoende om het boek ongeschikt
te maken voor onvolwassenen en niet gevormde karakters, en om trouwens in het
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algemeen een voorbehoud te wettigen. De volle diepte van het boek zal daarenboven
toch alleen door rijpere lezers geapprecieerd worden.
De bewerking van Bep Zody is onberispelijk.
M. Huybens.
Frank VALKENIER, Getijden van het Hart. - Het Spectrum, Brussel,
1947. 57 blz.
Het dichterschap van Frank Valkenier kan moeilijk omschreven worden. Hij bezingt
de liefde, die leven en sterven doet en den dood overwint:
Peil diep! den dood voorbij begint het leven
(blz. 57).

Hij doet het als een middeleeuws minnezanger; met een lyrische inspiratie die altijd
de ballade nabij komt of een anderen vorm van gevleugelde epiek; landelijk en
precieus, symbolisch verdromend met een teer genot; in een verscheidenheid van
versmaat en beweging, eerder zangerig dan plastisch.
Frank Valkenier tast, als dichter, nog in het onzekere. Hij vond nog niet precies
den eigen toon; - heel veel verzen, onrijp voor de inspiratie, blijven slordig in de
vormgeving; - heel veel motieven tekenen zich, in de wazige nevel, niet scherp
genoeg af; - de beste stukken zijn de kortere, bekoorlijk in den fijn verzorgden val
van muzikale woorden, onnavolgbaar innig en revelerend. Dit bij voorbeeld:
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De vogels doen hun eerste vluchten,
Reeds trekt de zomer van ons heen.
De wind speelt hoger in de luchten,
Zingend altoos, altoos alleen.
't Leven keert in tot de gehuchten.
Groen mos hecht zich aan hout en steen.
Een late zon rijpt nog de vruchten,
Gulden en rood. Ik pluk er geen.
Ik ben ontdaan tot op het been
Van vluchtigheên, en zonder zuchten
En zonder vruchteloos geween
Zie ik den milden zomer vluchten.
Diep in mij rijpen uwe vruchten,
Gulden en rood, gelijk voorheen (blz. 27).

Em. Janssen.
Pieter VAN DER MEER DE WALCHEREN, Menschen en God. Deel
II, 1929-1935. - Het Spectrum, Utrecht-Brussel, 1946, 343 blz.
In dit nieuwe boek, een vervolg op Mijn dagboek en op Menschen en God, I, verhaalt
de auteur zijn leven van 1929 tot 1935. Zijn arbeid te Parijs, als beheerder van de
uitgeverij Desclée De Brouwer; zijn bedevaarten en reizen naar La Salette en naar
Rome; de religieuze roeping van zijn dochter en het afsterven van zijn zoon; zijn
eigen Benediktijnernoviciaat te Oosterhout terwijl zijn vrouw te Solesmes was
ingetreden, tot beiden in de wereld elkander weer ontmoetten.
Het bewogen en gezegende leven, in de meest interessante katholieke kringen van
Frankrijk en Nederland, van een licht onrustig mens, licht dweepzuchtig, maar vol
van God en van naastenliefde. Ontmoetingen en verwikkelingen, pogingen en
ontgoocheling, dolenden en geredden, verrassingen en vertrouwen; het onbevangene
levensverhaal van den mens wiens bijzondere genade het is mensen tot zich te trekken,
hen te richten en te bezielen, hen hoog op te voeren: een levensverhaal dat de
bekoorlijke en zuiverende macht van het leven bewaart, en waardoor de auteur, bij
veel mensen die hem nooit zouden ontmoeten, uitwerkt wat hij bij zijn vrienden reeds
uitwerkte. Een warm getuigenis; als was de man ons aanwezig.
Em. Janssen.
Gunnar GUNNARSON, Oiseaux noirs. Traduit par J. Dorende. - La
Sixaine, 1947, 261 blz.
Het is heel moeilijk dit meesterwerk van den Zweedsen kunstenaar samen te vatten.
De protestantse kapelaan Eiulvur Kolbeinsson ziet in den dood van zijn enigen zoon
Hilarius de goddelijke straf, omdat hij eens twee moordenaars, Bjarni en Steinmun,
hun schuld deed bekennen. Het geval van Bjarni en Steinmun, in het begin met veel
andere ervaringen vermengd, langzaam losgemaakt en adembenemend: het grijpt
ons aan met een warreling van indrukken, gedachten, flitsen en slagen. Hoe de liefde
mensen beheersen kan, verblinden, dwingen; hoe schuldigen-aan-een-moord zich
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groter en vromer voordoen dan hun zelfgenoegzame aanklagers en rechters; hoe
schuld en boete, lotsbestemming en ongeluk bij de mensen zijn vervlochten; hoe de
kwade geesten, als zwarte vogels tegen een rotswand (cf. blz. 56-57), hemel en
horizon steeds doorkruisen...: een wereld van laffen, vromen, machthebbers,
schuldigen en groothartigen! een somber religieus uitspansel, met een
oudtestamentischen God-van-verschrikking! een calvinistische godsdienstigheid,
levend van schuldbewustzijn en ontzag!... Gevormde en ontwikkelde lezers zullen
aan dit machtige en aangrijpende boek (een der donkerste die wij ooit lazen) veel
hebben; anderen lezen zich vast in de verwarrende onzekerheid.
Em. Janssen.
Marc ALDANOV, Pour une terre charnelle (For Thee the Best). Traduit
de l'anglais et préfacé par Fr. Weyergans. - La Sixaine, Brussel, s.a., 191
blz.
Buitengewoon vaardig, suggestief, penetrerend en symbolisch stelt de Russische
auteur Aldanov, in een Engelsen roman, de laatste vijf levensjaren van Lord Byron
voor (1819-1824): te Venetië, bij Lord Castlereagh, bij den Tsaar, te Verona, eindelijk
te Missilonghi waar hij sterven zal. Een beeld van Europa-na-Napoleon, waarvan de
vorsten en groten elkander eens te meer hebben gevonden, en waar onweerstaanbaar
de romantische drang doorheen vaart: idealisme en verdwazing door elkander,
avontuurlijkheid en heldhaftigheid, een religieuze mildheid en offergeest tegenover
een onbesuisde, een dolle bandeloosheid. Een beeld ook van den beruchten dichter:
zijn laatste dolen; tot hij den soldatendienst vindt en den dood.
Met een verbazend talent geschreven, veelzijdig en toch penetrerend, realistisch
en dichterlijk, mocht deze roman wel meesterlijk heten. Maar de auteur lijkt geen
vaderland of geen religieuze overtuiging te bezitten, en een cosmopolitisch
indifferentisme ontneemt, aan een kunstwerk, den onontbeerlijken vasten grondslag.
Em. Janssen.
Henrik PONTOPPIDAN, Jonge liefde. Uit het Deensch vertaald door
Bertha Wolterson. - De Feniks XIII, 5. Het Kompas, Antwerpen, 1947.
223 blz.
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Henrik Pontoppidan schrijft herinneringen. Zo schetst hij aangrijpende taferelen en
typeert heel knap. Aangenaam causeur en begaafd kenner van mensen, vermengt hij
het tragische met het idyllische; met de aandacht het meest op elke jonge liefde
gevestigd, vooral die van het meisje. De nogal zwoele sfeer wordt door geen dieper
liggenden ernst goed gemaakt, en elk van de twee hier opgenomen stukken is te los
gecomponeerd om voor een meesterwerk door te gaan. Werken als dit bleven even
goed (of beter) niet vertaald.
Em. Janssen.
Lode CANTENS, De kathedraalbouwer. - Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, z.j., 255 blz., gen. Fr. 75, geb. Fr. 95.
Omheen het bouwen van de Antwerpse kathedraal heeft de auteur een geschiedenis
gefantaseerd van liefde en haat, belagen en vergeven, vernielen en bouwen, strijden
en zich verzoenen. Bollaert, de zoon van den soldaat, verloochent het haten; Peter
Appelmans bemint en vergeeft heldhaftig; Jan Tack, zijn rivaal, geeft zich gewonnen...
Een verhaal uit de woelige en duistere vijftiende eeuw, uit het oude Antwerpen; fors
en tragisch, ontzettend bijna door zijn schrille tegenstellingen, maar niet breed, rustig,
vol van een ruime menselijkheid. Lode Cantens kan sterk suggereren en haast
bezwerend oproepen; hij mist, voor den historischen roman, de veelzijdige eruditie,
de veelvuldige belangstelling. Hij vermag het niet verscheidene taferelen bont te
stofferen; hij bezit het rustig gemoed niet dat, zonder een begin van dweepzucht, de
gestalten groot en mild, als uit zichzelf kan doen leven.
Hij schreef een goed boek, taalkundig en stylistisch verbeterbaar, stellig aan te
bevelen; maar het epos nog niet van de Antwerpse kathedraal.
Em. Janssen.
Fr. VAN MECHELEN, De Zonnedronken ruiter. - De Zonnewijzer,
Turnhout, z.j., 104 blz., gen. Fr. 51, geb. Fr. 85.
Jonker Boudewijn van Kruisberg, een gevangene onder Alva en na korten tijd een
terechtgestelde, zou, in de laatste veertien dagen voor zijn dood, liefdebrieven
geschreven hebben aan Jonkvrouw Godelieve van Molenven. Hier zijn ze, gebundeld.
Achter dien transparanten sluier, wil de auteur een peilen in de liefde
verbergen-en-vertonen: de liefde van man tot vrouw, langzaam zuiverder en groter,
en rijpend als een vrucht voor de eeuwigheid. Hij doet het met veel talent, veel
idealisme, met een onwrikbaar geloof in wat hij verkondigt. En toch - wij schrijven
het niet zonder pijn - begoochelt hij zich voor een deel, verwart hij een jeugdige
romantiek met de alles omvattende, de heilige werkelijkheid die liefde heet. En veel
te veel schreef hij er op los.
Frans van Mechelen is, onder de jongeren, een mooie belofte. Maar hij behoeft
meer zelfkritiek, meer zin voor de werkelijkheid, meer methode in conceptie en
uitbouw van zijn werken, alles samen meer onverbiddelijke directheid en
volhardenden ernst.
Em. Janssen.

