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VOORWOORD 

Dit boek is in de letterlike zin van het woord "voor 
Willem Nieuwenhuis" geschreven 1 Hij toch nodigde mij uit, 
.voorjaar 1928, tot medewerking aan het nummer van 
Dietse Warande en Belfort dat zou gewijd worden aan de 
noordnederlandse katolieke jongeren. Hoezeer ik deze, zijn 
uitnodiging op prijs stelde, blijkt uit het hiervoorliggend 
werk, het resultaat van 'n studie, die, luidens het verzoek 
handelen zou over het aandeel van het Zuiden aan het 
katoliek renouveau. 

Onmiddelik echter zag ik aan mijn opdracht óók de andere 
zijde ...• "Het aandeel aan het renouveau", - in de milde 
geest van Nieuwenhuis kon dit niets anders betekenen da~ 
de medewerking ten goede. Maar ik voelde 'n onweerstaan
bare neiging ook de andere, donkerder kanten in 't oog te 
vatten. Ik heb intussen getracht mij zo dicht mogelik bij 
mijn opdracht te houden, zij 't dat ik "het aandeel" in zijn 
historiese groei enigermate heb trachten te motiveren. Eniger
mate, wijl ik geen historikus van beroep ben / en slechts 
liefde mij tot dit onderwerp, tot .... kritiek ook drijft. 

Er worden hier talrijke kwesties gesteld en open gelaten. 
Het zou aanmatigend zijn links en rechts oplossingen rond 
te strooien, ~ en het kan de taak en roeping van sommigen 
in deze dwaze wereld zijn kwesties te stellen en . . . . open 
te laten! 

Het onderwerp is precair l Ik schreef eens 'n klein artie-



keltj€ van enkele regels in 'n tijdschrift over deze zaken, 
en er waren zeven hoofdartiekelen van ettelike kolommen 
in 'n dagblad toe nodig die enkele regels te "weerleggen". 
Het Zuiden is een "question brûlante", en is voor sommige 
verlichte kringen zelfs 'n ~teen des aanstoots. Men neme 
mijn verzekering aan, dat ik bij deze verdediging van het 
Zuiden bezield geweest ben door liefde voor mijn twede 
vaderland dat in Oosterhout een zijner grote glories vindt. 
Mqge de opdracht aan hem, die bij 'n eventuele solicitatie 
over vijfhonderd jaar ernstig in aanmerking komt voor 
"patroonheilige der journalisten", aan Willem Nieuwenhuis 
gelden als een beschermheerschap, dat borg staat voor op
rechte in tensies l 

* * * 

Het is intussen nodig nog het volgende op te merken: 
dit boek is niet àf; het raakt nimmer af, zolang "Midden
Nederland" zal strijden voor zijn plaats onder de zon. -
Het is bovendien 'n proeve van geschiedschrijving der eigen 
dagen, en dus .... zeer aanvechtbaar. 

Het wil alleen het eerste boek zijn dat enkele problemen 
en verschijnselen der zuidelike gewesten samenvat en belicht. 
Het mag en zal dus binnen tien jaar geheel verouderd zijn .... 

DE SCHRIJVER. 

Eindhoven, Allerheiligen 1928. 



I. STAATKUNDIGE AKTIVITEIT IN DE 
VORIGE EEUW. 

B
RABANT was vervallen tot diepste armoede; de af
gevaardigde quljé verzekerde in de Nationale Ver
gadering van 1796, dat tweederden der ingezetenen 

van Bataafs Brabant behoeftig waren; relatief zeer hoge 
belastingen drukten de armen, die bij wijze van beloning 
voortdurend onder de voet gelopen werden en onder offi
cieele termen geplunderd door de legers van de Staten 
tijdens de langdurige oorlogen . 

"Bovendien was Staats-Bra bant zeer onveilig, talrijke roovers
benden hielden er zich op, uit gevluchte of gebannen mis
dadigers of afgedankte soldaten samengesteld, die op vaste 
tijden verschenen om roof en geweld te plegen" ... Inbraak, 
knevelarij, mishandeling, brand en doodslag heerschten dan 
van dorp tot dorp en .... van de Staten was geen bescherming 
te wachten ; politie bestond · niet in het land""" 

Men waant zich verplaatst in Corsika of Meksiko, dit lezend 
bij de geschiedschrijver Hezenmans l 

"De laatste overblijfsels van bloei en welvaart gingen er 
verloren ; de rijkste en aanzienlijkste geslachten verhuisden 
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naar het buitenland; de gegoede burgers, zoo kooplieden 
als industrieelen, volgden hun voorbeeld met allen die zich 
redden konden uit den ondergang hunner vaderlijke woon
streek, en alleen de onvermogenden bleven achter. De be
volking van steden en dorpen was weggesmolten ; handel, 
nijverheid, landbouw waren gedood; alle wetenschap, alle 
kunst was er uitgeroeid en de bewoners in armoede gedom
peld. Wanneer men de verslagen leest van de landsontvangers, 
dan bloedt het hart : het getal bewoonde huizen in de 
dorpen werd jaarlijks kleiner, de uitgestrektheid bebouwde 
gronden kromp jaarlijks in; al schraler werden die akkers 
bij gebrek aan bemesting; de woningen waren ellendige 
hutten ; het voedsel der bewoners zóó sober, dat minder 
sterke gestell~n het leven er niet bij zouden behouden 
hebben; niemand hunner was een bed rijk, en in geval van 
ziekte waren zij geheel hulpeloos". 

Toch, uit dit Brabant: is het Brabant-van-tans voort
gekomen .... 

* * * 

Zodra hadden niet de Staten-Generaal in 1795 de rechten 
van mens en burger afgekondigd, of de Brabanders gingen 
deze op zichzelf toepassen, en een sterke organisatie kwam 
tot stand, die door de komende troebele jaren heen de 
belangen van Brabant voorstond en ondanks onenigheden 
in eigen boezem, ondanks kleinzielige tegenwerking der 
Staten, die in de roemruchte dagen van vrijheid, gelijkheid 
en broederschap niet beter meenden te kunnen handelen 
dan . . . . troepen naar het Zuiden te zenden om de gene
raliteitslanden: generaliteitslanden te hóuden, ondanks alle 
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belemmerende omstandigheden erin slaagde door te dringen 
in de Staten-Generaal, en zich in de Nationale Vergadering 
als achtste provinsie des lands en eerste Katolieke gewest 
te doen erkennen. (Maart 1796). 

Dan klinken de stemmen van Brabants Katolieken in 
's lands offisieële vergadering, en het zijn de eerste veertig 
jaar bijna uitsluitend Brabantse Katolieken, die de belangen 
van Katolisisme en Kerk in de openbare lichamen voorston
den, eerst met meer rumoer dan deskundigheid (volgens de 
stijl des tijds), !~ter met 'n hardnekkige overtuiging en gron
dige kennis. Het zijn bijna uitsluitend Brabantse Katolieken 
geweest, die 't spits hebben afgebeten, toen Katoliek Neder
land zich te verzetten had tegen het josephisme van 'n 
Willem 1. Toen Joachim Ie Sage ten Broek buiten 't parle
ment de grote leider was, bracht Brabant in de Kamer al 
spoedig zijn eerste-rangs-staatslieden naar voren. Als eerste 
grote, maar eenzame figuur, de prinsipieele Katoliek: Jbr. 
Leopold van Sasse van IJsselt, de aristokraat met zijn open
hartig, fel karakter, die geen blad v.oor de mond nam als 
de waarheid verdedigd en de grondwet uitgevoerd moest 
worden, die met 'n hartstochtelike zeggingskracht zijn . goed 
vertrouwende ziel uitsprak, van hart tot hart redeneerde, hij 
de enige Noordnederlander naast de Belgen, die in 1828 de 
afschaffing der de drukpersvrijheid belemmerende wetten 
voorstond, die onverbiddelik de eisch stelde: geen herstel 
der (Katolieke) grieven, geen geld l 1) - en als grijsaard in 
1840 nog 'n hartstochtelike rede hield in de Dubbele Kamer 
ter bespreking der grondwetherzieningsvoorstellen, zó vurig 

1) Witlox, Katholieke Staatspartij I, vierde hoofdstuk 157-174 en I, II, 
passim. 
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dat men er 'n revolutionnaire geest in meende te bespeuren l 1) 

'n Voortreflike steun krijgt hij sinds 1829 in de Brabantse 
afgevaardigde Mr. ]. L. A. Luyben, de krachtige verdediger 
der vermaarde petities inz.ake vrijheid van onderwijs (men 
kon in het jaar 1928 't eeuwfeest herdenken van 't feit dat 
onder stuwkracht van Brabant de schoolstrijd begon l ), de 
onverbiddelike tegenstander van alles wat ook slechts door 
ongrondwettelikheid "angehaucht" was, de krachtige verde
diger der landbouw- en industriebelangen. Luyben was 'n 
zeer gelukkige aanvulling van Van Sasse door de eigenschap 
van zijn koel, zakelik, scherpzinnig temperament, de man, 
"die de zaken veel bedaarder en rus.tiger bekeek, al kon hlj 
vaak in alle kalmte, en daardoor wellicht treffender, zeer 
scherpe dingen zeggen, opwellend uit een diep gevoelde, 
doch pijnlijk getroffen overtuiging". 2) De regering van 
Willem I wist zijn onafhankelik en eerlik oordeel te belonen 
door hem uit zijn betrekking als distriktskommissaris van 
Bokste! te stoten, kinderlike wraakzucht van 'n verblind 
autokraat. Geheel zijn verdere leven bleef Luyben "de koene 
kampioen der Hollandsche Katholieken in 't algemeen, ge
durende een schitterende parlementaire loopbaan van dertig 3) 

zware jaren", oordeelt de bij uitstek bevoegde Witlox. 
Toen Van Sasse zich in '32 niet meer herkiesbaar had ge~ 

steld, werden naast Luy~en twee figuren afgevaardigd, die tot 
1840 het prinsipieel katolieke, vooruitstrevende (d.w.z. in 
die tijd: liberale) driemanschap formeerden: Mr. Luyben, 

1) Witlox 1 339-341 (de rede in haar geheel), ook in Aug. Commissa
ris: Van toen wij vrij werden, I 98-103. 

1) Witlox I. zevende hfs. 229-253, en 1 en II passim. 
3) 1829-1859. 
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Mr. Romme, notaris te Terheyden bij Breda, en Mr. P. 
Gouverneur. Het zijn deze drie vuurvreters geweest, die in 
de hete dagen van de grondwetsherziening van 1840 tot 
grote schrik van al wat konservatief was, in Kamer en land 
het woord voerden. Men begon nü al vast ultramontaanse 
invloed, om niet te zeggen overheersing te vrezen l 1) -

En als de Dubbele Kamer over de herziening te oordelen 
heeft, ontstaat het door van Sasse al langer gewenste ge
zamenlijk optreden van vooruitstrevende katolieken en libe
ralen. Tégen de onvoldoende herziening stemmen 11 van 
de 120 leden; van deze 11 zijn de katolieken allen Brabanders: 
Luyben, Gouverneur, Storm, Van Sasse, Romme, Boeracker 
en Mastboom. Met Thorbecke, De Kempenaer. Van Nagell 
en Van Dam vormden deze zeven het blok, dat zich vast
aangesloten verzet tegen àl wat door deze herziening werd 
voorgesteld. Het vooruitstrevende katolieke element schijnt 
wel onder zuiderse lucht geboren te zijn l Zij wilden, met 
breder en dieper inzicht in de evolutie van hun volk, 
Nederland zich zien ontwikkelen tot een "vrije grondwettig
zuivere staat". Het 'zijn juist de Brabanders, van wie tot 
nog toe eigenlik alle kracht was uitgegaan, -vat Witlox samen 
in het Besluit van zijn eerste deel.2) zij "de meest drieste groep 
van tegenstanders der regeering, de meest liberale tevens". 

En als dan kort daarop de felle strijd ontbrandt rond 
"het stigma onzer verdrukking", het beruchte placet, stond 
weer 'n Brabander op zijn plaats, de eerste fel-katolieke 
minister Cvan R. K. Eredienst), de Bossenaar Mr. Jan Baptist 
van Son. Herhaaldelik om zijn grote bekwaamheden daartoe 

1) Witlox 1 320-5. 
') Blz. 356. 

13 



door de Koning aangezocht, liet van Son zich tenslotte tot 
zijn gewichtige post beroepen; met stoere volharding heeft 
toen deze nobele, kinderlik-gelovige. maar diep-inzichtrijk
overtuigde geleerde en praktikus de zaak der katolieken in 
en buiten het ministerie voorgestaan. Met scherp inzicht 
zaken en personen doorgrondend, wist hij het placet te 
weren uit het ontwerp-wetboek van Strafrecht 1846-1847 
door 'n hardnekkig, maar beleidvol gevoerde verdediging, 
al werd in de openbare Kamerberaadslagingen het ontwerp 
wegens 't ontbreken van 't placet verworpen. - Ook uit 
de mislukte pogingen rond het jaar '48 om te komen tot 
'n katolieke assosiatie blijkt, welk 'n sentrale pozitie van Son 
innam in Nederland, met name in Brabant, welke eminente 
waarde men hechtte aan zijn steun en stem. Hij is genoemd 
"misschien de nobelste, de meest ongerepte, de meest loutere 
verschijning onder onze Roomsche emancipators". 1) 

* * * 
In deze tijd bezat Brabant al het eerste1) katolieke neder

landse dagblad in de Noord-Brabander, 1829 te Den Bosch 
opgericht, 't blad dat heel 't emansipatief streven der neder
landse katolieken begeleidde, zij 't niet altijd even gelukkig 
(als bijv. onder 't redakteurschap van de vermaarde Dr. 
Wap !). Het is Brabant dat Le Sage ten Broek hoofdzakelik 
als het terrein zijner kulturele werkzaamheid uitkoos, hij de 
vader der katolieke pers die sints 1828 ongevèer doorlopend 
in het Zuiden woont, vandaaruit De Godsdienstvriend (1818-

1) Zie Witlox Il 146 vlg" Over de Katolieke .'\ssosiatie pogingen 
Witlox Il zesde hoofdstuk 171-194. 

2) Motivering Witlox 1 202, noot. 
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1869) en de Catbolijke Nederl. Stemmen (1835-1874) over 
godsdienst, staatkunde, geschiedkunde en letterkunde deed 
horen. Het is in Brabant geweest, dat 'teerste grote al
gemeen nederhmdse, katolieke dagblad ontstond: 17 Junie 
{345 heeft een der allergewich_tigste feiten plaats in het 
kultuurleven van heel katoliek Nederland, n.l. het verschijnen 
in Den Bosch van 't eerste nummer van 't nieuwe blad De 
Tijd, godsdienstig-staatkundig Dagblad, onder de deskundige 
leiding van de stichter · der nederlandse katolieke dagblad
pers, de priester Judocus Smits uit Eindhoven. Reeds in 
1846 ging Smits' wens in vervulling: zijn blad te kunnen 
overbrengen naar Amsterdam, dichter bij Den Haag en de 
nog grotendeels politiek inerte Noorderlingen. Daar trad het 
blad al spoedig leidinggevend op in de grote politieke be
roeringen van de volgende jaren op het tijdstip, "dat weldra 
aan het kritiek nog vrijwel onervaren Roomsch Nederland 
zware eischen zou gaan stellen. - Dat De Tijd aan die 
eischen op zoo schitterende, door katholiek Nederland nooit 
genoeg te waardeeren wijze, heeft kunnen beantwoorden, 
is zonder eenigen twijfel te danken aan de, vooral voor de 
tijdsomstandigheden zoo voortreffelijke leiding, door Smits 
en Cramer - onder de auspiciën van hun Mentor, presi
dent Van Vree - aan hun blad gegeven". 1) De stichting 
van De Tijd is het diepste kulturele feit uit de eerste helft 
der negentiende eeuw. 