Streven. Jaargang 14

Ernest CLAES, Jeroom en Benzamien. Zijnde het waarachtig verhaal
van twee door hoovaardij misleide en door de liefde geredde beenhouwers.
- Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946, 179 blz., geb. Fr. 62.
Het boek stelt twee Brusselse slagers voor, die zich, in een 'Pension Saint-Joseph',
veraristocratiseren en verfransen; tot de natuur zich weer gelden laat, de natuur en
de liefde.
Ernest Claes vertelt rustig, wijs en meewarig; met veel zachte ironie, veel
geestigheid (iets te weinig bedwongen), veel gezond verstand en zin voor evenwicht,
veel vaardigheid en talent, veel mensenkennis en heel wat ervaring van Brussel. Zijn
verhaal, met zijn iets te geringe zelfbeheersing, bekoort den letterkundige en ontroert
den eenvoudigen lezer.
Em. Janssen.
Hilarion THANS O.F.M., Mijn oorlog. - Vierde uitgave,
Sint-Franciscus-drukkerij, Mechelen, 1946, 262 blz.
Mijn oorlog was, kort na den eersten wereldoorlog, voor den verteller Hilarion Thans
die reeds als dichter beroemd was, de 'coup d'essai' die onmiddellijk voor 'coup de
maïtre' mocht doorgaan. Sindsdien zijn de bundels Vertellen talrijk geworden; doch
geen enkel evenaart dit eerste: verzorgd en één van inhoud; met een onovertroffen
stijlvaardigheid geschreven; met een schijnbaar argeloze bonhomie, die de koninklijke
gaven van geest en hart, de uitgebreide kennis en eruditie, de nederig-dappere
trouw-en-avontuurlijkheid van den zwakken Minderbroeder-brancardier kwalijk kan
verbergen.
Em. Janssen.
Josephine LENS, Het zaad dat ontkiemde. - 'De Koepel', Nijmegen,
1946, 180 blz., Fl. 3,90.
De geschiedenis van een onderduiker. Zijn vader, een heerboer, drinkt zich arm, zijn
zusters werden stadsjuffertjes, hijzelf grijpt ook naar het plezier. Zo verliest hij alle
liefde voor huis en land, verliest hij zelfs zijn geloof.
Als onderduiker vindt hij een onder-
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komen bij een diep christelijk boerengezin. Daar herbegint hij te geloven in God en
in het leven. Daar ook ontmoet hij zijn levensgezellin.
Een verhaal zonder sensationele verwikkelingen, maar een eenvoudige
verheerlijking van het stoere boerenbedrijf, van plicht en arbeid, van godsdienst en
christelijk huwelijk. Dat alles weergegeven in een sobere, soms wat eentonige stijl.
Fl. Kielbaey.
Irma VAN RAVELS, Annekes Jaartje. Tekeningen door Gisèle Daële.
- Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1946, 95 blz.
Leo OP DE BEECK, Wolven op de Hei. Tekeningen door Gisèle Daële.
- Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1946, 83 blz.
Robert VAN PASSEN, Zwerven in Tunisie. Met tekeningen van de
schrijver. - Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1946, 86 blz.
1. De geschiedenis van een meisje, dat enkele maanden onbeweeglik moet blijven,
en al de moeilijkheden daarvan doormaakt: angst om de toekomst, vereenzaming,
jaloersheid; doch die tevens al de vreugden smaakt van een liefdevolle zorg en
zelfverloochening vanwege ouders, broer en zus, vriendinnen en onderwijzeres. Een
opwekkend en verheffend boekje, dat leuk werd geïllustreerd.
2. In dit historisch verhaal uit de XVIe eeuw geeft de bekende schrijver van
jongensboeken, Leo Op de Beeck, de frisse en spannende geschiedenis van het
eenvoudige Pierke Zegers, dat, getrouw aan de abdij van Corsendonk en haar goede
Paters, na enkele opwindende gebeurtenis sen, zijn beloning ontvangt en opgroeit
tot den vromen en geleerden klerk van den heer Henricus van Kinschot.
3. Tunisië, 'dat gewest waar het leven zo zoet vervloeit', trekt aan ons voorbij in
rijke verscheidenheid: Arabisch leven, Romeinse stedenpuinen, een troglodietenstad,
het Coliseum van El Djem, de Sahara met Touaregs en een zandstorm, en de
sprookjes-achtige baai van Sidi Mechri. Twee Vlaamse kunstenaars, een schilder en
een dichter reizen door dat wonderbaar land, en den jongen lezer zal het afscheid
van dit prettig boek allicht even zwaar vallen, als onze twee geestdriftige
Tunisië-reizigers het afscheid geworden is van het land hunner dromen.
Deze drie verhalen voor de aankomende jeugd verdienen, afzonderlijk en
gezamenlijk, een warme aanbeveling.
A. Boone.
Dr H. VAN VELTHOVEN, Noord-Brabant in de samenwerking
Nederland-België. - Uitgeverij 'De Koepel', Nijmegen, 1947, 51 blz., geb.
Fl. 1,90.
Noord-Brabant, het Hollandse wingewest met zijn boerenbevolking, eeuwen lang
door den handelsstaat verwaarloosd en van uit de hoogte behandeld, heeft zich in de
laatste eeuw naar voren gedrongen - door zijn gemoderniseerd agrarisch leven, door
de industrialisering in stad en land, door het in al zijn geledingen ontwikkeld katholiek
onderwijs; - terwijl de Zuidnederlandse Kempenstreek, een land in alle opzicht met
Noord-Brabant één, een soortgelijke ontwikkeling doormaakte. Noord-Brabant en
de Kempenstreek horen dus samen, en die natuurlijke verbindng creëert het best,
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voor haar deel, de zo noodzakelijke, hopelijk zo weldoende Nederlandse
cultuurgemeenschap,
Deze korte uiteenzetting - een rede. uitgesproken op de Zomer-bijeenkomst van
'Brabantia nostra' (1946) - evenzeer wetenschappelijk gefundeert als persoonlijk
doordacht, even stout als bezadigd, even getrouw aan de traditie als gevoelig aan de
tekenen des tijds, verdient, van eenieder en allen, een ernstige overweging.
Em. Janssen.
Robert SOUTHEY, Wij schreven 1815... Dagboek van een rondreis in
de Nederlanden in den herfst van 1815. Ingeleid en bezorgd door Dr M.
Cordemans. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946, 136 blz., geb. Fr.
185.
Om verschillende redenen lezen we graag het dagboek van den Engelsen dichter
Robert Southey, die van 23 September tot 27 October 1815 Zuid-Nederland bezocht.
Waterloo was pas drie maanden voorbij; hoe zou de poet laureate het toneel niet
willen bezoeken van de beslissende eindoverwinning! Hij reisde dan: van Oostende
over Brugge, Gent, Brussel naar Waterloo; verder over Namen, Hoei, Luik, Spa,
Verviers naar Maastricht; van daaruit over Tongeren, Tienen, Leuven nog eens tot
Waterloo; dan over Mechelen en Antwerpen opnieuw naar Gent, en eindelijk over
Kortrijk en Ieper naar Duinkerken en Kales. Een vermoeiende reis, afgelegd door
een huisrat met veel vaste gewoonten, die, als een modern journalist, het kleine met
het grote opmerkt en weergeeft.
Om verschillende redenen lezen wij het dagboek graag: een vooraanstaand
Engelsman waardeert, ook in 1815, ons Vlaamse volk, onze Vlaamse gewoonten en
kunst; - wij leren onszelf kennen, stad na stad, gelijk een vreemdeling er van kon
genieten; - wij vergelijken den naoorlogsen toestand van toen met dien van nu; - wij
meten den ontzaglijken afstand tussen de levenswijze van 1815 en de hedendaagse...:
wat zijn wij, in
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minder dan anderhalve eeuw, dezelfde gebleven en toch anders geworden!
De vertaling is doorgaans goed, de uitgave keurig. Gaarne hadden we het
wetenschappelijk apparaat beter afgewerkt gezien, de voetnoten talrijker en dan
helemaal consequent.
Em. Janssen.
R.A. FRANCOTTE, Het uur van Spanje. - Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, z.j., 175 blz., gen. Fr. 70, geb. Fr. 100.
De schrijver, een journalist die twee maanden in Spanje doorbracht, liet van daar uit,
in de pers, twee-en-twintig brieven verschijnen. Hier zijn ze, gebundeld, met achteraan
enkele besluiten: veel lasterlijke praatjes worden terechtgewezen, veel ondoordacht
en soms onmenselijk-wreed geklets aan de kaak gesteld; de Caudillo tracht ordelijk
en rechtvaardig te regeren; zijn aanblijven of weggaan lijkt van de internationale
politiek wel afhankelijk.
Méér dan journalistiek werk wordt ons niet aangeboden. Maar de auteur, een
handig reporter die veel opmerkt, doet zich bezadigd en wijs voor. Hij schrijft daarbij
heel onderhoudend, en wat hij over Degrelle meedeelt zal velen interesseren.
Em. Janssen.
Louis SOURIE, Het leven gaat voorbij. - Van Haver, Sint-Niklaas, 1946,
146 blz., Fr. 45.
Een tweede maal, na Hart van mijn stad, schrijft Sourie een korten roman in den
eersten persoon: hoe een Brugse drukkersgast voor korten tijd van een Bretoense
gaat houden. Een geïdealiseerd liefdesavontuur, met als achtergrond de gehechtheid
aan Brugge; niet helder doordacht noch scherp afgelijnd, in een onzekeren stijl
geschreven. Sourie, optimistisch, werkzaam, warm van gemoed en zich bewust van
een waar talent, mist de zekere preciesheid in denken en formuleren; alleen een
onverbiddelijk versoberende zelfkritiek brengt hem terecht. En dan zal hij nog korte
romans schrijven, in den trant van Elsschot, mild geïnspireerd.
Em. Janssen.
G. VAN HASSELT, De oude moeder.
G. VAN HASSELT, Kerstnacht in de gevangenis. - N.V.
Ontspanningslectuur, Jan Van Lierstraat 7, Antwerpen, 1946, 46, 46 blz.,
Fr. 22, 20.
Dit zijn twee goed geschreven verhalen, die de vaak onmenselijke repressie aanklagen
en veroordelen. Kerstnacht..., van einde 1944, beschrijft reeds voorbije toestanden;
maar gevallen als De oude moeder, kan ieder van ons nog aanhalen.
Toch wekt deze aanklacht, tegen het onrecht in, wat veel den haat op die niets
goed maakt. Men moet de waarheid durven inzien, zich zelfs durven verzetten; maar
verbittering en hardheid verlammen, verblinden, verbijsteren en niets komt terecht.
Zuiver christelijk zijn ze evenmin.
Em. Janssen.
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Ria RENNE, Grote fanfare en kleine harmonie. - Daphné uitgaven.
Gent, 1946, 224 blz., geb. Fr. 90.
Dit boek toont ons, in enkele tafereeltjes uit het alledaagse familieleven,
onpaedagogische daden van ouders waarbij logische gevolgtrekkingen van kinderen.
Met een fijne pen ontleedt de schrijfster de verschillende karakters: Dolleke, het
lief meisje van vijf jaar dat van vader en moeder alles weet te verkrijgen en steeds
het laatste woord heeft; Lucas, de brutale bengel, 'waanzinnig verwend'; moeders en
tantes, vol geleerde principes over opvoedkunde, maar die in de zotste invallen en
hardnekkigste koppigheid van zoontjelief het teken zien van een sterke
persoonlijkheid; de vaders die opgaan in drukke bezigheden en nu en dan den toestand
trachten te redden; en te midden van allen de meid met haar nuchter, gezond
boerenverstand en haar humoristische, rake opmerkingen in een sappig Oostvlaams.
Alles zo echt en zo levendig dat de lezer spontaan moet bekennen: zo gebeurt het
helaas maar al te veel. - Een aangenaam boek, dat veel ouders zal doen nadenken.
Fl. Kielbaey.
Joos FLORQUIN, Lente van het hart. - 'Volksreeks van het Davidsfonds',
nr 340, Davidsfonds, Leuven, 1946, 186 blz., gen. Fr. 28, geb. Fr. 40.
Dit zijn de brieven van Tijl aan Neleke, eens in Nieuw Vlaanderen gepubliceerd en
nu in boekvorm uitgegeven. Tijl heeft ergens op een heuvel buiten het stadje waar
hij verblijft een villaatje gehuurd, dat hij symbolisch 'Rust in den storm' heet: dit is
ook de titel van het eerste deel der brieven. In een tweede deel vertelt hij Neleke zijn
reisavonturen 'langs 's Heeren wegen'.
Een boek waarin gezonde levenslust, goedlachse humor, milde menselijkheid,
serene levensaanvaarding en levensverzoening zich mengen met den stillen en soms
onzegbaren weemoed van een zich bezinnende jeugd. Met op den achtergrond het
mysterie der liefde, sober en diep gesuggereerd. Een weldoende 'lente van het hart!'
H. Imberechts.
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Louis WACHTERS, Harten en klei. -'Volksreeks van het Davidsfonds',
nr 342, Davidsfonds, Leuven, 1946, 205 blz., gen. Fr. 30, geb. Fr. 42.
In een keurige en vlotte taal, behandelt schrijver het traditionele thema van een rijke
die om zijn huwelijk met een werkmeisje door zijn vader onterfd wordt. Een tragische
idylle, met het verwachte 'happy end'.
Al werd dit boek door een nobele en weldoende geest geïnspireerd en mag het als
roman geslaagd heten, toch is het onderwerp te gewoon, de intrigue niet voldoende
geconstrueerd, de psychologie niet doorgewerkt. Alles lijkt te schoon, om waar te
zijn. Het boek verdient nochtans, voor het volk, een warme aanbeveling.
G. Dooreman.
Gerard DE XIVRY, Huis op de heide. - Van Haver, Sint-Niklaas, 1947,
166 blz., geb. Fr. 45.
Huis op de heide is een typisch roman uit het Waasland: de geschiedenis van Hendrik
De Weyer die zich opwerkt; terwijl zijn vrouw kinderloos blijft en al te vroeg
heengaat, terwijl zijn zuster verkeerd loopt en vermoord wordt. Een verhaal van
stemmingen en weemoed, het levensverloop van taaie, besliste en gesloten mensen:
het werk van een nog onervaren schrijver, die taal en schrijfkunst niet weet te hanteren.
Maar zulke arbeid wekt wel enige verwachting.
Em. Janssen.
André BERGER, A la rencontre de Fernand Crommelynck. - La Sixaine,
Brussel, 1946, 47 blz.
Nauwkeurig en gevat wordt de Brusselse toneelschrijver hier voorgesteld: de
verbazende en verbijsterende, de technisch knappe dramaturg, die de werkelijkheid
schematiseert tot enkele paradoksen omheen de liefde, en die de paradoksen concreet
houdt in vitale, makabere, groteske gestalten en avonturen.
Em. Janssen.
Vincente GALETTI et Roger MARCHANT, Espagnol. Méthode Daphné
pour l'étude des langues modernes. Deel I: Grammaire; deel II: Corrigé
des thèmes et exercices. - Éditions Daphné, Gent, 1946, 200 en 27 blz.,
geb. Fr. 90 en Fr. 10.
De Daphné-methode gaat uit van het principe, dat een nieuwe taal methodisch dient
aangeleerd. Toegeven aan de gemakzucht van wie een taal in een paar lessen of
althans zonder inspanning wil leren, is in werkelijkheid de leerling bedriegen. Maar
al te veel 'methodes' zoeken een licht succes, door aan deze neiging tegemoet te
komen, en beloven aan de belangstellenden hetgeen zij niet schenken kunnen: kennis
van een taal, zonder inspanning. Nu mag het Spaans de gemakkelijkste en
regelmatigste van alle Europese talen zijn, een inzicht in de morphologie en de
syntaxis blijft de onontbeerlijke grondslag voor een bruikbare kennis er van. Het
eerste deel van dit boek behandelt dan ook de Spaanse grammatica, met oefeningen
die telkens de nieuw aangeleerde elementen leren toepassen. Het tweede deel bevat
een bloemlezing met verhaaltjes en uittreksels uit Spaanse schrijvers. Achteraan
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komt een lijst met onregelmatige of moeilijke werkwoorden. Voor zelfstudie is het
corrigé van de oefeningen onontbeerlijk; maar zelfs dan zullen de oefeningen of de
lezing een vrij veelvuldig gebruik van het woordenboek vergen, daar de woordenlijsten
bij het corrigé bepaald onvoldoende zijn. Een ander nadeel van deze methode, toch
niet helemaal onvermijdelijk: om de grammaticaregels te leren, zal de lezer kennis
maken met een reeks woorden en voorbeelden, die hij later nooit of nauwelijks meer
zal aantreffen (onder de eerste woorden, waarop de leerling bij de aanvang zijn
geheugen te scherpen krijgt, bemerken wij o.a.: quinqué, albornoz, alelí, berbiquí,
marabù, enz.). Het zou het boek aantrekkelijker maken, indien een volgende uitgave
met die kleine technische verbeteringen rekening hield.
A. Deblaere.
V. DE BIJSER, De Engelse taal. Deel II. - Tweede druk,
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946, 234 blz., Fr. 75.
Voor iemand die een eerste inzicht verworven heeft in het Engels, en zich het moeilijk
idioma dezer taal wil eigen maken, is dit boek een uitstekende hulp. De schrijver
durft het aan de taal als een levend organisme te beschouwen en niet als een produkt
der grammatica. Hij gaat dan ook uit van losse goed gekozen zinsneden uit moderne
Engelse schrijvers, waaruit een grammaticale regel geïnduceerd wordt. Daarnaast
vindt men enkele begrippen over de Engelse fonetica, oefeningen en een niet geheel
geslaagde bloemlezing.
G. Dooreman.
J. VAN MULDERS, Leerboek der Russische Taal. Spraakkunst,
oefeningen, teksten met aanduiding van accent, woordenlijst. - Manteau,
Brussel, z.j. (1946), 220 blz., Fr. 180.
Dit leerboek geeft het essentiële inzake grammatica van de Russische taal. Het herleidt
alles tot de hoofdzaak: daarom munt het uit door een klaarheid, die in een 'volledige'
uiteenzetting moeilijk zou te vinden zijn, maar door die vereen-
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voudiging zelf kan het aan de gebruikers niet veel méér geven dan een degelijke
kennismaking met het Russisch en zijn taal verschijnselen.
De oefeningen sluiten gewoonlijk heel nauw aan bij de juist uiteengezette punten
maar missen door de band progressiviteit, d.w.z. de vroeger behandelde regels worden
niet meer hernomen: herhalingsoefeningen zouden de waarde van dit boek zeer
verhogen. Ook vinden wij wel eens in de leesstukjes al te sterke reminiscenties terug
aan het Lehrbuch der russischen Sprache van Garbell-Körner-Pervov in de
Original-Methode Toussaint-Langescheidt.
Alles samen genomen is dit boek wel aanbevolen aan allen, die wensen kennis te
nemen met het Russisch, en kan het goede diensten bewijzen om, zelfs door
persoonlijke studie zonder de hulp van een leraar, de lezer te brengen tot een inzicht
in de taal en tot de mogelijkheid om eenvoudige teksten te begrijpen. Met het oog
op het persoonlijk aanleren van de gesproken taal zou waarschijnlijk een andere
methode gevergd worden.
H. Aerts.