* * 

Het is eerst de onderwijsstrijd van 1840, die de kato
lieken buiten Brabant bracht tot "intenser deelname" aan 

I) Witlox Il 95. 

15 



het staatkundige, en daarmee openbare leven van óns land. 
Tot dan toe was het Brabant dat telkens en telkens weer, 
en ook telkens alléén "de kreet" uitte waar die nodig was, 
was het Brabant dat het politieke leven voerde, dat de 
eerste grondslagen legde voor de Katolieke Staatspartij, -
dat de katolieken in Nederland voorbereidde op het herstel 
der hiërachie, de "heersende kerk" deed afschaffen, de ver
drukking wegnam van de roomse kerk, zich verzette tegen 
het J osephisme van Willem 1 en het eerste grote roomse 
nederlandse dagblad stichtte. 

Hiermee was echter zijn taak niet beëindigd l 
Als de eerste regeringsdaad van Willem II - het op de 

dag van zijn plechtige inhuldiging teruggeven der vrijheid 
aan de kloosters in Noord-Brabant, en 't erkennen van 
het Redemptoristen-klooster te Wittem - voor de neder
landse katolieken het beste doet verhopen, is er inderdaad 
'n wonderlike wijziging gekomen in de mentaliteit van 't 
vorstenhuis. Niet van de beginne af gaf Willem II blijk van 
zulk een gunstige gestemdheid ten opzichte zijner katolieke 
onderdanenl Het is wel hoofdzakelik het werk geweest van 
de grote Tilburgse pastoor Zwijsen, dat Willem II met andere 
ogen dan zijn vader zijn Katolieken bekeek, in zekere zin 
hun hiërarchie bewànderde. Het vertrouwelik verkeer tussen 
vorst (vroeger kroonprins) en priester heeft de rijkste vruchten 
voor katoliek Nederland afgeworpen. 

Zwijsen is ook weer een grote stuwkracht geweest in dat 
unieke gebeuren in Nederland: ' t herstel der hiërarchie in 
1853. Hij is de eerste aartsbisschop van Nederland. Heel 
het reuzenwerk van de organisatie der herrezen Kerk is in 
gang gezet, geleid en voor 'n groot deel persoonlik tot 
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stand gebracht door de kracht van Zwijsen: de indeling 
der bisdommen in dekenaten en parochies met vaste grenzen, 
het vaststellen van de reglementen voor de parochiale kerk
en armbesturen, 'n nieuwe katechismus, de oprichting van 
't groot-seminarie Rijsenburg, de oprichting van de vijf kate
drale kapittels (1858), de benoeming van de vicaris-generaal, 
dit alles werd voor zijn eigen onderhorigheid en op zijn 
instigatie in de andere bisdommen in betrekkelik korte tijd 
met kracht en voortvarendheid, maar tot in de kleinste 
onderdelen geregeld. Nóg één groot werk zou Zwijsen tot 
stand brengen: het Utrechts provinsiaal Konsilie, in 1865 
te 's Hertogenbosch gehouden. Schaepman getuigde; "Dat 
is een onvergetelijk, een onwaardeerbaar feit. Daar betuigde 
de kerk der Nederlanden bij monde harer kerkvoogden 
haar geloof in de groote waarheden van God en den mensch, 
daar ontvingen geestelijkheid en leeken uit de hand van 
de opvolgers der Apostelen de groote beginselen, die hun 
leven zouden beheerschen en regelen. De diocesaan-synoden 
geven in de bijzondere voorschriften voor ieder bisdom de 
volle ontwikkeling der op het Provinciaal Concilie vastge
stelde orde en na dit feit kon de Kerk van Nederland 
dankbaar jegens God getuigen dat haar restauratie voltogen 
was". 1) En het pleit wel sterk voor het organisatories en 
wetgevend talent van Zwijsen, dat de voorschriften en sta
tuten, welke krachtens dit konsilie de kerktucht van de 
nederlandse kerkprovinsie gingen regelen, niet alleen gro
tendeels van de hand van Zwijsen zelf afkomstig waren, maar 
ook de biezondere lofprijzing van Rome mochten wegdragen. 

1) Zie. over dit alles, en de hele figuur van Mgr. Zwijsen het boekje 
van Dr. Witlox: Monseigneur Joannes Zwijsen, D~n Bosch, 1927. 
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Zo heeft de eerste aartsbisschop heel het katoliek-kerkelik 
leven van Nederland beïnvloed, bevrucht en gevormd; en 
indien de katolieke Kerk zich in Nederland organisatories, 
naar de breedte, en, hopen we steeds meer ook naar de diepte 
gaat ontwikkelen, dan is dit niet in de laatste plaats te 
danken aan de stuwkrachtige s'toot, waarmee de brabantse 
geboren leider en organisator haar beweging in gang zette. 

* * * 
Het is niet zonder reden dat in politicis de betekenis van 

Brabant na 1848 eerder afneemt dan groeit. Niet alleen dat 
brabantse energie de andere gewesten geprikkeld had tot 
zelfbewustzijn, waardoor dit gewest als vanzelf deel uit ging 
maken van een tans meer algemeen geworden streven ; maar 
óók: de grote prikkel tot het uiterst-krachtig optreden van 
Brabant tot '40, had opgehouden te werken. De Brabanders 
hadden voor heel Nederland godsdienstvrijheid bevochten, 
niet alleen wettelik-teoreties, maar ook feitelik; van gelijk
berechtigd sints 1798 waren zij tans gelijk met andere ge
zindten. Brabant bezat tans in hoofdzaken wat het wenste. 
Tiepies karakteriseert Minister van Son in een brief aan 
Mgr. den Dubbelden het verschil in houding tussen Holland 
en Brabant in een brief van 1846, waarin volgens Witlox 
die haar sieteert 1) het verschil weliswaar te scherp is op
gezet, maar die desalniettemin karakteristiek genoeg is om 
haar nog eens te sieteren : 

"In laatst genoemd gewest (d.i. Brabant)· vinden de 
Roomsch-Katholieken hunne positie dragelijk 2) en wach-

- ----
1) Witlox II 125. 
2) Kursivering van G. K. 
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ten zij van den koning alles, van een Ministerie met 
president niets; doch in de overige provinciën brengen 
de grieven omtrent het onderwijs en die over de uit
sluiting van ambten en bedieningen, te weeg dat het 
hoofd hun overloopt, en zij laten zich diets maken, 
dat een grondwetsherziening, waaruit zoodanig presi
diaal ministerie moet geboren worden, hunne stelling 
verbeteren zal ; dat de conservatieve gezindheid der 
Noord-Brabanders verderfelijk is, en deze, door bevre
diging hunner bijzondere belangen, 1) aan de regeering 
als verkocht zijn, waarom zij 2) zich à tête perdue in 
het radicalisme werpen, zonder te willen gelooven, 
dat, bij de daarstelling van een zoodanig ministerie, 
zij nog veel zekerder en nu wettig daaruit zouden 
gesloten blijven, wijl de koning, tot den rol van auto
maat gebracht, niets voor hen zou vermogen, het 
ministerie op de meerderheid steunende, straffeloos hen 
miskennen en, wijl zelfs rechtstreeksche verkiezing geen 
enkelen Katholiek meerder in hun wetgeving zenden 
zou, hoe men ook de census vermindere, hun slavernij, 
zooals zij die noemen, legaal zou maken". 

Datgene wat de inzet van een vernieuwde hevige strijd 
zou worden: het recht der biezondere school tegenover de 
neutrale openbare, was voor Brabant niet van zó urgent 
bela::ig, dat het tot 'n sterke aktiviteit zou prikkelen, wijl 
voor het gehele katolieke Zuiden de openbare school 
prakties neerkwam op de katolieke school, zó zelfs dat tot 
de finansieële gelijkstelling van 1920 het aantal exclusief
katolieke scholen in het Zuiden miniem was. 

1) Kursivering van G. K. 2) Nl. de Hollanders. 
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Daar kwam nog het volgende bij: Wat in zijn tijd (tot 
± 1848) voor de nederlandse katolieken het geëigende middel 
was om hun doel te bereiken, n.l. aansluiting zo nodig bij 
de liberalen, werd langzamerhand onmogelik. Het liberaal 
katolisisme der eerste helft negentiende-eeuw is histories 
zeer goed te waarderen, en waar het zich in de staatkundige 
praktijk verwerkelikte, is het korrekt geweest. Maar reeds 
een Mr. van Son schouwde dieper in de konsekwensies van 
het liberalisme, toen de andere katolieken nog volop mee
trokken 1) ; een man als Nuyens moest in eigen geest het 
pijnlik proses meemaken van liberaal-katoliek tot bevechter 
van het liberalisme. Eenmaal de liberale'n heersend in Europa 
en tot de konsekwensies van hun prinsiepen gerakend, bleek 
de onhoudbaarheid ervan voor de katoliek, de onmogelikheid 
zelfs tot verder samenwerken. Zonder het betrekkelik goed 
gering te schatten dat het liberalisme heeft geschonken, 
moest de Syllabus van 1864 van Pius IX het prinsipiëel 
liberalisme dat het "volslagen ignoreren van God in de 
openbare menselike aangelegenheden" leerde, verooràelen. 

-Maar nog in 1857 stemden zes katolieke kamerleden, allen 
Brabanders en Limburgers vóór de niet juiste gelukkige 
lager-onderwijs-wet van dat jaar: zij. konden vooralsnog de 
liberalen van 1848 en 1853, hun vrienden en medestanders 
van toen, niet mistrouwen. Spoedig echter wezen de feiten, 
duideliker dan stellingen, de ware aard van het liberalisme -
uit, en toen niet langer zakelike en materieële, altans tot 
kwesties van evenredigheid te herleiden vraagstukken de 
hoofdrol speelden in het politieke leven, maar ideële en 

1) Witlox II 148. 
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sosiale kwesties aan de orde kwamen, 1) bijv. op onderwijs
gebied, bleek de praktijk van de onderwijswet van 1857 
allesbehalve geruststellend l Op tijd komt dan ook in 1868 
het vermaarde mandement der bisschoppen in deze materie) 

Na de Kamerverkiezingen van 1866 openbaart zich de 
verwijdering van Katolieken en Liberalen sterker, en gedurende 
de periode tot het jaar 1879 voltrekt zich het langzame 
proses van 't ontstaan der z.g. "coalitie". 2) 

1) Witlox II 131. Of moet men zeggen: toen men de dingen in hun 
beginselen en gevolgen begon te doorzien? Zie ook Gerard Brom, 
Katholicisme en Romantiek in Nederland, Il 349. 

2) Zie voor al deze zaken G. Görris S.J.: Dr. W. J. F. Nuyens be
schouwd in het licht van zijn tijd. 1908. blz. 189 vlg. Over de voorge
schiedens en 't ontstaan van de coalitie, zie het hoofdstuk "Coalitie" in 
Gerard Brom: Katholicisme en Roman tiek in Nederland, II, blz. 309-357. 
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II. LIMBURG IN DEZE EEUW. 

INDIEN men het herstel der hiërarchie wil zien als het 
grote feit voor de nederlandse Katolieken der negen
tiende eeuw en daarbij de voorarbeici in acht neemt die 

met name de brabantse staatslieden daarvoor verrichtten 
door het bewustmaken van de Katolieken als staatsburgers 
niet alleen, maar vooral als Katolieken, mag men hun dank 
weten voor het gepresteerde werk. Voorlopig gaan de Bra
banders staatkundig op in het geheel van Nederlands be
schavingseenheid, gelijk zij gewenst hadden; immers ook 
tijdens de belgiese opstand bleef Brabant trouw aan Neder
land, al had 't de scheiding niet gewenst. Niet langer genera
liteitslanden werken zij met de andere provinsies samen, 
al blijven zij zich onderscheiden door hun, ondanks alles, 
spesifiek-katolieke traditie, in dit opzicht overeenkomend 
met Limburg, dat in 1840 zijn eerste vertegenwoordigers 
naar den Haag zond. Gedurende jaren verneemt men weinig 
van Brabants of Limburgs aandeel aan politieke werkzaam
heid in of buiten het Parlement. De gronden weten wij aan 
het bevredigd-zijn der zuidelike verlangens - wat op nog 
weinig algemeen kultureel besef zou wijzen; anderzijds telden 
de beide zeeprovinciën meer Katolieken dan het vanouds 
katolieke gewest Brabant, waardoor Holland niet alleen het 
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recht, maar ook de plicht had langzamerhand de sterkste 
invloed in de toen in elk geval nog niet fascisties geregeerde 
staat der Nederlanden te oefenen l Des te bedenkeliker 
wordt voor Holland de bladzijde, waarin de geschiedschrijvers 
de politieke gebeurtenissen rond de Schaepman-periode vast
legt. In het van ouds meest reactionaire diocees "werd Schaep
man 't spreken verboden en gold zijn bestrijding als hoogste 
verdienste'', zodat tenslotte deze politieke heros alleen kwam 
te staan bij de verdediging van diverse ontwerpen 1). 

Wie echter nagaat wat Brom in zijn vermaard artikel 
Roomsch Peil zoal meedeelt over de ontwikkeling van het 
sociaal leven der nederlandsche Katholieken2), staat verbaasd 
over het enorme aandeel dat daarin aan het "achterlike Zui
den" ongemerkt wordt toegekend. Had Ariëns niet een geheel
unieke positie ingenomen als sociaal leider in het Oosten 
van ons land, ook in dit opzicht zouden de grote onder
nemingen en de machtigste organisaties naar het Zuiden terug
wijzen als naar hun oorsprong. On vernoemd moge dan blijven 
de algemene betekenis van die machtige centrales van sosiaal 
leven, die nog heden ten dage de kloosters zijn; de geestelike 
energie die daar wordt opgehoopt, zoekt als vanzelfsprekend 
een uitweg over de vlakke weiden, bos- en heidegronden 
van het Zuiden. 

Maar dit zelfs buiten beschouwing latende, is Limburg, 
vooral in de twintigste eeuw op talrijke gebieden 'n krachtig 
initiatief-nemer geworden: te Maastricht had 1899 de eerste 
Bondendag of Katholiekendag plaats, de eerste in Limburg, 
de eerste in Nederland ook, op initiatief van Jhr. Ch. Ruys de 

1) Gerard Brom: Rooms Peil, Beiaard, I jg" le deel, blz. 430. 
2) Idem, blz. 432-437. 
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Beerenbrouck, de man die op betrekkelik jeugdige leeftijd, 
achter de schermen gesteund door de autoriteit van zijn 
vader Jhr. G. Ruys de Beerenbrouck, de kommissaris van 
de koningin in Limburg, zo enorm veel bewegingen wist in 
gang te zetten, waarvan thans Limburg na zijn groeijaren 
in het eerste decennium dezer eeuw, de . vruchten plukt. 