Politiek-sociologie-economie
Eugenius DELOOZ O.F.M., De sociale ideeën van Pius XII. - 'Sociale
Studiën', nr 7, Beyaert, Brugge, 1947, 185 blz., Fr. 43.
Paus Pius XII zet voorzeker de sociale gedachten van zijn roemrijken voorganger in
nog tragischer omstandigheden tot werkelijkheid om. Geen enkele gelegenheid laat
hij voorbijgaan om zijn waarschuwende en richting gevende stem te laten horen, en
zijn voorbeeld geeft er misschien nog de meeste kracht aan. Schrijver noemt zijn
werkje voorbarig (blz. 9). Dat is het zeker niet, althans waar hij beoogde, en er in
slaagde, bondig en zakelijk de werking en de leer van den huldigen paus op
maatschappelijk gebied te belichten. Misschien wel voorbarig, omdat de paus nog
in de volle werking staat en, naar wij durven verhopen, nog veel zal verwezenlijken.
Daardoor is ook de synthese nog niet gevat genoeg, maar die zal schrijver ons wellicht
na jaren volledig kunnen geven. Een aanwinst is dit boekje alleszins in Beyaert's
reeks 'Sociale studiën'
A. Darquennes.
Paul DE VISSCHER, Les nouvelles tendances de la démocratie anglaise.
L'expérience des pouvoirs spéciaux et des pleins pouvoirs. - Casterman,
Doornik, 1947, 212 blz., Fr. 60.
Van wie moet de wet uitgaan? Uitsluitend van het parlement? Dit was vroeger de
opvatting in Engeland - en in België. - Maar de wetgever is er geleidelijk toe gekomen
een deel van zijn bevoegdheid aan de uitvoerende macht over te dragen; m.a.w. haar
bepaalde 'volmachten' toe te kennen. Engeland kent geen 'grondwet', d.w.z. geen
geschreven en nauwkeurig geformuleerde verordeningen die slechts volgens bepaalde
normen kunnen gewijzigd worden en dus vaster zijn dan de gewone wet. Dit maakte
het daar gemakkelijker dan bij ons zich geleidelijk aan te passen aan de nieuwe
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noodwendigheden die de oorlog meebracht en daarna de invoering, door de Labour
Party, van de geleide economie. Hoe werden de 'volmachten' toegekend? In welke
geest? Hoe wordt hierbij het essentiële der democratie geëerbiedigd? De schrijver
geeft ons, in deze studie, een antwoord op deze vragen. Hij helpt ons tevens de
mentaliteit en de strekkingen der Labour Party beter begrijpen.
K. du Bois.
René PIRET, L'Évolution de la législation belge sur les sociétés
anonymes. - Coll. 'Lovanium', Casterman, Door nik, 1946, 224 blz., Fr.
60.
Een duidelijk overzicht dat ons de evolutie in onze wetgeving schetst, van
gebondenheid, samengaand met wantrouwen van velen tegenover de N.V.; tot schier
volledige vrijheid die er, in 1873, op volgt, nu gepaard met vrij algemene gunst; om
eindelijk, sedert een twintigtal jaar, te komen tot den wens naar meer toezicht om
uitspattingen te voorkomen die enkelen begunstigen maar dreigen de belangen van
den gewonen aandeelhouder in het gedrang te brengen. Omtrent de jongste eisen,
door de arbeidersorganisaties naar voren gebracht om medezeggenschap van den
factor 'uitvoerende arbeid' te bekomen, wordt slechts een enkel woord gerept.
K. du Bois.
Dr A. HOLLENBERG, Sociaal realisme. - 'Leuvensche bijdragen tot
rechtsen staatswetenschappen'. Actueele studiën, reeks A: Binnenlandsche
vraagstukken, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946, 182 blz., Fr. 85.
Een werk dat de, algemene principes betreffende, vrijheid en ordening in het
economische leven vrij goed laat uitkomen maar dat duidelijkheid en scherpte mist
zodra het over de praktische toepassing dier principes handelt: nu eens drukt de
schrijver sterk op de voordelen van een bijna onbelemmerde vrije concurrentie, dan
weer stelt hij het treffen van maatregelen voor die feitelijk ver doorgedreven
gebondenheid veronderstellen.
K. du Bois.
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Boeken bij de redactie ingezonden van 26 April tot 25 Mei 1947
Bespreking naar mogelijkheid
ACKERE, J. Van -, De intieme vormen der muziek. De kamermuziek en het lied.
- Standaard-Boekhandel, Antwerpen, z.j. (1947), 238 blz., gen. Fr. 105, geb.
Fr. 130.
ALZIN, Josse, Elken dag: Vrede! - Beyaert, Brugge, 1947, 51 blz.
ANGELINUS, P. Dr Mr -, O.F.M. Cap., Wijsgeerige gemeenschapsleer. Vierde
druk, verzorgd door P. Paschasius, O.F.M. Cap. - Dekker en Van de Vegt,
Nijmegen-Maaseik, 1946, 284 blz., gen. Fr. 100, gefa. Fr. 125.
BERG, Dr I.J.M. van den -, Logica I. - Tweede druk, Dekker en Van de Vegt,
Nijmegen-Maaseik, 1946, 275 blz., gen. Fr. 115, geb. Fr. 140.
BONI, Armand, De roman van een blinde. - 'Volksreeks', nr 344, Davidsfonds,
Leuven, 1946, 301 blz., gen. Fr. 34, geb. Fr. 46.
BORCHGRAVE-D'ALTENA, Prof. graaf J. de -, Kan. Prof. E. VAN CAUWENBERGH,
J. FRANCOTTE, Pr., Kunst en Leven, ingeleid door Kan. Prof. Dr R. Lemaire.
-Davidsfonds, Leuven, 1946, 83 blz., 95 platen, gen. Fr. 100, geb. Fr. 240.
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BOURKE, Prof. Vernon J., Thomistic Bibliography 1920-1940. Supplement by
Vol. XXI van 'The modern schoolman'. - St. Louis (Missouri), 1945, 311 blz.,
geb.
CHALLAYE, Félicien, Bergson. - 'Les Philosophes', nouvelle édition revue et
augmentée, Les Éditions Mellottée, Parijs, 1947, 309 blz., Fr. Fr. 200.