Het was weer Limburg, dat met 't werk der gesloten 
retraites begon sints 1884 te Steijl, dat "Voor Eer en Deugd" 
stichtte in 1905, dat op advies van de zeer gewaardeerde 
adviseur der R. K. Limburgsche Volksbond, de eerwaarde 
M. Sourer het eerste "Sekretariaat van den Arbeid" in 
Nederland (R. K. Bureau voor rechtskundige- en sosiale 
adviezen) oprichtte in 1903. 

Van den beginne af hebben verschillende priesters in 
Limburg 'n open oog gehad voor de groei ener nieuwe in
dustrie, die der mijnen namelik, en de daaraan voor de 
arbeiders verbonden konsekwensies. En hierover moeten wij 
zeker wat uitvoeriger spreken. 

Het romantiese, middeleeuwse Limburg moet men heden 
ten dage zoeken: de mijncentra wijzen zichzelf aan met 
onmiskenbare duidelikheid. Als moderne pyramiden rijzen 
de zand- en sintelhopen boven de grond, de nachten zijn 
doorlicht van vuren, en onder den grond huizen duizenden 
en duizenden. 

Een jong geestelike voorzag toen reeds hoe de Zuid
limburgse gouwen, waar de "runderen nog rustig in het 
groene weiland graasden en de gouden tarwevelden golfden 
langs de zonnige heuvelklingen, die geen ander gedruisch 
nog kennen dan het gelui der Angelus-klokken en het 
frissche suizen van den wj.nd", - Poels voorzag toen reeds, 
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. en profetéerde met merkwaardige juistheid, dat "over 25 
jaren Zuid-Limburg een land is, dat meer op een bedrijvig, 
uit duizend lange schoorsteenen zwarten rook opwalmend, 
Engelsch kolendistrict zal gelijken, dan op onze huidige 
Zuid-Limburgsche gouwen". 1) 

Niet zozeer het probleem van het schone romantiese land 
als dat der schone menselike zielen boeit ons hier. Hoe is 
het gegaan met die duizenden en duizenden die naar het 
Zuiden kwamen of daar reeds woonden ? 

Uit 'n drietal kleinere verenigingen te Niersprink, Bleijer
heide en Heerlen ontstond de groeiende organisatie, in den 
aanvang R. K. Volksbonden voor alle arb~iders. Dr. Nolens 
echter kwam echter met 'n ander plan voor den dag: het 
oprichten van vakorganisaties, een voor 't jaar 1900 vrij 
ongekende vorm van organisatie. In 1903 kon reeds in 'n 
vergadering te Eygelshoven de' "Centrale Bond van R. K. 
Mijnwerkersvereenigingen" worden opgericht. De kapelaan 
Erens was met Nolens de grote stuwkracht in de richting 
van deze bond, die al spoedig in kapelaan Oberjé de redak
teur kreeg van haar vakblad "De Mijnwerker", Oberjé, "de 
voorvechter voor vrije artsenkeuze en voor een algemeen 
ziekenhuis", in wiens blad "de vele en velerlei misstanden 
op de mijnen meedoogenloos aan de kaak werden gesteld 
en in verband daarmee de aanstelling van arbeidercontroleurs 
bepleit". 

Eerst in 1909 verschenen de sosialisten "op de vlakte", 
toen zij onmiddelik een als providentieële kracht tegenover 
zich kregen in de persoon van Dr. POBLS, die eind 1910 
voorgoed in de mijnstreek ging zetelen. Het past hier deze 

1) Po els: Tijdig 1903. 
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merkwaardige figuur nader te belichten, wijl hij de man is, 
die met zijn buitengewone gaven z0 ontzaglik veel heeft 
weten te redden en te doen redden in het Limburgse land. 

Wij spreken over hem in navolging van de korte, maar 
voortreflike schets, geschreven door die andere gepurperde 
doktor van Nederland, de helaas l ontslapene Mgr. Dr. Ariëns. 1) 

Terecht meent Ariëns 'n parallel te kunnen trekken tussen 
de grote Tukker Schaepman en de grote Limburger Poels. 
Beiden: dezelfde forse, hoge gestalte, dezelfde forshtid in 
optreden en welsprekendheid - zij zijn in verschillende 
opzichten twee der werkelike "retoren", die katoliek Neder
land in latere jaren heeft gekend, bij beiden dezelfde 
evolutie van de studeerkamer naar het openbare (politieke, 
resp. sosiale) leven l 

Reeds vóór zijn doktoraat trok Poels de aandacht door 
zijn studie over Israëls heiligdom Ie Sanctuaire de Kirjath 
Jearim. Het terrein der Bijbelkritiek is voorlopig het hoofd
gebied, waarop Poels' werkzaamheid zich beweegt. In De 
Katholiek van de laatste jaren vóór de eeuw-wende publi
seert hij studies van uitgebreider omvang over bijbelkwesties 
die het nodige stof hebben doen opwaaien. Het bleek Poels 
altans noodzakelik in een uitvoerige brochure Critiek en 
Traditie of De Bijbel voor de Roomschen van 1899 zijn stand
punt te verdedigen, waarin, naar een meer bevoegde dan 
ik verzekert, "met veel scherpzinnigheid Hieronymus en Thomas 
worden aangevoerd ten gunste zijner critische opvattingen". 2) 

In hetzelfde jaar raakte hij slaags met Bolland, die voor-

1) Beiaard, Ie jg., 2e deel, blz. 171-8. Aan dit artiekel werden meer
dere gegevens, soms letterlik ontleend. 

~) Ariëns, t.a.p. blz. 172. 
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dien "een groet vol hoogachting (had) toegewuifd aan Dr. 
H. Poels, goed katholiek maar geen Jezuïet" 1) ; na lezing 
van Poels' scherplogiese kritiek 2) op Bollands histories
kritiese beschouwingen zal deze wel spijt van zijn merk
waardige groet hebben gehad l 

Na een driejarig dosentschap in de H. Schrift aan 't 

Scholastikaat der Paters van 't H. Hart te Antwerpen, neemt 
Peels een kapelaan-schap te. Venlo waar. En in deze tijd 
.richt zich de sosiale werker in hem op, de Limburger, die 
fel voor de belangen van zijn gewest in de bres springt. 
Peels treedt op als sosiaal redenaar. 

In zijn rede Onze Roeping, gehouden op de Limburgse 
Bondsdag van Junie 1900 te Roermond, preludeert Peels 
op zijn latere grootsopgezette redevoeringen met een over
zichtelike uiteenzetting van de toenmalige staat van zaken 
in de wereld, en de roeping van Kerk en leken in die 
maatschappij. Te lang hebben wij vergeten, dat het Kristen
dopi een roeping heeft in de maatschappij, en niet geïsoleerd 
daarvan in kloosters en kerken alleen een desnoods ,;bloeiend" 
bestaan moet leiden. Deze van 't liberale zuurdesem door
drongen opvatting moet worden uitgebannen, en wórdt uit
gebannen door bondsdagen als deze, aldus Peels, die het 
katoliek maatschappelik bewustzijn weer openbreken. Hulde 
daarom aan de leken, "omdat zij gedaan hebben, wat vele 

· heilige "onvoorzichtigen" sedert lang zoo vurig verlangden, 
en door het beleggen van congressen, het katholiek leven 
in ons dierbaar Limburg hebben wakker geschud". 

1) Bollands "Lichtkogels" door Dr. A. W . H . Sloet, G. Bruggeman, 
Enschede, 1899 blz. 8. 

2) Achter deze brochure van Sloet, blz. ql -78. 
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Hier reeds roept Poels de leken op tot apostoliese arbeid, 
zoals hij in bijna alle latere redevoeringen herhalen zal: 
"Onze leeken leeren hier beseffen, dat ook zij. naar het 
woord van Petrus, priesters moeten zijn in deze maatschappij, 
waarin de priesters welhaast leeken moeten zijn, om, als 
aalmoezeniers van den arbeid, alom den godsdienst te doen 
doordringen in het leven van het volk". 

Zodoende zal de Kerk blijken te zijn "geene instellinçi 
boven of buiten, maar in de wereld". In kloeke lijnen tekent 
Poels dan zijn program op demokratiese grondslag, in navolging 
van en onder verwijzing naar Paus Leo XIII. bepleit hij 
de "Sociale Gerechtigheid, het noodzakelijke tegenwicht voor 
de macht van het kapitaal". 

Wij moeten mee, en wel voorop, nu hervormingen komen, 
met of zonder ons, en wij "liever voor het welzijn van het . 
volk een sprong in het duister wagen dan altoos talmen, 
altoos dralen". 

Onze taak en onze roeping: "de moderne instellingen 
zuiveren", "het zonnelicht van het Christendom moet door 
alle vensters schijnen", "meewerken aan den opbouw van 
alles wat het volk tot heil kan strekken". En in 't kort ont
vouwt hij zijn program voor arbeider, school. pers, boeren
bond, volksbond en kruisverbond. 

Men kan zich enigermate voorstellen, wèlk een bezieling 
deze kloek-demokratiese stellingname wekken moest in de 
dagen, toen feitelik Dr. Schaepman de enige nederlandse 
priester van nationale allure was die waarheden, niet als 
koeien, maar als keien in de stilstaande en min-of-meer 
troebele wateren van het katoliek volksleven smijten dorst, 
Schaepman op wie Poels zich met recht beroepen kon in 
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zijn volgende rede, op de Se Limburgse Katholiekendag 
van 1 Junie 1903 te Weert aehouden, Tijdig. Niet zozeer 
program-ontvouwing als wel waarschuwing houdt deze rede 
in; de Üetel wijst reeds in de richting. Vooraf gaat een 
schets in brede lijnen van de toestand, nu presies vijten
twintig jaar geleden, en de voorspelling over de toekomst, 
die wij boven reeds aanhaalden, en die zoo merkwaardig 
juist blijkt te zijn. Die juistheid van zijn voorziening wettigt 
vertrouwen in de observatie-kracht van deze aanklager van 
roomse laksheid, die eerst breedvoerig de dringende nood
zaak van tijdig ingrijpen motiveert met een schets van de 
situatie der wereld: 

"Zoo heeft dan voor de snelle verspreiding van nieuwe 
denkbeelden onze eeuw het ongeloofelijke bijna bereikt; 
zoo wemelen alle volken - stedelingen en dorpers - over 
heel de wereld thans dooréén; zoo komen tháns op dezelfde, 
ééne, groote, grenzenlooze wereldmarkt de voortbrengselen 
alle landen samen en leeren onze Limburgsche boeren cle 
waarde van hun eigen tarwe en koren kennen uit de beurs
berichten van New-York en Chicago. Daarom dan ook -
om onze driedubbele reden - ondergaat thans elk gewest, 
elke stad, elk dorp, al ligt het verscholen tusschen eindelooze 
dennenbosschen, zoo onvergelijkelijk sneller dan in vroegere 
eeuwen den invloed van de groote buitenwereld en woeien, 
ook naar onze streken, zoo wondersnel de moderne opvat
tingen en ideeën over uit de groote centra van handel en 
industrie". 

Even overweegt hij : 
"Indien het mogelijk was, dat iemand inderdaad de hui

dige bronnen van stoffelijke welvaart, om wille der gevaren 
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uit eigen landstreek keerde -:- wat ook zijn resultaat mocht 
zijn in de allereerste jaren - hij bereidde wis en zeker een 
toestand van achterlijkheid en armoe voor, die aan dat goede, 
en brave volk, - dat in zijn katholieken godsdienst ook 
voor zijn dagelijksch brood leert bidden - wellicht het 
vertrouwen in Kerk en geestelijkheid zou oii.trooven". 

Deze woorden getuigen van meer realiteitszin als die van 
vele prijzers der verleden tijden onder ons, die, de gevaren 
der moderne grootindustrie ziende, de industrie zonder meer 
verketteren, en zouden willen bannen in plaats van het 
klaarblijkelik bestaande aan te grijpen en van binnen uit te 
vormen, te hervormen desnoods. Peels' woorden hebben 
niets van hun aktualiteit verloren 1 Hij zag reeds de groei 
ener nieuwe maatschappij : 

"Uit den drang der nieuwe dingen zelf ontstaat ook thans 
eene nieuwe organisatie der geheele menschelijke samen
leving, waarin het evenwicht tusschen kapitaal en arbeid 
werd verbroken. Of die nieuwe samenleving christelijk zal 
zijn of heidensch, een zegen voor de menschheid of wel 
een vloek, hangt af van hare wording. De nieuwe maat
schappij krijgt haar blijvende organisatie in hare wording 
zelve". 

"De Katholieken, de mannen van Leo XIII, willen dan 
ook thans, eerst en vooral. van de minder door fortuin 
bedeelden, vrijwillig en geleidelijk, de huizingen herstellen, 
of nieuwe bouwen naar de eischen van den tijd.'' 

"Opbouwen, eerst en vooral, de christelijke werkmans
woning; herstellen de hiërarchische orde in de thans reeds 
in volle wording zijnde nieuwe maatschappij". 

En tans is het de hoogste tijd spoedig in te grijpen, over-
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wogen, maar zonder dralen de nieuwe koers in te slaan en 
op te bouwen vóór de anderen afbreken en verwoesten. 

Het verdere betoog gaat daarna over in een pleidooi 
vóór de overwogen spoed, tègen de "voorzichtigen", tègen 
de bedaarden, de kat-uit-de-boom-kijkers, de voorzienigheids
maniakken, die de verwikkelingen en spanningen vrezen, 
welke bijna noodzakelik inherent zijn aan "maatregelen die 
baten". 

Er klinken enige dreigende woorden : 
"Het volk, in welk land dan ook, moet thans, gaarne of 

ongaarne, eene nieuwe richting uit, of liever het gaat een
voudig, onbewust, de nieuwe wegen op der moderne, ééne, 
groote, sociale wereld : waar het volk ons ziet huiveren en 
talmen en dralen om die nieuwe wegen in te slaan, daar 
volgt het andere leiders". 

"Wat ons, Katholieken, in de vorige eeuw het meeste 
heeft geschaad, is niet het gebrek aan devoties, het is ook 
niet de overmoed of te groote voortvarendheid van enkelen; 
maar het is het gebrek aan frisschen, wakkeren moed, de 
inertie der groote schare, het is dat soort van heimwee 
naar een verleden, dat nooit of nimmer terug zal keeren". 

Woorden als dezen tekenen Poels ten voeten uit! 
De stuwende strever (maar het tegengestelde van een 

Streber!), de koppige doorzetter, de taaie volhouder, de 
man met realiteitszin, maar vooral de-Godbetrouwende wager 
in het belang van 't volk. Het is die eigenschap ook, welke 
Mgr. Ariëns in Poels roemde : 

"Men moet bij het bespreken van den arbeid van Dr. 
Poels, eenvoudig de gewone maat vergeten en zich ge
wennen aan kolossale dimensies ... 