COLLINS, William W., La dame en blanc. Traduit de l'anglais par G. de Maret.
- La Sixaine, Brussel, 1947, 255 blz.
CREUSEN, Joseph, Le Père Arthur Vermeersch. L'homme et l'oeuvre. Préface
de S. Ém. le cardinal J.E. Van Roey, archevêque de Malines. - 'Museum
Lessianum', L'Édition Universelle, Brussel, 1947, 228 blz., Fr. 75.
CRICQ, Jef, Petrus Paulus Rubens. De roman van zijn leven. Tweede druk.
Boekuil en Karveel, Antwerpen (Nederlands Boekhuis, Tilburg), 1947, 276
blz., gen. Fr. 125, geb. Fr. 150.
CUSTERS, Fr. M., Het verval van onzen tijd. - De Vlaamsche Drukkerij, Leuven,
z.j. (1946), 102 blz.
CUSTERS, Fr. M., Gedachten rond het kinderboek. - De Zonnewijzer, Turnhout,
z.j. (1946), 119 blz., Fr. 40.
DAWSON, Christopher, Het oordeel van de volken. - Pantheon, Antwerpen, 1947,
202 blz., gen. Fr. 125, vollinnenband Fr. 150.
DEBROEY, Steven, De ontginner. - 'Volksreeks', nr 347, Davidsfonds, Leuven,
1946, 286 blz., gen. Fr. 32, geb. Fr. 44.
GERBAULT, Alain, Seul à travers l'Atlantique. Édition autorisée. Avec
illustrations. Texte annoté par le Prof. H.F. Van den Abeele, - Sanderus,
Audenaarde, 194794 blz., Fr, 38,
HANLET, Abbé C., Godefroid Kurth. Le savant, le démocrate, le chrétien. 'Études religieuses', nr 602-603, La Pensée Catholique, Luik, 1947, 50 blz., Fr.
10.
HENDRIKS, Dr Olaf, assumptionist. Erasmus en Leuven. - Paul Brand, Bussum
(De Kinkhoren, Brugge), 1946, 159 blz., Fr. 66.
HOOGVELD, Dr J.H.E.J., Inleiding tot leven en leer van Sint Thomas van Aquino,
bewerkt door Dr I.J.M. van den Berg. - Dekker en Van de Vegt,
Nijmegen-Maaseik, 1946, 218 blz., geb. Fr. 100.
HÜNERMAN, Wilhelm, De held van Molokaï, Pater Damiaan De Veuster. Uit
het Duits vertaald door P. Renaat O.F.M. Cap. - Franciscaanse Standdard,
Brugge, 1947, 316 blz., Fr. 68.
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JANSSEN, Prof. A., Zaken en moraal. -' Bibliotheca Mechliniensis', nr 9, Desclée
De Brouwer, 1947, 131 blz., Fr. 45.
JANSSEN, Kan. J.E., O Praem., Turnhout en de Kempen in het raam der
Vaderlandsche en Kerkelijke geschiedenis. - Brepols, Turnhout, 1946, 400 blz.,
kunstlederband Fr. 450.
JANSSENS, Dr en Mag. L., God en de mensch. - 'Keurreeks', nr 36, Davidsfonds
Leuven, 1946, 202 blz., gen. Fr. 40, geb. Fr. 58.
JONGHE, Renaat De -, De resonans van het onbeperkte heimwee. - Verleysen,
Wienerlaan, 57, Watermaal, 1947, 66 blz.. Fr. 40.
KEULERS, Dr Jos., Waar Jezus leefde. Eene reis door Egypte, Palestina en Syrië.
- Romen en Zonen, Roermond-Maaseik, 1947, 304 blz., gen. Fr. 110, geb. Fr.
130.
MARITAIN, Raïssa. Les grandes amitiés. I. Souvenirs, II. Les aventures de la
grace. - Desclée De Brouwer, Parijs, 1941 en 1944, 288 en 324 blz.
MIERLO, Prof. Dr J. Van -, Jan Frans Willems, 1793-1846. - Davidslonds,
Leuven, 1946, 32 blz., Fr. 6.
NEWMAN, John, Henri, Toespraken gericht tot een gemengd gehoor. Vertaald
door Aurelius Pompen O.F.M. - Paul Brand, Bussum (Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen) 1947, 419 blz., Fr. 300.
NEXÖ, Martin, Une fille du Kattegat. Traduit du danois par Robert Rebronne.
- La Sixaine, Brussel, 1947, 367 blz.
NICAISE, Dr J., De Natie. De Belgische grondwet. I. De democratische
grondbeginselen van de grondwet, II. België, land van gelijkheid en vrijheid. Ministerie van Landsverdediging, Dienst van opvoeding bij het leger, Brussel,
1947, 38 en 40 blz., per deel Fr. 5.
RACHMANOWA, Alja, Das Leben eines grossen Sünders. Ein
Dostojewski-Roman. I Band, Der weg des Genies. - Verlagsanstalt Benziger &
Co., Einsiedeln/Zurich, 1947, 509 blz., gen. Zw. Fr. 14,80, vollinnenband Zw.
Fr. 17,60.
RAEYMAEKER, Prof. Dr O., De kleine landen en de internationale samenwerking.
-'Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding', Jg. XLI, nr 1, verhandeling
390, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1947, 35 blz.
ROY, E. Le -, B. ROMEYER, P. KUCHARSKY, A. FOREST, P. D'AUREC, A.
BREMOND, A. RICOUR, Bergson et le Bergsonisme. - 'Archives de philosophie',
volume XVII, cahier 1, Beauchesnes et ses fils. Parijs, 1947, 171 blz., met
Supplément bibliographique, 38 blz.
STAPPEN, Godelieve Van -, Wie nu?... - 'Volksreeks', nr 346, Davidsfonds,
Leuven, 1946, 193 blz., gen. Fr. 30, geb. Fr. 42.
VERVOORT, C. Pr., Gods molen maalt langzaam. Levensverhaal van Paus Pius
IX (1792-1878). - 'Volksreeks', nr 345, Davidsfonds, Leuven, 1946, 279 blz.,
gen. Fr. 32, geb. Fr. 44.
VINCENT, Mireille, A la rencontre de Charles Morgan. - La Sixaine, Brussel,
1947, 46 blz.
VREESE, Dr J. De -, S.J., Een raspaard uit Gods renstal. Uit het leven van Alix
Leclerc. - De Fonteyn, Utrecht-Antwerpen, 1947, 112 blz.
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WACHTERS, Louis, Filips van Artevelde. - 'Jeugdreeks', nr 51, Davidsfonds,
Leuven, 167 blz., Fr. 16.
WIRTZ, H., Eros in huwelijksbanden. Bewerkt onder toezicht van J.G.H. Holt,
sexuoloog. - Dekker en Van de Vegt, Nijmegen-Maaseik, 1946, 335 blz.,- geb.
Fr. 175.
Zo spelen wij, deel I, reeks van 240 steekkaarten met 233 spelen en 170
spelvarianten. - De Chirobanier, Antwerpen, 1947, Fr. 40.
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II.