31 



Al dat grootsche is natuurlijk spelenderwijs tot stand ge
komen. Natuurlijk, zeg ik, want alleen iemand, voor wien 
dergelijke dingen doodeenvoudig zijn, krijgt zulke concepties 
in 't hoofd, durft ze aan, en krijgt ze klaar. Ze zijn ook 
doodeenvoudig, zooals de ontdekking van Amerika een heel 
simpele zaak was. Je moest maar naar het Westen stevenen, 
recht door, aldoor, dan kwam je vanzelf terecht! Dat kon 
iedereen Columbus toch nadoen? 

Toch is er maar één Columbus geweest en zoo is er ook 
maar één Dr. Poels geweest, die het sociale reuzenwerk 
van de mijnstreek tot stand heeft gebracht, en die het tot 
stand brengen kon. omdat hij.". Dr. Peels was: de oer
krachtige Limburger, die werken kon voor tien ; de man 
van scherpe intuitie. die voor e1ken nood terstond het 
passende geneesmiddel ziet; de man van toewijding"" 1)" 

Poels' optimistiese voortvarendheid ontzag zich niet links 
en rechts ordentelik-stevige opstoppers uit te deelen; het 
kon ook moeilijk anders bij de man, die vanuit zijn kapelanij 
niet slechts .Limburg, maar heel de wereld overzag, even 
wetenschappelik als sosiaal onderlegd was. en over een wel
sprekendheid beschikte die hem tot een gevierd redenaar 
maakte. De durf om de dingen te zeggen, ontleende hij aan 
het beter inzicht in de noden des tijds. Tot de priesters 
mocht hij zeggen op grond van eigen praktijk: "Maar als 
wij nu bij die vroeger opgedane wetenschap, ons niet tevens 
trachten eigen te maken de kennis van onzen tijd - met 
zijne leeringen en zijne dwalingen, zijne toestanden en zijne 
nooden, met alles wat om en met ons in de huidige wereld 
leeft - zou het dan niet kunnen gebeuren, als wij uit onze 

1) Beiaard t.a.p" blz. 176. 
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studiekamer de straat opgaan en in het werkelijke leven 
komen, in 't volle snelle leven van onzen eigen tijd - dat 
wij een nagel voelden in onze schoenen?" - woorden die 
hij kort geleden te Maastricht 1

) in al hun gestrengheid 
herhaalde. 

Het treft hoe Poels in deze rede van 1903 - hij was 
toen toch "nog maar" kapelaan, al prijkte het predikaat Dr. 
voor zijn echt-limburgse naam - spreekt met dezelfde auto
riteit als later; dit is niet meer een jong "eerwaarde", maar 
een man van gezag, die weet dat zijn woorden wegen, niet 
om de spreker ervan, maar om hun intrinsieke waarde en 
overtuigingskracht. Poels is overtuigd van wat hij zegt, zó 
hartgrondig dat hij riskeert "erop te worden aangezien". 
Natuurlik werd hij erop aangezien, hij zal het zelf ook niet 
anders verwacht hebben, nu hij van leer trok juist tegen 
die prijzers der verleden tijden, de remmende machthebbers 
en Gods-water-over-Gods-land-laten-lopers. - Inderdaad: 

1) "Wat ik echter voor méér dan dertig jaar openlijk een schande 
n:oemde en wat ook thans nog een ware schande heeten moet, is dit, 
dat onder ons, Katholieken, die nog steeds zoo dapper blijven strijden 
tegen de schimmen van Arius, Pelagius, Luther en Calvijn, de thans 
levende tegenstanders, vooral als zij vermomd in eigen kamp rondloopen, 
in tal van streken dikwijls jaren lang volkomen met rust gelat en worden. 

Theologische handboeken hebben wij voorloopig genoeg. Wat wij aan 
onze katholieke godgeleerden vragen, is de oplossing van de moeilijke 
brandende kwesties van den dag. 

Waarop ik hier meer speciaal wil doelen, dat zijn die practische sociale 
vraagstukken, die tijdig moeten worden opgelost, willen wij het gevaar 
niet loopen, dat anders op sociaal gebied groot onrecht wordt gepleegd, 
waaronder misschien jarenlang duizenden menschen zullen blijven lijden, 
die dat onrecht nooit zouden verdragen, indien zij slechts zeker wisten, 
dat het onrecht is". Een Probleem, door Dr. H.A. Poels, blz. 11. 
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"Wat wij zeiden bewijst voldoende, dat wij niet behooren 
tot die menschen, die van huis uit angstig en besluiteloos 
zijn l" En in enkele trekken ontvouwt Peels zijn program 
voor de arbeiders (bedenk dat deze rede dateert van 1903!) : 

"bij elke schacht onzer Limburgsche mijnen zal een Volks
of Werkmanshuis verrijzen"; -

"wat we thans noodig hebben zijn echte vakvereenigingen, 
werkend en strijdend voor de belangen van het vak"; -

"niet alleen om gunsten aan te vragen, maar ook en vooral 
om voor de rechten van het werkvolk op te komen, richten 
wij onze vakvereenigingen op", -
dit alles om te voorkomen: dat het sosialisme voet zou 
krijgen in het Zuiden, nu inderdaad "ook in Limburg de 
wereldbeschouwing van niet weinige rijkere Katholieken .... 
blijft gelijk zij thans is". Ariëns noemt deze rede: "Een gewel
dig alarmsignaal ..... wijl de sociale omwenteling in het mijn
district reeds in werking was en de contra-revolutie, ten 
minste op groote schaal. nog beginnen moest". Maar Poels 
is in deze rede ook konkreter en realistieser dan in die van 
presies drie jaar geleden, hij komt met praktiese voorstellen 
van grote draagwijdte .... die het hem echter voorlopig niet 
gegeven zou zijn uit te werken. Alleen "haalde de spoorweg
staking van 1903 hem terstond van achter zijn boeken te 
Venray weg en zóó groot was de invloed van den oud
kapelaan, dat het oplaaiende socialistische vuur haast onmid
dellijk uitging bij zijn eerste verschijning". 1) 

Eind 1902 werd Poels van zijn kapelaanspraktijk beroepen 
tot lid van de Pauselike Bijbelcommissie, in 1903 verhuist 
hij over de oseaan naar Washington om daar op te treden 

1) Beiaard, t . a. p" blz. 173. 
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als hoogleraar in de exegese aan de universiteit. Het ligt 
voor de hand dat Poels, die gàed doet, wat hij doet, zijn 
wetenschappelike taak serieus zal hebben opgevat: een 
drietal zeer lange artikelen over "History and Inspiration" 
in The Catholic University Bulletin van Washington zijn de 
openbare weerslag ervan geweest. 

Zeven jaar later echter, einde 1910, Iaat Poels de weten
schap en haar roem varen voor het aalmoezenierschap van 
de Arbeid; de teoloog wordt sosiaal werker in de mijn
streek. 

Met kracht hervat Poels na 1910 de kontrarevolutie, zeven 
jaar geleden door hem ingezet, nu hij met heel zijn persoon 
voor de mijnstreek van Limburg verantwoordelik gesteld 
wordt als aalmoezenier van sosiale werken en Rektor van Welten. 

3 September 1911 spreekt de Aalmoezenier op de Zesde 
Sociale Week te Maastricht een rede uit over "Leo XIII 
en de Sociale Quaestie". 

Niet zonder opzet hebben wij hiervóór de redevoeringen 
van Peels, Onze Roeping en Tijdig ietwat nader geanaly
seerd; wat Peels later verkondigen en praktiseren zal, is de 
regelrechte konsekwensie van zijn allereerste betogen, zó 
frappant dat hij tot soms letterlike herhaling komen kan 
van twintig, dertig jaar daarvóór gebruikte fragmenten. Tel
kens steunend en zich beroepend op Rerum Novarum . en 
Graves de Communi re, telkens op de betekenis van de 
godsdienst voor Europa en het volk insisterend tegenover 
de liberalistiese en sosialistiese stelsels, komt hij tot zijn be
paling van de taak der Katolieken, met name der Katolieke 
arbeiders. In "Leo XIII en de Sociale Quaestie" bepleit 
Poels de versterking der Kristelike vakverenigingen. En zeer 
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duidelik bepaalt hij 't karakter hiervan als strijdverenigingen 
"in denzelfden zin waarin, onder beschaafde volken, die 
volstrekt geen oorlog zoeken, legers, ook in tijd van vrede, 
strijdvereenigingen zijn. Veel meer nog op sociaal dan op 
politiek gebied is thans de "gewapende vrede" een bittere 
noodzakelijkheid". 

Noodzakelik n.l. om het recht te handhaven tegen de macht 
der werkgevers en kapitalisten, onder wie ook vele katolieke 
nog altijd geïnfekteerd zijn, door het liberalisties machts
beginsel. "Wel-ingerichte .vakvereenigingen zijn of moeten 
worden burchten en vesten, waarin men, al rooken alle 
schoorsteenen, geen zoete broodjes bakt ; doch aan wier 
poorten de afgevaardigden van de werklieden, in volle vrij
heid, eensdaags alom zullen onderhandelen met de verte
genwoordigers van het kapitaal over het sluiten van collec
tieve arbeidscontracten. Het zijn of moeten worden burchten, 
waarachter de plichten van de arbeiders tegenover den 
werkgever zorgvuldig worden nageleefd, doch waar de 
arbeiders, als het moet, en zij in hunne rechten worden 
gekrenkt, voor geene bedreigingen en geen oorlog behoeven 
terug te deinzen; vesten waarachter, in eene ideale wereld, 
alle werklieden van hetzelfde vak, in vast aaneengesloten 
gelederen, schouder aan schouder zouden moeten staan, 
om gezamenlijk het hoofd te kunnen bieden aan de ont
zettende, vaak misbruikte macht van het groot-kapitaal". 
Ziedaar een program-verklaring die niets aan duidelikheid 
te wensen overlaat l 1) 

1) In 'n konkreet geval heeft Poels deze redenering nog eens toege
spitst, n.l. toen hij 12 Maart 1917 zijn indrukwekkende rede .De Nood
kist" hield over de gruwelike mistoestanden in Maastricht. A!s eerste 
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Tegelijkertijd reorganiseerde Peels de bestaande R. K. 
Mijnwerkersverenigingen in algemene, voor elke katolieke 
werkman toegankelike organisaties. Immers, hun vakbond 
hadden de mijnwerkers in de Alg. Bond van Chr. Mijn
werkers, de verbrede voortzetting van de Katolieke Bond 
van 1903. Maar naast deze bedrijfs( vak)organisaties hadden 
de standsorganisaties niet alleen recht, maar ·ook noodzaak 
van bestaan. Indien de mijnwerkers naast hun vakbond (de 
grote kristelike bond) óók nog de oude katolieke mijnwer
kersorganisaties lieten voortbestaan, was 't gevaar voor 't 

ontstaan van een kastegeest, die de andere werklieden niet 
wilde kennen, dreigend. Bovendien konden op deze wijze 
de mijnwerkers van de toekomst, die nu nog landarbeider 
of vakman waren, bereikt worden. Vandaar Peels' inzicht
rijke reorganisatie tot R. K. Werkliedenverenigingen. 

Toen de Limburgse R. K. Volksbond - in beginsel op
gericht 2 April 1900 te Sittard - waarvan tot dan toe ook 
kleine middenstanders lid konden zijn, hervormd werd in 'n 
werklieden bond, verviel 't bezwaar der mijnwerkers tegen deze 

mistoestand signaleert hij de te lage loonstandaard, en zegt n. a. daarvan: 
"Neen, velen begrijpen, helaas, ook nu nog niet, hoe het moderne in 

kartels en trust georganiseerde groot-kapitaal een macht is ge
worden, waartegen .... de organisatie der groote, veelal nog zoo 
logge, arbeidersmassa eene macht moet scheppen, sterk genoeg, om, 
ook tegenover die ontzettende macht van het huidige groot-kapitaal de 
weegschaal der sociale gerechtigheid weer in evenwicht te helpen 
brengen". (blz. 12-13). 

En ook op andere steden in ons Zuiden, is nu nóg van toepassing 
wat P. zei over die tweede grote ramp n.l. der éénkamerwoningen, 
die, "in de Maastrichtsche arbeidersbuurten toestanden heeft geschapen 
waarin een christen volk niet langer leven kan!" (blz. 15). 
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bond, en ging de Limburgse R. K. Werkliedenbond "St. 
Jozef" een tijdperk- van grote bloei tegemoet. 1) 

Zien wij intussen - zeer in 't kort en zeer onvolledig! 
het organisatories talent van Poels werkzaam l 

Hij begon met de Arbeidsbeurs, waarin "de snelvlietende 
stroom der toevloeiende mijnwerkers gekanaliseerd en wat 
ál te gevaarlijk was, afgevoerd worden (kon)", richtte Ons 
Dagelijksch Brood op, de koöperasie, welke van het middelpunt 
Heerlen uit heel de omtrek van voedsel voorziet, en naar 
Poels eigen woorden "uitgebouwd is tot een der ook finan
cieel meest machtige coöperaties van heel Nederland", (Een 
Probleem, blz. 39), en daarna in 1911 Ons Limburg als bouwver
eniging met, daarnaast, de N.V. Tijdig als grondaankoopver
eniging, die de uiterste krachtinspanning betrachten in het 
probleem van de massa-huisvesting der mijnwerkers en hun 
eventuele gezinnen . Hierbij ging het niet om 'n blok huizen, 
maar om 'n dorp, nièt om 'n gezellenhuis met 'n concierge 
en enige bedienden, maar om Ons Thuis voor vrijgezellen 
met een hele afdeling Zusters, die in 'n apart gebouw ge
herbergd worden. "Zulk een krachtige daad van het particulier 
initiatief ter oplossing van de moeilijkheden, die bet woning
vraagstuk als grondvraagstuk oplevert, vindt voor zoover bekend, 
nocb hier nocb in omliggende landen baar weerga". 2) 

En deze bouwpolitiek, die Dr. Brom het predikaat geniaal 
ontlokte, liet de bondsvoorzitter H. J. Stins getuigen: 

1) Zie over het ontstaan en de hele organisatie van deze bond het 
artiekel van Henri Hermans in Katholiek Nederland 1813-1913 I blz. 
328 vlg., waar ook de grote stuwkrachten vóór Poels met ere genoemd 
worden. Wij komen verderop nog op de standsorganisaties terug. 

2) J. M. A. Zoetmulder c.i.: De Katholieken en het Woningvraagstuk. 
Katholiek Nederland 1813-1913 I 377. 
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"wanneer de arbeiders hier in de Limburgsche mijnstreek 
veel beter wonen dan hun kameraden in buitenlandsche 
revieren, d<1._n mag dat voor het grootste deel aan het krach
tige initiatief en het vastberaden werken van Dr. Poels 
worden toegeschreven". 1) 

Inzichtrijk vooruitziend in de toekomstige ontwikkelingsgang 
van de mijnstreek is ook zijn voortzetting van de organisatie 
der mijnwerkers in hun v~kverenigingen, die - wij sieteer
den er hemzelf reeds over - als machtige lichamen zich 
naast, en desnoods tegenover de werkgevers hebben kunnen 
stellen. Waren de mijnwerkers ongeorganiseerd gebleven, zij 
zouden zijn overgeleverd aan de willekeur van de macht; tans 
hebben zij een zekere mate van medezeggenschap, staan zij 
naast de direksies ter behartiging van beider belangen. 

Bestreeft Poels zo enerzijds de versterking van de eko
nomiese en morele positie der arbeiders in hun vakvereni
gingen, anderzijds droeg hij zorg voor hun geestelike ont
wikkeling en opvoeding in hun standsorganisaties; buitendien 
riep hij "een reeks instellingen in het leven, die even 
zoovele burchten zijn voor het stoffelijk en zedelijk welzijn 
der Limburgsche arbeidersbevolking, even zooveel sociale 
krachten om de leuze van den Roermondschen_Kerkvoogd: 
"Heer, blijft bij ons", tot een heerlijke werkelijkheid te 
maken" 2). 

De laatste rede van Poels op de Bondsdag te Maastricht, 
28 Mei 1928 gehouden, wijst op een "traditionele" voort-

1) Jubileum-uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van den 
Ned. R. K. Mijnwerkersbond, (uitgave Limburgsch Dagblad, Heerlen, 
1928), blz. 61. Ook aan dit werk werd het een en ander dankbaar ontleend. 

2) Beiaard, t. a. p., blz. 174. 
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zetting van al deze groots opgezette en doorgevoerde wer
ken. Deze rede wordt in deze studie voldoende gesieteerd om 
met 'n korte vermelding ervan te kunnen volstaan. 

* * * 
De grote macht van traditionalisme, die wij achteraf be

speuren in de arbeid van de Monseigneur-Dokter, is niet 
uitsluitend te danken aan zijn krachtige inzichtrijke persoon
likheid, die vijfentwintig jaar geleden wist, waarheen zich 
de moderne tijd bewoog. 

Zijn sociaal traditionalisme is bepaald door die éne daad 
van aanhankelikheid aan Rome, toen hij Rerum Novarum in 
zijn konsekwensies ERKENDE. Ün<Jetwijfeld vorderden 
Peels' eigen inzichten op deze weg naar opheffing van de 
versmeten arbeidersstand; Rerum Novarum kwam bevestigen, 
wat de meest eminente individuele denkers hier en daar reeds 
voor zich verworven hadden. Voor de massa en voor de vele 
behoudzieken is deze Encycliek 'n daad van onvoorzichtig
heid geweest, welk soort daden Rome in hoogste instansie 
echter niet · pleegt te stellen l Schijnbaar revolutionnair, is 
deze encycliek 't hechte fundament geworden, waarop ook 
een Peels verder bouwde, fundament, dat hij teoreties in 
zijn redevoeringen, van de eerste tot de laatste, opnieuw 
bevestigde, en prakties in de mijnstreek aan zijn daden ten 
grondslag legde. Deze trouwe zoon der Kerk, wars van alle 
buitenissigheid, maar met scherp oog voor de nood der 
tijden, het dringendste werk van iedere dag, vond in de 
pauselike verklaringen 'n bazis die in de beginne door de 
kortzichtigen mocht worden aangevochten, door voorzichtigen 
bekritiseerd, maar die uiteindelik hèt wijs beleid der Kerk 
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erkennen doet, beleid dat de bestaande toestanden als 
bestaand erkent en aangrijpt om ze te vormen tot drijf
krachten op de moeilike wegen naar 'n veilig Vaderhuis. 
Poels is niets uit de weg gegaan, heeft niet gezocht zijn 
leven te slijten in de kringen van vak- en standgenoten, 
maar sprak voor zich Christus' woorden na. Misereor super 
turbam. Een grote schare, de enorme schare van het heimat
loze proletariaat der mijnstreken, waar alle volken van Europa 
dooreen krioelen, werd het voorwerp van zijn medelijden, 
waarvoor hij het brood des eeuwige levens wilde breken. Maar 
de scherpzinnige, geleerde realist in Poels erkende, dat schone 
preken ten enenmale onvoldoende zijn om eventueel 'n 
moreel verzinkend volk te redden, indien niet getracht wordt 
de oorzaken der inzinking weg te nemen. Het Katolisisme 
had hier 'n taak te volbrengen, ook op wereldlik gebied, 
omdat 't Katolisisme in Limburg nu eenmaal de enige macht 
is die óók daar redding brengen kan. Wel is er de Kerk 
rechtstreeks voor het heil der zielen, maar in vele omstandig
heden kan dat heil slechts indirekt bereikt worden als het 
heil der lichamen allereerst bestreefd wordt. Nalatigheden 
op dit gebied wreekt de massa in geloofsafval. Het mee
werken met de genade kan soms bestaan in de bezorging 
van 'n betrekkelik geringe loonsverhoging of betere huis
vesting. Dit realisme van Poels heeft de mijnstreek tot nog 
toe voor 'n groot deel behouden. Niet met woorden in het 
ijle, maar met de daad der praktiese liefde heeft hij de 
Kerk de wegen gebaand naar het hart van het volk. Daar
door heeft hij het Limburgse Zuiden tot nog toe bewaard 
voor de besmetting door het stelsel-socialisme, dat meer 
stoffelike welvaart belooft, maar niet geeft, niet geven kan, 
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en krachtens zichzelf de geestelike welvaart doodt. En daar
voor heeft de mijnstreek deze grote, dank te weten. 

Poels-zelf is echter de laatste om te beweren dat in het 
Zuiden het sein op veilig kan geplaatst worden. Hij is de 
eerste die bij herhaling wijst op de steeds dreigender ge
varen voor het katolieke Zuidelike volk. Men hoeft er zijn 
laatste rede Het Probleem 1) maar op na te lezen, waar hij 
de vijanden met de vinger aanwijst l Het zijn dezelfde 
machten van vroeger, vermeerderd met enkele nieuwe be
lagers van Limburg' s welvaart : supernaturalisme en clerica
lisme l Maar het verpletteren dier vijanden is boven de kracht 
van één mens, en slechts de hechtste samenwerking van 
alle instanties kan redding brengen met Gods almachtige 
hulp. Maar één mens kan er vrede mee hebben, te hebben 
gedaan wat hij kon. Every man has to do his duty. Poels 
heeft niet slechts, menselikerwijs gesproken, zijn taak vol
bracht, hij heeft die veler anderen op zijn sterke schouders 
genomen en ten einde volvoerd. 

* * * 
In latere jaren is de "Algemeene Bond van christelijke 

mijnwerkers" weer omgezet in zijn oorspronkelike vorm, in de 
"Nederlandsche Roomsch-Katholieke Mijnwerkersbond'' ( 1926). 
Wat deze bond tot stand bracht op sosiaal-ekonomies ter
rein, is boven elke lof verheven. De zuinige Nolens spreekt 
van "zegenrijke gevolgen" 2) en memoreert de medewerking 
bij 't tot stand komen en cl~ wijziging van het Mijnreglement, 
de deelneming aan het toezicht door arbeiderscontroleurs en 
-commissies, de kontaktcommissie, het Algemeen Mijnwerkers-

1) Zie voor 'n korte bibliographie van Poels' geschriften Bijlage 1. 
2) Jubileum-uitgave, blz. 13. 
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fonds, evenzovele namen die zelfs de vreemdeling in dit 
Jeruzalem als machtige faktoren in het dageliks leven der 
mijnwerkers in de oren klinken. De Bondssekretaris Jos. 
Pelzer besteedt tien pagina's opsomming van de resultaten 
harer werkzaamheid. 1) 

Op Sosiaal terrein beweegt zich ook de jongemannen
bond Jong-Limburg en de pasopgerichte vereniging Ave Rex 
Christus (deze laatste opgericht 15 Maart 1927). Als cen
trum, vanwaar deze vereniging haar aksie doet uitgaan, is 
aangekocht het oude Kasteel Hoensbroek, waar rond Pastoor 
Röselaers zijn veel geprezen werk verricht. 

De vei;eniging beoogt de bevordering van de zedelike en 
ekonomiese belangen van het Nederlandse volk, meer spe
siaal in de mijnstreek, naar de Katolieke beginselen. Het 
gebod der naastenliefde opvolgend, meent zij onder haar 
leden de geest van broederliefde en onderling hulpbetoon 
te moeten aankweeken, en in overeenstemming daarmee, 
hulp en steun te verlenen, waar die nodig of gewenst mocht 
blijken. Ook wil zij - en dit zijn meer concrete gegevens 
die ons verstrekt worden 2) - haar werkzaamheid uitstrekken 
over de - schoolvrije jeugd, waaraan ze de vakkennis wil 
doen toekomen, die in de mijnstreek nodig is; voor de 
meisjes wil zij de kennis van het huishouden bevorderen. 

Van eminente betekenis zijn ook de Limburgse Sosiale 
Studieweken, die sinds 1924 te Rolduc gehouden worden. 
Maastricht zag in 1913 het eerste Mariacongres binnen zijn 
muren, en in 1921 de eerste Missiestudieweek. 

1) Jubileum-uitgave, blz. 67-76. 
2) In een rede van Mr. C. Kneepkens, Subs~.-Officier te Maastricht, te 

Hoensbroek gehouden. Limburger Koerier, 10 Jan. 1929. 
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Over heel het Limburgse mijnengebied strekt zich de 
werkzaamheid uit van de R. K. Vereniging Het Limburgse 
Groene Kruis, wasirvan in Sittard met prachtig en prakties resul
taat de onderafdeling werkt, nl. deKatolieke School voor Maát
scbappelik werk (voor meisjes), de eerste Katolieke in ons 
land, later nagevolgd in Amsterdam. De vereniging gaat uit 
van het standpunt, dat om prakties hulp te kunnen bieden 
om de gemeenschap volgens Katoliek beginsel te vernieuwen, 
onderricht in dit zo veelzijdig en ingewikkeld sosiaal leven 
noodzakelik is, terwijl de toekomstige leidsters 'n geest van 
dienstvaardigheid en hartelike toewijding moet worden eigen
gemaakt. Daartoe moet een diepe beginsel-overtuiging in de 
sosiale werkster gevestigd worden. Op deze brede basis zijn 
dan kursussen ingericht voor meisjes die later geroepen 
worden tot 'n leidende funksie in 't politieke of sosiale leven. 1) 

* * 

Met deze sosiale evolutie hield de politieke gelijke tred. 
leder Nederlander herinnert zich de namen van een minister 
Jhr. G. Ruijs de Beerenbrouck, een Mr. L. Regout, tevens 
eerste gezant ten Vatikane, een Mr. R. Regout, een minister 
Alting van Geusau, de ministers Lambooy, Waszink en König. 

Een Nolens moge dertig jaar na zijn afvaardiging als 
generalissimus der Kamerleden niet meer de juiste stuwkracht 
zijn naar de nieuwe ekonomiese en sosiale orde, die wij 
wensen, - hij schijnt hierdoor slechts te vallen onder 't 
fatum dat na verloop van jaren de meeste leiders treft, die 
tussen twee werelden verstarden in hun keus van het ver-

1) Aldus in 't uitvoerig prospektus, te verkrijgen bij Mej. W. Hillen, 
direktrice, Sittard. 
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ledene - dit verkleint de historiese verdiensten niet van 
een der meest invloedrijke medebestuurderen van Neder
lands staat, van de man der grondwetsherziening van 1917, 
de man ook van een internationale reputatie op het terrein 
der arbeidswetgeving. 

Een Jhr. Ruys de Beerenbrouck, gesproten uit een ras
echt limburgs regeerdersgeslacht, was onze eerste Katolieke 
minister-president (1918-1925), die met energie en vastbe
radenheid Nederland stuurde door de woelige dagen van 
1918 en met prachtig idealisme hervormingen begon; jam
mer genoeg viel tenslotte zijn regering in zeer reaksionnaire 
bestuursmaatregelen terug, toen een kalvinistiese kracht
figuur als Colijn door een massale reeks ongemotiveerde 
bezuinigingen de edelste delen van ons beschavingsleven 
voor jaren en jaren ontwrichtte 1) en volkomen in strijd met 
de ontwikkelingsgang der historie de wijzer van het sosiale 
leven een eind terugdraaide en op het starste liberalisme zette. 

Onvergankelik echter zijn Ruys' verdiensten als initiatief
nemer van zoveel betekenisvolle Limburgs-Nederlandse wer
ken, als minister in de revolutie-dagen van 1918, en als 
voorzitter der R. K. Staatspartij (1925 tot heden), waar hij 
met soepelheid de jongere bewegingeii vrijbaan geeft. Dit · 
optreden van Ruys heeft de katolieke Staatspartij (altans 
voorlopig!) behoed voor de impasse, waarin het star beleid 
van de vorige voorzitter haar dreigde te brengen. 

1) Er valt bijv. te denken aan het lager (volks)onderwijs dat hij tot in 
de grond verknoeide. De gevolgen daarvan voor het middelbaar onder
wijs laten zich denken! Van het ideële werk dat men onderwijs noemde; 
maakten deze regering en haar opvolgers een "zaakje". 
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HL AKUTE STORINGEN. 

ZAL over vijf-en-twintig jaar nog gesproken kunnen 
worden, gelijk wij nog immer doen, van de spesiaal
katolieke brabants-limburgse traditie, traditie die on

danks eeuwen verdrukking reeds zovele uitmuntende figuren 
wist op te leveren? Het grote feit der latere jaren in deze 
gewesten is gelegen in de uiterst akuut-geworden dreigende 
verstoring van deze traditie met de verderfelike en .... 
gunstige gevolgen van dien .... 

* * * 
Het is merkwaardig dat zich momenteel in de verhouding 

Zuid-Noord een proses voltrekt, dat in veel opzichten parallel 
loopt met 'n proses enige eeuwen geleden tussen Zuid en 
Noord, waarbij alleen de bewegingsrichting omgekeerd is. 
Een der voornaamste verschijnselen, die de vorming van de 
noordnederlandse staat mede bepaalden en van wezenlike 
betekenis voor haar kultureel peil bleken, is het histories 
feit der beroerten met hare gevolgen in de zestiende eeuw. 
Maar àl te eenzijdig weliswaar wordt dikwels de aandacht 
gevestigd, uitsluitend op het voordeel dat de hollandse
gewesten-in-strikte-zin trokken uit de vlucht van talrijke 
juist intellektuele Zuiderlingen naar het ,Noorden, waardoor 
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het Zuiden ontvolkt werd, terwijl het Noorden zijn levens
krachtige en kunstzinnige figuren gratis toegevoerd kreeg. 
Alberdingk Thijm leidde zijn novellen over figuren uit de 
zes- en zeventiende eeuw in met een voor modern gevoel 
wel wat àl te wijdlopige historiese inleiding, om daarbij 
voor-en-na o.a. te betogen, hoe het Zuiden toch inderdáád 
niet plotseling van eerste-rangs-kultuur-gewest tot barbarij 
verviel; men kan echter eenieder gevoeg lik toegeven, dat 
de algemene, ook artistieke bloei der beschaving nà de 
Middeleeuwen van het Zuiden op het Noorden is overge
gaan, voor een niet gering gedeelte dank zij de immigratie 
van talrijke Zuiderlingen. 1) Nemen de historiese gebeurtenissen 
de grote schuld van het Zuiden af om die voor 'n aanmerkelik 
deel te leggen op de schouderen der hollandse protestanten, 
het feit valt niet te-ontkennen, dat de meeste profane kultuur
uitingen feitelik sints eeuwen boven de Moerdijk tot stand 

1) Het ware een interessant onderwerp voor enigerlei dissertatie na te 
gaan welke invloed d9or Zuiderlingen op het Noorden is geoefend, hoe 
tengevolge van de immigratie der Zuiderlingen de kultuur-verhoudingen 
in het Noorden zich wijzigden. Is bijvoorbeeld met de nodige opzettelik
heid het toch bestaan-hebben ener "brabantse buurt" in Amsterdam 
gedurende de zeventiende-eeuw al eens onderzocht? Sterck geeft er in 
zijn Oor konden verspreide mededelingen over. Het bestaan van 'n aparte 
rederijkerskamer is in dit opzicht 'n belangrijk kultureel verschijnsel. 