97

Kern van het
proletarisch
probleem (De -)

Dr J. Boers

VI

496

Kroniek der
tijdschriften

G. de Vocht

VIII

746

Kroniek der
tijdschriften

G. de Vocht

X

938

Kroniek over
Frankrijk

Raymond Jouve

IV

307

Labour-Party (De -) G. Boss

IX

848

Literaire kritiek
(Onze -)

X

894

Loon en Matschap H. Van Overbeke

III

255

Lutgart van
Tongeren

I

71

Meesterwerken uit A. Deblaere
de Weense musea
(Bij de -)

IX

822

Memoriam Arthur Drs R. Pulinckx
Van Schendel (In -)

III

251

Memoriam Felix
Em. Janssen
Timmermans (In-)

VII

647

Em. Janssen

A. Deblaere

Moderne
Prof. Dr H. Robbers VIII
philosophie
dienstmaagd der
theologie zijn? (Kan
de -)

673

Mozart's
levensbeeld

V

453

Nationale
J. Andriessen
geschiedschrijving

VII

652

Newman een licht
voor onzen tijd

Prof. Dr T.
Willebrands

III

193

Nieuw Leven van
Jezus (Een -)

Dr E.
Vandenbussche

V

438

G. De Wolf
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Noorse en
Em. Janssen
Nederlandse trilogie
(Een -)

V

444

Oost-Duitsland

VI

488

Oprichting van den M. Duerinck
Raad van State in
België (Bij de -)

VI

525

Oud en nieuw

V. De Meyer

III

236

Pax Americana?

Dr jur. A. Thomas

VIII

740

P. André

Philosophisch
F. De Raedemaeker IX
Congres te Leuven
(Het -)

818

Priester en
onderwijzer

R. Windey

II

138

Psychoanalyse en
moraal

F. De Raedemaeker X

878

Psychologie der
Prof. Dr J. Nuttin
waarneming op
nieuwe wegen (De
-)

IV

329

Religieuse mens
(De -)

I

3

Revolutie in het
R. Caron
Frans
opvoedingssysteem

X

901

Roman, reportage
en getuigenis

Em. Janssen

VI

509

Rondom het
Wereldfestival te
Brussel

A. Vandenbunder

IX

829

Samenwerking
onder onze
katholieke
schrijvers

André Demedts

IV

319

Shaw, spotter en
predikant (G.B. -)

A. Deblaere

III

226

Sociale en
Dr U. Lopez
godsdienstige
toestand in Spanie
(De -)

II

114

Stijl en stijlloosheid Em. Janssen
in onze literatuur

VIII

693

J. Parmentier
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Techniek van de
novelle (De -)

Dr L.P. Van den
Bergh

VII

601

Thibon (Gustave)

J. Beyer

X

865

Toekomst in het
J. Andriessen
perspectief van het
verleden

II

148

Tweeduizend jaar
geschiedenis

M. Dierickx

IV

343

Vincent Van Gogh A. Deblaere
in ons land

IV

348

Vlaamse
volkskunde

IX

841

Voor onze literatuur Em. Janssen
in nood

II

127

Vraagstuk onzer
grensarbeiders in
Noord-Frankrijk
(Het -)

J. Declercq

I

64

Waarheen met de
humaniora?

Dr A. van den
Daele

V

407

Wet en geweten

F. De Raedemaeker VII

577

Woningvraagstuk in Dr jur. A. Van den VII
België (Het -)
Daele

633

Em. Janssen
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V

II. - Boekbespreking
Ackere, Johan Van Schubert de zwerver, de
zanger

III

282

Adams, Élisabeth Laura VI
- Symphonie in 't donker

570

Adolphe, Lydie - La
philosophie religieuse de
Bergson

179

II

Albe - Ossewagens op de I
kim

85

Aldanov, Marc - Pour une X
terre charnelle

955

Allers, Prof. Dr Rudolf - X
Zelfverbetering

950

Alzin, J. - Elken dag zon

II

174

André, Max - Foyers de
lumière en chrétienté

V

465

Antonissen, Dr Robert - V
Een Abel spel vanden
Winter ende vanden Somer

471

Aron, Robert - Retour à
l'éternel

V

466

Austen, Jane - Trots en
vooroordeel

III

280

Axters O.P., Prof.
VI
Stephanus - Mystiek
brevier. De Nederlandsche
mystieke poëzie

572

Baelen, Kamiel Van Gebroken melodie

85

I

Balie, Prof. Drs Carolus, VI
Dr Adelard Epping, Dr
Aquilinius Emmen, Dr
Benignus Korver - Dokter
Subtilis. Vier studies over
Johannes Duns Scotus

564
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Banning, Émile Réflexions morales et
politiques

X

951

Bauhofer, Oskar - Der
Mensch und die Kunst

VI

565

Bayaert, Pierre - Pour une IV
philosophie de la
constitution

382

Bedoyère, Michael De La IX
- Le christianisme sur la
place politique

856

Beeck, Leo Op de Wolven op de hei

X

957

Behrend, Alice - Babette II
en haar bruidegoms

186

Berdiaeff, Nicolas - Essai IX
de métaphysique
eschatologique, Acte
créateur et objectivation

859

Berdjagew, Nicolaj Mens en machine

VII

662

Berger, André - A la
rencontre de Fernand
Crommelynck

X

959

Bernard O.P., Rogatien - VIII
Het Mariamysterie, de
oorsprong en de verheven
handelingen van Maria's
genademoederschap

757

Berquin pr., K. - Apologie II
van den deemoed

173

Beslier, Geneviève G. Sainte Thérèse de France

757

VIII

Bessières, A. - Un martyr II
de la charité. Le Père de
Jabrun

176

Biebuyck, Jacques Journal d'un chrétien

III

277

Biebuyck, Jacques - Pier X
Giorgio Fassali

948

Bijdekerke, J. - Du bist
mijn

184

II

Streven. Jaargang 14

Bijser, V. De - De Engelse X
taal

959

Blomberg, Harry - Neige VIII
ardente

760

Blommaert, Aloïs Wroeters

184

II

Boens, Daan - Het hart der VII
wereld klopt

665

Boer O.S.B, Dom N. Leekenbreviertje

VI

560

Boers, Dr J.J.L.A. Proletariaat en
deproletarisatie

I

90

Boll, Marcel en Jacques X
Reinhardt - Les étapes de
la logique

949

Boll, Marcel en André L'élite de demain

951

X

Bonaventura, St - Over de VI
volmaaktheid van leven.
Over het besturen der ziel

559

Boosman, Judith - Een
contemplatieve, Zuster
Denise van Jezus
Carmelites

II

175

Boschmans, Jan - De
zeven flessen van den
kannunik

II

184

Boschot, Adolphe - La
VI
jeunesse d'un romantique.
Hector Berlioz 1803-1831
d'après de nombreux
documents inédits