Prof. Th. Baader wees er in een bespreking in het Historisch Tijd
schrift (7e jg. blz. 411) op hoe reeds minstens in de tijd der Hansa 
tussen de Zuidelike Nederlanden en Amsterdam, betrekkingen bestonden 
"bei <lenen reiche angesehene und kulturell hochstehende Kaufmanns:
familien die führende Rolle gespielt haben und daher als hochmittel
alterliche Umgestalter der Sprachverhältnisse und socialen Schichtung 
in Amsterdam nicht ausser acht bleiben dürfen. Und so schliesst sich 
dann die wei tere Formulierung des Problems an: Sind nicht schon lange 
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kwamen. Hetgeen echter niet zeggen wil dat de Zuidelike 
kultuurkracht is verloren gegaan: het andere feit dat het 
Zuiden in staat is tot wat het doet, wijst op 'n latent aan
wezig gebleven zijn van het innerlike peil. En met hard
nekkige trouw heeft het Zuiden de eeuwen door behouden 
de diepste en waarachtigste kultuurkracht: zijn geloof. Om 
wille van dat geloof heeft Brabant en Limburg zich laten af
snijden van de natuurlike kultuuruitingen die Holland bood. 

Dit is zijn goddelike kracht en zijn wereldse zwakheid. 
Zich bewustworden van deze kracht is Brabants en Limburgs 
redding en behoud, deze zwakheid-in-'t-oog-der-wereld ver
sterken een gewenst en groot goed. Maar de kultuur willen 
veroveren ten koste van het geloof, zou 't één met 't ander 
verliezen zijn. Dit laatste dreigt . . • . Het dreigt door een 
algemeen europees verschijnsel, het dreigt door een spesiaal-

vor dem achtzigjährigen Kriege auch in den übrigen Städten der Nord
niederlande, und zwar bes0nders in den Uferstädten, durch südnieder
ländischen Kultureinfluss und Handelsverkehr soziale Gruppierungen und 
soziale Vermischungen zustande gekommen, die das Entstehen von 
Herden verschiedenartiger Sprachtendenzen verursachen konnten? Ist 
diese Annahme auf Grund der Geschichte des Mittelalters durchaus be
rechtigt, dann haben auch hochmittelalterlich schon an anderen Stellen 
der Nordniederlande südniederländische Kulturausstrahlungspunkte ge
legen .... 

Zuiderlingen voelen %ich in Amsterdam tuis, in geen der andere 
hollandse steden. Zuiderlingen zeggen in Amsterdam een Zuidelik 
levenssentiment te herkennen. Men zou -- al ware 't alleen maar om 
tegenspraak uit te lokkenl -- de stelling kunnen poneren, dat qua 
inhoud en vitaliteit, zij 't ook niet qua ontwikkeling, het brabantse be
schavingspeil blijkbaar hoger staat dan 't hollandse: anders zou de 
brabantse invloed nooit 'n zo opvallend stempel op Amsterdam hebben 
kunnen drukken. 

48 
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Nederlands verschijnsel, hetzelfde dat zich vier eeuwen 
her voltrok, maar tans in omgekeerde volgorde. Beide fak
toren grijpen merkwaardig ineen: het zijn geen godsdienstige 
motieven tans, die de mee'ste Noorderlingen nopen het 
Zuiden te zoeken, het zijn ekonomiese verhoudingen die 
hen lokken. Het Zuiden zag in de negentiende eeuw naast 
zijn politieke en godsdienstige energieën eeuwenoude indus
trieën tot een nieuw, krachtiger, gemoderniseerd leven komen; 
volkomen nieuwe mogelikheden werden geschapen, toen in 
Limburg het zwarte goud geëksploiteerd ging worden, toen 
de moderne industrie en het moderne kapitalisme een Philips
onderneming mogelik maakten .... en de eminente belang
stelling, welke Holland gedurende eeuwen voor Indië bleek 
te bezitten, zó eminent dat zij omwille van het lieve geld 
de missionarissen in boten zonder intakt stuur of zeil de 
oceaan op dreef, dezelfde eminente belangstelling bleek het 
verlichte én lichte Noorden plotseling te koesteren, merk
wáárdig plotseling voor het eeuwen lang verwaarloosde, 
geplunderde en uitgezogen generaliteitsland met zijn oer
roomse traditie, een belangstelling die zelfs de "voorzichtige" 
Maasbode 't motief gaf een reeks hoofdartikelen te plaatsen 
over "Regionalisme in het Zuiden", ·waarvan het vierde de 
ondertitel droeg: "Overmaat van regeeringszorg" 11) Zo zit 
Limburg tans met zijn protestante ambtenaren, met zijn 

1) Maasbode, 11 April 1928 Avbl. Merkwaardig ook dat de zorg der 
hoge regering zo dikwels in een of ander verband staat met finan
sieële voor- of na-delen welke genoemde hoge regering ondervindt! -
Poels zei nog dezer dagen (in Een Probleem):. "Wij zullen blijven 
vechten tegen een regeering, diè ons arbeiderswonin gen wil laten bouwen, 
welke alleen goed voor Neo-Malthusianisten ·zijn". 
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protestant triumviraat aan het hoofd der Staatsmijnen, met 
zijn talrijke buitenlandse mijnwerkers zonder geloof ("mensen 
'die geen Heimat hebben, hebben geen geloof") en er stelt 
zich ook in dit gewest het grote europese vraagstuk van 
deze tijd - niet of de psychologiese roman dood is of dood 
zal gaan, niet of Marsman belangrijker dichter is dan Marnix 
Gijsen, zelfs niet of Jan Engelman onsterfelik is - maar 
hoe voor de Kerk te behouden het grote heimatlose arbei
dersproletariaat, dat in de Borinage zowel als in Limburg en 
alle andere industriestreken van ons oud en oorspronkelik 
Katoliek Europa met de godsdienstige en dus morele onder
gang bedreigd wordt. Het is een dier waarlike apostoliese 
zielen 1) van het Zuiden, Pater Jac. Jacobs van die voortreflik 
sosiaal-werkende orde der Missionarissen van het H. Hart, 
die in woord en geschrift met hartstochtelike nadruk op de 
betekenis en omvang van dit verschijnsel heett gewezen: 
nog schijnbaar geheel katolieke streken zijn feitelik zelfs 
niet vaag-kristelik meer, èèk in ons land. 

Men behoeft slechts de uitvoerige, gedokumenteerde arti
kelen van Pater Jacobs in Roeping 2) over "Godsdienstige 
toestanden in de mijnstreek" te lezen om inzicht te krijgen 
in de gevaren, die de mijnstreek bedreigen. Zoveel duizenden 

1) "Quelle déformation systématique ou que! manque de foi ne doit
on pas supposer, pour que des ministres tels et en si grand nombre en 
soient venus à ne plus savoir que le fonds de l'homme c'est la Foi et 
l'Obéissance, et que, par conséquent, il lui faut des Apotres et non 
des conférenciers, des Témoins et non des démonstrateurs. 
Ce n'est plus le temps de prouver que Dieu existe. L'heure sonne 
de donner sa vie pour Jésus-Christ", schreef 1907 reed s de vizioe
nair bewerktuigde Léon Bloy in Celle qui pleure (p. 10). 

2) Roeping, jg. V passim. 
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zonder eigenlike woonplaats, zonder heimat, weggerukt van 
de grond die hun jeugd zag, ·afgezonderd in hun isolement, 
aangelokt door teoriën en stelsels met welklinkende namen 
en beloften, levend in 'n vaak vermaterialiseerd en heidens 
milieu, zoveel duizenden bedreigd door de drie machten 
die alle eeuwen door de mens belaagd hebben. Alle vast
gevestigde, eeuwenoude tradities zijn in enkele jaren omver
geworpen: de rust is verstoord terwille van de on-rust. 

"En nu is hier niemand meer die niet erkend heeft dat 
duizenden reeds in Limburg het geloof verloren, en dat de 
massa-afval van Christus, in 'n nabije toekomst ook hier 
werkelijk dreigt .... Er is erkend, dat 'n groot deel van het 
Limburgsche volk, ook de arbeiders vooral, feitelijk het ver
trouwen in de Kerk verloren heeft . . .• " 1). 

Pater Jacobs heeft bij herhaling de aandacht gevestigd 
op het eigenaardige kultuur-verschijnsel, dat zich hier ver
toont, een massale afval van bet arbeidende volk, dat immer 
in andere crisis-perioden de grote steun der Moederkerk was, 
en baar heilige traditie bewaarde. 

De komende jaren zullen 'n verscherping varl de toestand 
te zien geven: eens zullen de mijnen uitgeput zijn - men 
begint ook dit vraagstuk reeds te beschouwen - maar zelfs 
nu reeds, nu de produksie steeds hoger wordt opgevoerd, 
is het aantal werkkrachten aan 't afnemen. De groeiende 
rationalisatie en mechanisering, ook van 't mijnbedrijf, gaat 
arbeidskrachten overbodig maken.'2) Reeds nu dus komt men 
voor 't probleem te staan der overtollige arbeidskrachten. 

1) Roeping, jg. IV 455 vlg" zijn rede "Apostolische Jeugd". 
2 ) Van 1 Januarie tot 1 September 1928 is ondanks de grotere pro

duksie-kapasiteit 't aantal mijnwerkers van 34.763 gedaald tot 33.844. 
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En nu biedt niets een zo gunstige voedingsbodem voor 
ontevredenheid en materialisme als het ontbreken van bestaans
zekerheid. De toespitsing der aandacht, de verzuring van 
het gemoedsleven bij bestaansonzekerheid, zullen oorzaak 
worden dat "veel lauw geloof zal vergaan". Zo formuleert 
prof. Feron het, 1) zo betoogt Pater facobs bij herhaling.2) 

Ons citaat hierboven, waarin P. Jacobs kort de status 
quo konstateert, eindigt aldus: 

"er is geconstateerd, dat de jeugd ons ontglipt, en dit 
laatste is het allerergste: want als we die jeugd maar werkelijk 
hadden, dan kwam de rest vanzelf". 

Later is deze publisist en redenaar daar nog op terug
gekomen in enige artiekelen in de Limburger Koerier, 3) waarin . 
hij konstateert, dat 't .kontakt tussen jeugd en kerk in de 
mijnstreek beneden normaal genoemd moet worden. Er is 
meer ,werkelike steun nodig voor de patronaten, en hier 
ligt een geweldig brok apostolaatswerk, vooral voor de 
ontwikkelde jongeren. Wordt deze steun niet gegeven, dan 
zal 't proses steeds verder voortgang vinden, en zullen we 
spoedig niet meer kunnen volstaan met de konstatering: 
de jeugd ontvalt ons. 

Ook prof. Feron oordeelt niet anders : 
"De jeugd in onze handen l Dus katholieke scholen, ka

tholieke jeugd-vereenigingen, maar dat alles geleid of bij
gestaan door geestelijken en leeken-apostelen, die individueel 
contact met de jeugd hebben en houden, en die de kunst 

1) Derde Limb. Sociale Studieweek 1927. Programmaboekje. 
2) Christus' Koningschap, rede, uitg. door Credo Pugno, Heerlen. 
3) Van 9, 10 en 11 Oktober 1928. 
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verstaan door woord en voorbeeld den jongens en me1s1es 
een bovennatuurlijk levens-gedrag aan te leer en". 

Dit alles dus, ondanks het stoere, volhardende, met boven
menselike kracht werken van zovelen in de mijnstreek .... 

Dat velen het erkennen mogen, dan is veel gewonnen : 
't inzicht. 

* * * 
Eenzelfde voortdurend gevaar bedreigt het eertijds in zijn 

kring van welvarende dorpen gelegerde stadje Eindhoven, 
tans een stad met rond 78.000 inwoners, een der eerste 
steden van Nederland en nog immer bijna angstwekkend 
groeiend. Het leidt geen twijfel of Vondel, tans lev~nq, 
had een "lof der Philips-Gloeilampenfabrieken" gezongen, 
maar hij zou in een nieuwe Radio-Roskam zijn scherpste 
kritiek niet gespaard hebben aan de massale hoeveelheid 
ongezonde toestanden die voorvloeien uit zo'n monster
achtige groei van één industrie, welke heel het stadsbeeld 
schijnbaar beheerst, maar in elk geval enerverend meesleept 
in haar dynamiek. Tot uit Maastricht en België worden 
iedere dàg de honderden "aangevoerd" in trein en aE_tobus IA.-

om onder de duizenden op de fabrieken in Eindhoven hun 
lange, zware maar vooral eentonige dagtaak te volbrengen. 

Eind 1928 bedroeg hun aantal te Eindhoven alleen 
17.000. Men realizere zith enige momenten wat dit zeggen 
wil; het totaal aantal inwoners van enige dorpen tesamen 
bewoont de fabrieken van · één vennootschap. En niet slechts 
dat men vergelijkenderwijs van dorpen spreken kan : uit de 
dorpen tot uren uit de omgeving worden de arbeiders naar 
de fabrieken gehaald met eigen autobus-diensten. Dat wil 
zeggen dat honderden kinderen van het platteland die juist 
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de lagere scholen hebben verlaten, dorp en huisgezin ont
rukt worden om in de stadsfabrieken te arbeiden. Dat wil 
zeggen dat nog ongevormde en onvolgroeide mensen van 
de aarde, waarop misschien honderden jaren achtereen hun 
voorouders woonden en 'n schamel stuk brood wonnen, 
worden overgeplant in het hun vreemde stadsleven temidden 
van honderden anderen. Hier past het te denken aan het 
spreekwoord Vêln de ene rotte appel .... Gezinnen op het 
platteland worden ontwricht terwille van het dageliks brood; 
tradities die eeuwenlang wellicht in eenzaamheid en inge
togenheid waren gehandhaafd, worden vergeten of moed
willig omvergestoten. Het leven voltrekt zich op enkele 
spaarzame uren na in de fabrieken. 

Dit alles is uiteraard niet specifiek Eindhovens of Bra
bants ; het is het gevaarlike. proses, dat zich overal op het 
platteland voltrekt, waar nabij gelegen industrie-centra de 
arbeidskrachten naar zich toe trekken. Niet alleen dat hier
door het evenwicht ten plattelande verstoord dreigt te 
worden, ook op het stadsleven-zelf oefent dit alles zijn 
machtige invloed uit. 

Maar wat de bedenkelike zijde van het geval in Eind
hoven is, noeme men het volgende: terwijl in Limburg voor 
het mijngebied met zijn ruim dertig duizend arbeiders over 
'n hele streek verspr~id, een Poels· aan 't hoofd staat van 
'n korps aalmoezeniers die in geregeld kontakt hun uiterste 
krachten inspannen om Limburg te behouden, telt Eindhoven 
met aan de Philips-fabrieken alleen al zeventien-duizend 
arbeiders en arbeidsters .... één aalmoezenier. Het is natuur
lik 'n onbegonnen werk voor één man op te tornen tegen 
een stadsevolutie die binnen enkele jaren ~o.nderd-duizend 
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zielen zal tellen, voor 't allergrootste deel arbeidersgezinnen. 
Het is uiteraard onbegonnen werk voor één man op te 
roeien tegen woningtoestanden zoals die in de onderdelen 
Gestel en Woensel b.v. bestaan, tegen het kostgangers
systeem, óók voor honderden jonge meisjes. 

Het spreekt dat deze en dergelike mis-standen bijna automa
ties worden aangekweekt door 'n abnormale groei der bevol
king als Eindhoven beleeft. De zedelike toestanden c1ie hieruit 
voortvloeien, worden uiteraard versterkt door de niet-nood
zakelike loontoestanden aan de Philips-fabrieken. Deze te 
bespreken valt buiten mijn bestek, is zelfs betrekkelik lastig 
bij gebrek aan openbare authentieke gegevens. Het staat 
echter voor menigeen vast, dat Philips de hemelen dank 
mag weten, dat tot nog zijn arbeiders voor de meerderheid 
Katolieken zijn, in wie het revolutionair sentiment niet syste
maties aangekweekt is. Zou ook Philips dit inzien blijkens 
het feit dat hij voor de tans door hem gestichte boerde
rijen uitsluitend Katolieken in aanmerking laat komen? 

Dit inzicht is er in elk geval niet altijd geweest 1 Er is 
een tijd geweest dat door Philips - naar diverse bronnen 
melden - de niet-Katolieke bonden werden getolereerd in 
tegenstelling met de katolieke organisaties. Men kan dit niet 
anders dan dom noemen; eerst de laatste tijd schijnt Philips 
de domheid te hebben ingezien en is hij, ben ik wel inge
licht, van taktiek veranderd. 

De vrees voor organisatie schijnt er bij de Philipsmensen 
nog altijd terdege in te zitten: 'n kantoorbediende zal zich niet 
publiek aansluiten bij onverschillig welke kantoorbedienden
bo'nd. Vraag hem de reden, en ge zult vernemen: omdat 
niemand daarvoor durft uitkomen. Een diepere reden: mijn 
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eigen onderchef - die b.v. voorzitter of secretaris dier bond 
is - raadt me af op de fabriek te laten blijken dat ik lid ben. 

Het spreekt vanzelf dat er geen sprake is van 'n bond 
van Philips-werknemers of iets van dien aard, 'n grote 
lakune die tenslotte voor Philips-zelf het. allernadeligst kan 
worden. Er groeit zo 'n ongeorganiseerde ontevredenheid die 
alleen wild en revolutionair kan uitbreken. Hoeveel gunsti
ger staan de mijnen en hun arbeiders er dan voor 1 1) 

* * * 
Wat het probleem in Eindhoven in zekere zin inge~ik

kelder maakt als in Limburg, is de fabrieksarbeid van kin- • 
deren en meisjes. De conclusie die Albert Kuyle uit het boekje : 
"Onderwijs en ontspanning aan de Philips-fabrieken te Eind
hoven", trok, 2) als zou zelfs heel het Philipsonderwijs er op 
gericht zijn: het kind langs lijnen van geleidelikheid de fabrie
ken binnen te loodsen en zodoende 'n zo geschikt mogelik 
fabrieksarbeider van te maken - in 't belang waarvan is over
bodig te vragen 1 - moge uit dit boekje al niet te lezen zijn, 
de feitelike gang van zaken, de feitelike toestand schijnt wel 
degelik zijn bewering te bevestigen. - De schijnbaar o zo 
flatteuse opmerking dat "van heel veel gezinnen verscheidene 
leden, vaders, zoons, dochters, bij Philips werken" en zo 
gezamenlik een heel aardig "gezinsinkomen" binnenbrengen, 
wijst er tegelijkertijd op, hoe elk der leden van het gezin 

1) De zg. "kern" bij Philips kan niet serieus meetellen ais zodanig, 
omdat deze tenslotte van hoger hand uitgaat, en, ben ik welingelicht, 
geen beslissingsrecht heeft, maar dit weer aan werkgeversinstantie 
moet overlaten. 

2) Half-Watt-cultuur, De Gemeenschap, September 1926, blz. 263-6. 
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een miniem loon verdienen moet. Inderdaad kan zulk een 
gezin enige jaren door 't gezamenlik inkomen enige wel
vaart genieten; 1) gaat echter de zoon trouwen, dan heeft 
hij te leven van zijn salarisje alleen, dat ontrokken wordt 
aan het gezinsloon; gaat de dochter trouwen, het geval 
komt er niet anders voor te staan. En na verloop van 'n 
zeker aantal jaren resten vader en moeder met wellicht 
enige voor de fabriek onbruikbare kinderen om van het 
vaderloon te leven dat inderdaad geen gezinsloon is. Tot 
zij op straat komen en ten laste van de gemeente l En 
laat ons hier bijvoegen dat Philips inderdaad zo humaan is 
ook moederlonen uit te keren. Het kan voorkomen dat een 
moeder van enige kinderen bij Philips in dienst kon treden 
tegen een moederloon, terwijl de vader zevenmaal vergeefs 
tracht werk te krijgen op deze fabrieken; maar aan deze 
zou men dan ook een vaderloon moeten uitkeren l 

Zo groeien ongezonde sosiale toestanden die een aller
fu neste invloed moeten hebben op het moreel en gods
dienstig leven der betrokkenen zelf en hun kinderen. 

En gegeven de arbeidsverhoudingen herstelt zich zo 
het modern slavendom aan een der meest qrootse par
tikuliere ondernemingen welke Nederland bezit. Ik ver
klaar een ongelimiteerd respekt te hebben voor de werk
kracht van een A. F. Philips, en zijn ere-promotie tot 
doctor aan de Rotterdamse handelshogeschool komt zeker 
niet te vroeg. Het is iets dunkt me geniaals wat Philips 
heeft tot stand gebracht. Maar hij heeft, juist bij zijn pro
motie, enige woorden gesproken die doen huiveren. Ziehier : 

1) Indien men tenminste abstraksie wenst te maken van het feit dat 
prakties zoon en dochter hun geld niet meer naar huis brengen l 
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"Van mijn intreden in de vennootschap af werd het een 
wedstrijd tusschen de tech;nische en commercieele leiding 
om elkaar de loef af te steken. De één trachtte zóóveel 
te fabriceeren, dat hij meende dat de commercieele leiding 
het niet aan den man kon brengen, terwijl de ander pro
beerde zóóveel af te zetten, dat de fabriek geen gelijken 
tred zou kunnen houden met ·den verkoop. En deze wed
strijd is altijd door blijven bestaan; dan is de één vóór, dan 
behaalt de ander de overwinning. Zoowel mijn broer als ik, 
hebben onze zaken eigenlijk nooit beschouwd als een taak, 
maar wel als een sport, die wij trachtten onzen medewerkers 
en den jongeren bij te brengen. 

De laatste jaren heeft vooral de vooruitgang in de radio
wetenschap een groote expansie gegeven aan onze onder
neming; op het oogenblik is deze nog in vollen gang; reeds 
een 25-tal gestudeerden van de Handels-Hoogeschool mo
gen wij onder onze medewerkers tellen; het staat voor 
mij vast, dat nog menigeen in onze industrie een nuttige 
plaats zal kunnen innemen. 

De studenten van de Handels-Hoogeschool zou ik willen 
toeroepen: beschouwt, zoodra gij in het werkelijke handels
leven treedt, uw werk niet als een taak, maar als een sport, 
waarin gij zult moeten trachten uit te blinken door kennis, 
overleg, uithoudingsvermogen en moed. 
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En dan wensch ik u, dat de levensgezellin die gij u later 
zult kiezen, behalve die kwaliteiten, die een vrouw moeten 
sieren, ook dezelfde interesse in uw zaken zal hebben als gij 
zelf, dat zij niet remmend zal werken, maar u integendeel steeds 
zal aansporen, al uw beschikbaren tijd te geven voor uw levens
taak; ik dank hieraan een groot deel van mijn eigen slagen". 



Welk een monsterlik verwrongen beeld wordt ons hier 
gegeven van de arbeid en van het begrip levenstaak] Js dit 
wel iets anders als de zweep die de slaven voortjoeg op de 
romeinse galeien? Als dit geëist wordt van het hoger per
soneel: - Geef al uw beschikbare tijd aan uw levenstaak, 
dat is mijn levenstaak, en vergeet uw ziel en uw geluk, -
wat zal er dan geëist worden van de massa arbeidenden? .... 1) 

Men heeft hier in Nederland de film Metropolis van Fritz 
Lang verworpen als zijnde artistiek niet haaks en composi
tories verstard, benevens wat de ziele-waarden betreft gren
zeloos leeg. Men .kan inderdaad volmondig toegeven, dat 
de cineast - de herschepper van zielewaarden in stoffelike 
beeldvlakken - Lang in deze film schipbreuk leed, en in 
retoriese schablonen, imitaties van het Nibelungen-procédé 

') Een onderdeeltje worde vermeld d~t dezer dagen ter sprake kwam 
naar aanleiding van Dr. Poels' rede op het Jubileum der "mijnwerkers
bond". Poels had n.l. gezegd: 

"Van de directies mag gevraagd worden, dat men open oog heeft 
"voor de gevaren verbonden aan de mechaniseering der bedrijven. 
"Er moet niet enkel aan winst en loonen gedacht worden, maar ook 
"aan de gezondheid, veiligheid en geluk van den arbeider. Er blijven 
"aan de rationalisatie gev<1ren verbonden. 

"Niet alles moet ingesteld worden op het tempo der machine, maar 
"op het tempo van den mensch". 
Toen wij dit lazen, schrijft de "Volkskrant", dachten wij ook aan vele 

groepen van het Philips' personeel en vooral aan de meisjes. 
Eenigen tijd geleden werd een geperfectionneerde mechanische arbeids

methode ingevoerd, waardoor de meisjes in combinatie werken. In een 
z.g. kettingploeg van 13 meisjes werd begonnen waarbij elk een onder
deel der lamp maakte tot ze geheel afgewerkt de eindstreep passeerde. 
Eerst waren 13 meisjes noodig om 780 lampen per uur te verwerken. 
Nu en dan kwam een chef met 'n horloge in de hand bij de kinderen 
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verviel, om daarnaast te erkennen - en dit even luid 1) -

dat de regisseur Larig zich ook hier een "film-regisseur met 
groote capaciteiten" toont. Bij vlagen heeft hij zijn intensies 
weten te verwerkeliken; scherp heeft hij sommige realiteiten 
gezien die anderen niet zagen .... De straffe contouren waarin 
Lang zijn wereld in beeld bracht omsluiten in feite een wereld 
zoals die nu reeds in volle ellende bestaat. De geperfeksion
neerde fabrieken die Lang ontwerpt, fabrieken waarin de 
mens volslagen onderworpen is aan de machine, waarin de 
mens leeft op het ritme, hf;t dodelik ritme der machine, bes taan 
in Eindhoven. De essensie van het beeld, dat Lang reali-
seerde op doek, korrespondeert nauwkeurig met het beeld 
dat in de verbeelding van de toeschouwer achterblijft, als 
hij enige jaren de Philips-fabrieken gadeslaat. In Metropolis 
herkende ik spontaan een logiese doorvoering der "waarden" 
(menselike en zakelike), zoals ik die in deze moderne fabrie
ken erkende. Zoals Pierre Lafue in de "Revue Hebdomadaire" 
zegt in een "Dialoog over noodzakelike revolutie" 2

): deze 
film onthult ons wat de moderne stad wordt. Dit is weer 
eens te meer de grote betekenis der kunst : dat zij de 

zitten om hen aan te sporen sneller te werken. Thans is het al zoo ver 
doorgevoerd dat maar 8 meisjes meer noodig zijn doch geen 780, doch 
1050 tot 1080 lampen per uur klaar komen. 

Welke zenuwachtige gejaagdheid moet dit worden en dat voor meisjes 
op een leeftijd dat zij aan de andere lichaams- en zielsinvloeden sterk 
onderhevig zijn. 

De woorden van Mgr. dr. Poels mogen bij de Philips-directie wel eens 
overwogen worden. 

1) Zoals Menno ter Braak ook doet in Cinema Militans, Utrecht 1929, 
blz. 32, 33. 

2) Vertaald in "De Morgen" van 9 en 11 Junie 1928. 
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realiteit van een idee dat in onze geest leeft, doet raken 
aan ons gevoel. dat het idee gestalte krijgt, vlam wordt. 
Dat idee is: de moderne slavernij. 

Hier voege men aan toe: dat - tendele door de onjuiste 
politiek van Philips zelf in het verleden, tendele door het 
feit dat de fabriek nemen moest wat zij maar krijgen kon -
de sosialisten niet meer tot de uitzonderingen behoren onder 
het arbeidersvolk. Men kan van katolieke zijde een optocht 
van tweeduizend sosialisten triest vinden, mits men niet 
vergeet, dat in de oud-katolieke stad een grootse arbeiders
manifestatie maar amper twee maal zoveel deelnemers telde, 
terwijl rond de sosialisten de vele ontevredenen staan die 
niet meetrekken. 

Wel zal Philips nóg kunnen vertrouwen op zijn in massa 
Katoliek personeel. maar ook in deze stad begint de men
taliteit der genotzucht post te vatten: leve het loon, minder 
de arbeid! het leyen is er om van te genieten - een le
vensmotief dat sterk in de hand gewerkt wordt door de 
sosialisten. Groeiende ontevredenheid, drang naar genieting -
twee polen van het platvoerse kommunisme, die onder de 
Philipsarbeiders welig tieren, zoals men de hoogste instansies 
heeft weten aan te tonen. 

Er zal in de toekomst - de uiterst nabije l - slechts 
één voorlopige mogelikheid zijn om van de zijde van Philips 
de toestand te handhaven. Dat is niet uitbreiding der par
tikuliere politie en recherche, maar wijziging der arbeids
verhoudingen: soepeler verhouding tussen chef en onder
geschikte, zo billik mogelike regeling der lonen, organisatie 
van het personeel in een erkende arbeidersbond die op voet 
van gelijkheid met de direksies onderhandelt, en - vooral! -
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de grootst mogelike steun aan de katolieke vak- en standsor
ganisaties. Dit laatste is niet alleen in het belang van Philips 
en zijn bedrijf, het is noodzakelik voor 't behoud er van. 
Maar het is tevens noodzakelik voor de zielen der indivi
duen, die zonder dit fataal ten onder gaan in de al te 
menselike eigenschap der genotsbestreving, welke heel de 
menselike samenleving op losse schroeven dreigt te zetten. 
Eerst wanneer de zakenman Philips de primauté du spirituel 
erkent, zal hij menselikerwijs gesproken, enigzins zeker kun
nen zijn, dat de krater niet openbarst .... 