575

Bottu, M. en Ernst S.J., II
P. - Pour une gymnastique
de jeunes

192

Boullaye S.J., Pinard de II
la - Exercices spirituels
selon la méthode de
Saint-Ignace

172

Boullaye S.J., Pinard de II
la - Les étapes de rédaction

172
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des Exercices de
Saint-Ignace
Boutleux, Élisabeth - La IX
messe en esprit de
réparation pour les 11 ans

856

Breukelen, J.J.M. VI
Schoonheid en geluk in
huwelijk en voortplanting

559

Broeckaert, Dokter
Wilfried - Pumpernickel
en humor-vitaminen

II

185

Streven. Jaargang 14

VI

Broeckx, Kan. E. - Rerum VII
novarum en Quadragesimo
anno

670

Brongersma, Dr. E. - De I
bekrompenheid van het
katholicisme

79

Brulez, Raymond Sheherazade of literatuur
als losprijs

379

IV

Bruning O.F.M., Dr E. - I
Wat doet gij onder de Mis?

80

Buchan, John - De negen VI
en dertig treden

573

BUCK, J.M. De - Mort à VI
l'aube

570

BUCK, Pearl S. - De
moeder

X

953

BUCK, Pearl Ballingschap

II

182

Buckinx.-Luyckx, A. - Het II
wonderbare sprookje

186

Buenzod, Emmanuel Musiciens

IV

382

Buysschaert pr., De J. Het Jodendom in de
oudheid, van de
ballingschap tot Christus

V

464

Callens S.J., H. Geneeskrachtige planten

VIII

768

Campbell, Robert Jean-Paul Sartre ou une
littérature philosophique

V

465

Campenhout. Dr Ernest VII
Van - Éléments de
génétique, science de
l'hérédité

668

Cannon, W.B. - La
sagesse du corps

667

VII
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Cantens, Lode - De
Kathedraalbouwer

X

956

Carolus, P. - De
voorboden van Lourdes

III

276

Castiello S.J., Jaime - Une III
psychologie humaine de
l'éducation

283

Cauberghe, J. V
Nederlandsche taalschat.
Deel I Spreuken en
spreekwoorden,
Cauberghe, J. Nederlandsche taalschat.
Deel I Spreuken en
spreekwoorden; II
Spreekwoorden,
uitdrukkingen, gezegden;
III Synoniemen,
antoniemen, homoniemen
en paroniemen; Citaten en
gevleugelde woorden

472

Cavaillès, Jean - Sur la
IX
logique et la théorie de la
science

861

Ceuppens O.P., P.F. - Le I
déluge biblique

81

Champigneulle, Bernard VI
- L'âge classique de la
musique française

574

Charmel Prof. Dr
VII
Raymond en Prof. Dr
Louis De Broglie - De
toekomst der wetenschap

667

Chaudieu, Georges IX
L'artisanat producteur
d'hommes et d'ouvrages de
qualité

862

Chorus, Dr A. - Ontstaan VII
en ontwikkeling der
psycho-analyse

662

Chorus, Dr A. Paedagogische
moeilijkheden bij
gestichtskinderen

764

VIII

Streven. Jaargang 14

Claes, Ernest - Jeroom en X
Benzamien

956

Claude, S.J., Robert - Le II
rayonnement de
Pier-Giorgo Frassati

175

Claus S.J., K. - Het Kind, VI
vloek of zegen

561

Claus S.J., K.L. Verliefden en verloofden

II

174

Claus S.J., K.L. - Over
echtelijken vrede

IV

375

Closson, E. - L'élément
flamand dans Beethoven

I

87

Coenen, Kan. De J. Juliana van Cornillon

I

88

Colle, Prof. Gaston - Mes IV
Alyscamps

375

Colpaert, J. - De
middenstand als sociale
klasse

190

II

Cols, Jos. - Het
IX
geboortedeficit in België,
schets van een Belgische
demographie 1830 tot 1930

862

Conscience, Hendrik Rikke-tikke-tak. Blinde
Rosa. De grootmoeder.
Baas Ganzendonck. De
oom van Felix Roobeek

V

470

Conscience, Hendrik - De II
loteling

186

Coppé, Prof. Dr A. Economische politiek en
levensstandaard

IV

383

Coppé, Prof. Dr A. Economische politiek en
levensstandaard

IX

862

Cordemans, Dr M. - Ons II
land in het nieuwe
wereldbeeld

191

Streven. Jaargang 14

Corn. A.E. - Zonen van
Neptunus. Een bundel
verhalen van de zee

V

470

Coster, Sylvain De VI
Initiation à la philosophie

564

Craene, Basiel De Passie-Verhaal

V

564

Crick, Jef - Les vies
multiples de Rubens

VI

469

Crick, Jef - Jan Frans
Willems

I

83

Cruysberghs, Mgr. Moeder

IX

855

Cruz, San Juan de la - De VI
poëzie van San Juan de la
Cruz

567

Cuyper, J. De - Idesbald
van der Gracht

V

474

Daenen, Dr C. - Oefening V
bij de practische
Nederlandsche spraakkunst

472
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VII

Damais, Émile - Les
III
grandes étapes de la pensée
musicale

282

Daman, J.A. - Het
algemeen beschaafd in
Vlaanderen

III

280

Daniels, G.C.J. III
Religieus-historische studie
over Herodotus

277

Dantinne O.P.L.G. L'Église catholique en
Belgique sous l'occupation
allemande

81

Debaisieux, Paul - Leçons II
familières de biologie

187

Debouxhtay, Pierre L'Antoinisme

I

81

Deckers, Herman - Les
secrets de l'amour

VI

566

Defrancq, R. - Geestelijke II
vernieuwing van ons
boerengezin

190

Delaruelle, A. en Dr A.T. VII
Claes - Beginselen der
moderne chemie

667

Delile, Pierre en Charles VI
- Sillage

561

Delmotte, Dr Louis - De II
Belgische koloniale
holdings

188

Delooz O.F.M., Eugenius X
- De sociale ideeën van
Pius XII

960

Demedts, Gabrielle Verloren thuis

IV

379

Demedts, André - Richard IV
Minne

377

Demedts, A. - Leven en
schoonheid

82

I
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Denaux, Joris - Uit de
IX
godsdienstige geschiedenis
van het Oud Verbond

855

Dermine, J. - Religion et VII
politique

660

Devolder O.F.N., Dr N. - I
Arbeid en economische
orde

89

Deycker, G. De - De
IJzertoren. De
IJzerbedevaarten

VIII

766

Dierckx S.J., M. - De
Jezuïeten

I

82

Dochaerd, Renée V
L'Expansion économique
belge au Moyen âge

473

Donck, E. Vander Parochie liturgie

X

947

Doncker, Maurits De Koren uit de wan

IV

378

Donker, Anthonie - De
VI
vrijheid van den dichter en
de dichterlijke vrijheid Een
critiek op de moderne
poëzie

566

Donker, Anthonie - Het
sterrenbeeld

568

VI

Driessen, P. Van I
Opvoedingsfactoren bij de
karaktervorming I deel

82

Driessen, P. Van I
Opvoedingsfactoren bij de
karaktervorming II deel

83

Duinkerken, Anton Van VII
- Het erfdeel van de
vreugdebloem

664

Duinkerken, Anton Van VI
- Verscheurde christenheid

566

Duinkerken, Anton Van II
- Tobias met den engel

181

Dupont, Dr J. Ph. - De
tweede Faust

279

III
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Duverger, J. - Het
grafschrift van Hubrecht
van Eyck en het quatrain
van het Gentsche Lam
Gods-retabel

III

281

Dygat, Stanislas - Le lac VI
de Constance

571

Eggermont, J. Poppenspelrepertorium

II

185

Eliot, Thomas Stearns Sommes-nous encore en
chrétienté?

IX

856

Elsschot, Willem - Het
dwaallicht

VI

569

Engelhard, Xavier Sagesse de Violaine

V

468

Ermes, B.H. - Henk

V

470

Ernst, Robert - Een
moderne heilige,
Hieronymus Jaegen

X

948

Espallier, Dr V.D. VIII
Waarheen met de school?

765

Eusebius - Eusebius'
Kerkelijke geschiedenis

IX

854

Feber, L.J.N. - Van
Herren en Herrenkultur

II

191

Fessard, G. - France prend II
garde de perdre ta liberté

189

Fiumi, Comtesse
X
Maria-Luisa - Rita de
Cascia, moniale augustine

945

Flanders, John - De
zilveren knaap

II

185

Fleerackers S.J., E. Rhetoriek

V

472

Florand O.P., François - I
Op weg naar
levenseenvoud

79

Streven. Jaargang 14

Florquin, Joos - Lente van X
het hart

958

Fortmann, De. H.M.N. - VIII
De revolutie in het Engelse
opvoedingssysteem

765

Francotte, R.A. - Het uur X
van Spanje

958

Galetti, Vincent en Roger X
Marchant - Espagnol.
Méthode Daphné pour
l'études de langues
modernes

959

Gatti, Angelo - De
zonneventer

665

VII

Streven. Jaargang 14

VIII

Gestel O.P., Dr C. Van - I
Nazareth of de ondergang

82

Gezelle, G. - Dit is de
nieuwe Vlaamsche
duikalmanak ofte
plukalmanak voor 't jaar
ons Heeren 1947

753

VI

Ghellinck S.J., J. De I
Patristique et moyen âge.
Les recherches sur les
origines du symbole des
Apôtres

77

Ghellinck, S.J., Joseph De II
- L'essor de la littérature
latine au XIIe siècle

178

Gilissen, Dr J.H. Eigendomsrecht en
eigendomsplicht

II

187

Goudge, Élisabeth - Het X
land van de Groene Dolfijn

953

Govers C. SS. R., N. X
Conferenties over de
heiliging van het huisgezin

947

Guenter, Dr Heinrich Das Deutsche Mittelalter

V

474

Gunnarson, Gunnar Oiseaux noirs

X

955

Haag, Henri - Rien ne
vaut l'honneur

II

177

Haeringen, Dr C.B. Van V
- Kramers, Nederlands
Woordenboek

471

Haes, Jozef De - Ellende I
van het woord

84

Haest, Juliaan - Vlaamse VI
moeder lyriek

572

Hanlet, C. - La pensée
catholique dans le roman
belge contemporain

81

I
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Harcourt, Robert d' - Le III
Nazisme peint par
lui-même

277

Hardwig, Alb. F. - Het
milde leven

V

469

Hasselt, G. Van - De oude X
moeder. Kerstnacht in de
gevangenis

958

Hayck, F.A. - La route de I
la servitude

92

Heere, Dr W.R. - De
II
studie der volksgroepen en
der volken in hun
verscheidenheid een
dringende eis

192

Hellencourt, H.D' - Op
Weg

II

175

Hemeldonck, E. Van Agnes

II

183

Hennings, Emmy - Helga VII
speelt het leven

666

Hermes - Hoe studeeren
op de universitelt?

767

VIII

Heylen Kan., Dr V. - De I
huwelijksbeletselen

82

Heyns, Pol - Antieke
kalenderprenten

II

192

Hilgers, Jean Anglicanisme et
catholicisme

I

81

Hocedez S.J., E. III
L'Évangile de la souffrance

276

Hoenen S.J., Dr P. Philosophie der
anorganische natuur

IX

861

Hofstra, H.J. Socialistische
belastingspolitiek

I

90

Hollenberg, Dr A. Sociaal realisme

X

960
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Hoogaert, Jan Wilbert - V
Gezond verstand voor
Europa

476

Hoornaert S.J., G. - De
strijd om de kuischheid

173

II

Horatius - Oden en epoden I

85

Hornborg, Harald Crépuscule sur Illerstadt

VIII

760

Houart, Pierre - La
Belgique depuis cinq
siècles, 1446-1946

V

473

Hove, Dr Mag. A. Van De goddelijke
Voorzienigheid

I

77

Huf O.C.R., R. - Het boek IX
der psalmen

857

Huffer S.J., Dr E.J.E. - IV
Wiskunde een deductieve
wetenschap

384

Huizinga, J. - De mensch VII
en de beschaving

663

Huizinga, J. - Incertitudes I

88

Hulse, Dr P. Van Leergezag en vrijheid

II

173

Huygens, Ch. - Licht en
schaduw. De roman van
Rembrandt's leven

VIII

759

Huyghens, Dr G.W. - De VII
Nederlandsche auteur en
zijn publiek

663

Iswolsky, Helen - De ziel VI
van Rusland

576

Ivens pr., E. Sterrenkunde

768

VIII

Jaegher S.J., P. De - Een II
met Jezus

177

Janssen S.J. Em., - Stijn VI
Streuvels en zijn
Vlaschaard

567
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Jonckheere, Karel Conchita, Gedichten

IV

378

Josselin de Jong, K.H.R. I
De - Pelgrims

84

Karri, Unto - Het ijs
breekt

V

468

Kerkhove, Hendrik Van V
- Van kluizenaar tot
minnezanger

467

Heulers, Dr Jos. - De
boeken van het Nieuwe
Testament

946

X

Keuppens S.Th.D., J. - VIII
Mariologiae compendium

757

Kierkegaard, S. - Vie et
règne de l'amour

858

IX
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IX

Knox, Mgr. Ronald - De H. III
Schrift

277

Koestler, Arthur - Nacht VIII
in den middag

759

Kothen, Abbé R. Religion et éducation

VIII

764

Kothen, Robert Prêtres-ouvriers

I

81

Kothen, R. - Problèmes
sociaux actuels

II

190

Kramer, W. - Vondel als
barokkunstenaar

VII

664

Kroes, Dr H.W.J. Kramers' Duits
woordenboek,
Duits-Nederlands en
Nederlands-Duits

V

472

Kuiler, Hendrik
Christiaan - Verkeer en
vervoer

IV

382

Labé, Louise - Het geschil III
tusschen dwaasheid en
liefde

280

Lamy, Albert - Une
méthode moderne
d'éducation

283

III

Lannoy O.F.M. Cap., Dr VII
C.J. - De wijsbegeerte van
het communisme

661

Larigaudie, Guy de - Joeg II

185

Laub, Alfred - Nervenfalle VII
und ihre Lehren

662

Lavallaye, Jacques Introduction aux études
d'archéologie et de
l'histoire de l'art

574

VI

Lavaud O.P., Benoît I
L'idée de la vie religieuse

80
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Lebeer, Dr J. - Over
tweelingen

II

187

Lebeer, Dr J. II
Geneeskundige marginalia

187

Lebeer, Louis - De geest III
van de graveerkunst in de
XVe eeuw

281

Lebrun, P. Antoine - Pio X
perrazo, cheminot et
tertiaire

948

Leclercq, Jacques Leçons de droit naturel

IV

382

Leclerq, J. - Trente
méditations sur la vie
chrétienne

I

78

Leconte, Jacques Robert I
- Les tentatives d'expansion
coloniale sous le règne de
Léopold Ier

89

Lefebvre, Luc L'existentialiste est-il un
philosophe?

V

466

Legoet, Madeleine - Dr
Étienne Pernet

V

477

Legrand J. - L'univers et II
l'homme dans la
philosophie de saint
Thomas

178

Lelotte S.J., F. - Étoile du VI
matin, méditations au
rytnme de l'année
liturgique

560

Lemonnyer O.P., A. - Ons X
goddelijk leven

947

Lennep, R. Van Handleiding voor het
scheidsgerecht in
Fransch-Belgisch recht

VIII

766

Lennep, R. Van - De
VIII
motiveering van de
uitspraken der burgerlijke,
strafrechterlijke,
bestuurlijke en disciplinaire

766
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rechtsmachten en in zake
wetgeving en landsbestuur
Lens, Josephine - Het
zaad dat ontkiemde

X

956

Léonard, Jean-François II
- De cel werd mijn
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