En wat de zijde der Katolieke belangen betreft, zie men 
naar Limburg. Er is daar met inzicht ingegrepen, toen het 
nog niet te laat was. 

Van andere steden in ons land kan men zo iets tot nog 
toe niet met gerust hart zeggen .... 

* * * Kon men enkele jaren geleden beweren, dat Eindhoven 
nog een zuiver Katolieke stad was, het oordeel luidt tans 
somberder. Het weekblad der geestelikheid moet bij 'top
maken van de jaarbalans over 1927 getuigen van een sterk 
toenemende materiële bloei der stad 1), "op godsdienstig 
zoowel als op zedelijk gebied.. . . een tijd van malaise". 
En samenvattend na een reeks nuchtere, maar zeer sprekende 
cijfers konkludeert de beschouwer: " .... we meenen uit 
de gegeven cijfers te moeten besluiten, dat het godsdienstig 

1) Inderdaad: der stad; het staat nl. te bezien, of er ook in de ver
. ste verte zo iets bestaat als een gelijkmatig verdelen -- naar kapasiteit, 
verdiensten en prestaties -- van de enorme winsten, die door de groot
industrie gemaakt worden. Het zou uiterst gewenst zijn eens enige cijférs 
te mogen horen .... 
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leven in vergelijking met den groei der Katholieke bevolking 
merkbaar teruggaat, en dat de niet noemenswaardige ver
meerdering van het aantal H. Doopsels wijst op een verval 
der zeden". 1) 

Wat, zoals ik al zeide, in Eindhoven 'n dreigender gevaar 
is als in Limburg is de grote massa kinderen, vooral meisjes 
die door de fabrieken worden opgeslorpt; en de jeugd 
eenmaal verloren, is de toekomst verloren. 

* * * 
Een oplossing van dit probleem wordt beproefd door het 

merkwaardig gezegende werk van prof. F. B. J. Frencken 
in het bisdom Breda, waar zich aan de Kwatta-fabrieken, 
de Hollandse Kunstzijde-fabrieken, de "Hero" fabrieken een 
merkwaardige uitbouw van de in Lourdes, tijdens het 25e 
Eucharisties Wereldcongres van 1914, ontstane, van Aver-

1) Ook over 1928 luidt het oordeel niet gunstiger. Eindhoven telde 
Januarie 1926 een totaal inwoners van 63870, 1 Jan. 1927: 65888, 
Jan. 1928: 68695, 1 Jan. 1929: 77.548 (niet-offisieële sijfers). 
Het aantal Katholieken bedroeg resp. 57228, 58896, 60977, 64698. 
Vergelijk met deze groei van toename der óók Katolieke bevolking de 

volgende cijfers over het intern-Katolieke leven: 

Aantal H. Communies 1925: 1329350 
1926: 1316120 
1927: 1319450 
1928: 1310225 

Aantal Huwelijken 1925: 384 
1926: 354 
1927: 399 
1928: 454 

Aantal Doopsels 1925: 1792 
1926: 1897 
1927: 1794 
1928: 1954 

Aantal Overlijden 1925: 519 
1926: 539 
1927: 561 
1928; 520 

Zie het weekblad "Roomsch Leven" van 14 Jan. 1928 en 12 en 19 
Jan. 1929. 
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bode in België door de reguliere Kanunniken van Sint 
Norbertus op inspiratie van Dr. Eduard Poppe over de 
Nederlanden gestuwde zg. "Eucharistiese Kruistocht" ver
werkelikte. Ziende de uiterst deerniswaardige toestand van 
de fabrieksmeisjes aan meerdere fabrieken. toestand welke 
de meest krasse termen niet voldoende schijnen te karak
teriseren, 1) heeft prof. Frencken het oplevende beginsel van 
de E. K. aangegrepen als een bovennatuurlik middel tot 
redding. Het doel der E. K.. zoals dat door de bisschop 
van Breda is vastgelegd, is verdieping van het innerlik leven 
en het tegengaan van de ' geest der oppervlakkigheid, door 
in iedere parochie en in iedere inrichting een flinke kern 
te vormen. 

1) Het is tieperend voor de stand-van-zaken in de prae-adviezen van 
Gedeputeerde Staten van N.-Brabant n.a.v. een subsidie-aanvraag van 
de E. K. voor godsdienstige, zedelike en maatschappelike verheffing van 
het fabrieksmeisje door dit offisiëele lichamen te horen verklaren: 

"De in de stukken gegeven mededeeling van den nood toestand 
voor het fabrieksmeisje blijkt allerminst overdreven te zijn. Hij is 
kwalijk uit de dagblad: n te onderkennen, maar wordt in den laatsten tijd 
naar voren gebracht in geschriften op sociaal gebied, die het resultaat 
wee'rgeven van onderzoek in fabriekssteden, zoowel in het binnen- als 
buitenland en waarin de zedelijke en daarmede de geestelijke en 
godsdienstige verko m mering als diep treurig wordt be
schreven. 

"Waar op hygiënisch en ander gebied in gemeenten of streken dezer 
provincie ongunstige verhoudingen heerschten, hebben de Staten van 
Noord-Brabant, zooveel de financiën het toelieten, gaarne steun verleend 
om die zooveel mogelijk te helpen verminderen en op te heffen. Men 
denke bijv. aan de zuigelingenbescherming, de tuberculosebestrijding van 
heden en de zedelijke en stoffelijke verheffing der bewoners van St. Wil
librord in 't verleden. 

"In het voorhanden geval heeft de ontwikkeling der grootindustrie in 
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Kernvorming dus. Goddank zó, in tegenstelling met de 
organisatie van massa's, waarcp veel Katolieken zich hebben 
blind gestaard als de ultima ratio om tot volledige ont
plooiïng van 't katoliek leven te komen. Kernvorming: ziele
vorming van enkelingen die voor God leven volgens de 
beginselen van 't heilig Evangelie, anti-modern, tegen de 
geest des tijds, met als grote middel tot zielevorming de 
Eucharistie, waardoor de offergeest levend gehouden wordt. 
In volledig vertrouwen op de Voorzienigheid werd begon
nen: een klein groepje vangt de Kruistocht aan, gevormd 
voor de strijd. De Kruistocht-gedachte vindt ingang bij de 
meisjes de Kwattafabrieken. 31 Aug. 1924 wordt hun 'n 

bepaalde centra een toestand geschapen, welke dadelijke voorziening 
eischt en waaraan te eerder medewerking is te verleenen, nu het parti
culier initiatief met beradenheid, hoogen ernst en opofferende liefde zich 
het welzijn heeft aangetrokken van de duizenden in gevaar verkeerende 
fabrieksmeisjes, die, aan zich zelven overgelaten, in ellende zouden ver
zinken om straks een geslacht voort te brengen, dat, opgroeiende in de 
omgevende verwildering, deze nog grootere verhoudingen zal doen 
aannemen. 

"De voorliggende steunaanvrage geldt een ruim getrokken veld van 
socialen arbeid over deze provincie, welke arbeid, op één punt geregeld 
en bestuurd, vooral erkenning behoort te vinden van gemeenten, van 
sociale en godsdienstige vereenigingen en van belanghebbende en belang
stellende lich<imen en personen uit de streken, liggende in het rayon 
der grootindustrie. Wij meenen daarom, dat uwe vergadering, het pro
vinciaal belang erkennende, zich er toe kan bepalen stimuleerend op te 
treden, dat de grootte van dat belang niet is uit te drukken in een 
zeker percentage der veranderlijke jaarlijksche kosten en dat van de 
toekenning van een bepaalde som, welke wij voor het voorliggend geval 
op f 1500 's jaars zouden willen stellen, een behoorlijke aansporing voor 
anderen ·Uitgaat". Zie over de E. K. ook het spesiale Fabrieksmeisjes
nummer van Du x. 
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gebouw geschonken, dat als eigen huis gaat dienen, waar 
men onafhankelik van de fabriek de godsdienslig-zedelike 
belangen der meisjes kan behartigen. Een Maria-kamer als 
centrum, grote zalen om er de schafttijden door te brengen, 
zalen waar gezamenlike ontwikkelings- en ontspanningsbij
eenkomsten gehouden kunnen worden en gezellige huise
like kamers voor de groepsvergaderingen en kursussen maken 
dit gebouw tot het middelpunt van een geesteliker leven 
dan vroeger mogelik was. - Leidsters, als catechisten ge
vormd, volbrengen dan onder de meisjes de taak de trait 
d'union tussen hen en de Kerk te zijn, en zodoende weer 
aaneen te binden, wat de priester dikwels los moet laten. 
In Breda alleen al bezit de E. K. drie eigen huizen, terwijl 
men in het bisdom Breda van een inderdaad goed georga
niseerde E. K. spreken kan, die echter nimmer haar primair 
doel (náást haar sosiaal werk, haar streven naar verbetering 
der sosiale welstand harer leden, enz.) uit het oog verliest: 
de kernvorming, de vorming van sellen voor de E. K.; dat 
zijn de meisjes die na een proeftijd als lid van den Com
muniebond (minstens eenmaal per maand communiseren), 
als Kruistocht-voorwachter (iedere week communiseren, enz.) 
tenslotte opgenomen worden als Kruistochter, waarbij men 
vrijwillig de verplichting op zich neemt zo mogelik dage
liks te kommuniseren, zich dageliks in iets te versterven 
en zich vooral toe te leggen op de beoefening der on
derlinge liefde, de verdraagzaamheid en offervaardigheid. 

Het schijnt dat deze E. K. een vreedzame revolutie heeft 
teweeggebracht! Wat vroeger een "bende" was, is tans een 

. gedisciplineerde groep meisjes zónder dat de discipline van 
buitenaf opgelegd is. 
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Prof. Frencken heeft hier inderdaad één der kwalen van 
modern-Brabant in het hart gegrepen 1); de redding van de 
jeugd die opgeslurpt wordt door het geestdodend mekanisme, 
door het grootbedrijf - waaraan niet te ontkomen schijnt -
greep hij aan bij die jeugd zelf. Een eenmaal in de hitte van 
het gevecht zó gevormde jeugd zal later trouw blijven na 
de eerste zwaarste stoten te hebben kunnen opvangen. Het 
heroïek kristelike voorbeeld is van onvermoed-wijde strekking 
en invloed: een kleine kern beïnvloedt onvoorwaardelik de 
massa in haar strak volgehouden richting. 2) 

* * * 
Overigens zet Frencken een traditie voort, zij 't met ge

wijzigd inzicht in de toepassing, die in Brabant sints lang 
inheems was, en gesteund of gestuwd werd door figuren 
van meer dan alledaagse betekenis: het doen doordringen 
der katolieke beginselen in het maatschappelik leven. Fren
cken begint bij de jeugd, het meest urgente en diepst
dringende probleem te kanalizeren. In andere kringen had 
hij zijn voorgangers. Een eenzaam individu als de directeur 
der suikerfabrieken te Oud-Gastel, A. Vlekke bracht reeds 
vóór Rerum Novarum en de sociale wetten de ' beginselen 
daarvan in praktijk, bouwde woningen voor zijn personeel, 

1) Ook in Eindhoven, Sittard, Heerlen, Roermond en Valkenburg is 
tans Goddank! aangevangen met de E. K. o.a. onder de fabrieksmeisjes. 
De E. K. is tevens begonnen met de uitgave van 'neigen halfmaandeliks 
tijdschrift, De Roepstem. (Adm. Boschstr. 39 Breda). 

2) Over de E. K. verschenen in de Maasbode van 1, 6 en 8 April 
1928 avbl. een drietal artiekelen waaraan verschillende gegevens zijn 
ontleend. Zie ook S. Rombouts: Historiese Pedagogiek IV 356-384 met 
uitvoerige gegevens. 
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stichtte een ouderdoms- en ziekte-verzekering, leefde met 
en tussen zijn arbeiders, de oude patriarchale tradities in 
goede zin bestendigend. 1). 

De stichter van de Katolieke Volksbond was de geboren 
Brabander W. C. J. Pastoors uit Zundert, 2

) terwijl de grond
leggerder R. K. Staatspartij Schaepm<1n zitting had voor Breda. 

De Norbertijnerabdij te Heeswijk was 'n ekonomies-kultureel 
middelpunt van de eerste rang, en bracht verschillende 
sosiale werkers voort van meer dan provinsiale betekenis: 
een Pater Dr. Nouwens organiseerde de Middenstand, een 
Pater v. d. Elzen de boeren in hun grote, tans landelike 
boerenbonden, waaruit het belangrijk instituut der boeren
leenbanken groeide; later een Pater Knaapen de werkgevers. 
De spoorwegstaking van 1903 vond in het Zuiden zijn 
oplossing toen Cauwenberg in Rosendaal. Poels in Venlo, 
Donders en Hellemons in Boxtel de stakers tot arbeidsher
vatting wisten te bewegen, en tenslotte mede de stoot 
gaven tot organisatie in de machtige landelike St. Raphael
bond, die dit jaar haar lustrum viert. 

Dat al deze arbeid in heden en verleden het volk ten goede 
is gekomen, moge de stem der statistieken doen horen l 
Statistieken kunnen echter veel, niet alles zeggen ; de diepste 
gronden en oorzaken verklaren is haar niet gegeven. Maar 
naast 'n bespreking van enkele der vele gevaren die het Zuiden 
bedreigen, welke de kwalen zijn, die reeds kankeren aan de 

1) Een orde van Vlekke is mede aanleiding geweest tot het ontstaan 
van de Limburgse R. K. Werkliedenbond St. Jozef. 

Zie Katholiek Nederland 1 328. 
2) Zie over hem P. Steenhoff, Beiaard le jg. le deel, 354-6. Over "De 

Nederl. R. K. Volksbond" tot 1898 Fr. A. van Kerkhoff in De Katholiek 
1698, deel l 13, blz. 127, 277, ·HS. Verder Katholiek Nederland. 
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diepste goederen van Brabant, en over enige decenia hun 
vermolmde inwerking handtastelik gaan demonstreren, indien 
niet tijdig remmende of vóórkomende tegenkrachten haar 
verslaan, mocht 't zijn definitief! - naast deze gevaren zeggen 
de statistieken óók iets, iets dat moedgevend is voor de 
werkers in het Zuiden zelf. Wèl bedenke men, dat er 
elk tiental jaren dergelike ingrijpende wijzigingen kunnen 
plaats vinden, dat het totaalwezen geheel van aanzicht 
kan veranderen. Maar de statistiek kan 'n status quo kon
stateren en 'n mpgelike ontwikkelingsgang voorspellen, mo
gelik op grond van historiese bewegingslijnen, die zich echter 
nimmer konsekwent in dezelfde lijn behoeven voort te zetten. 
Zo wijst de statistiek erop, hoe in 1840 de provincie Noord
Holland bijna 30 procent achterbleef in bevolking bij de 
gezamenlike provinsies Limburg en N.-Brabant. In de loop 
der negentiende eeuw haalt Holland deze achterstand in en 
bereikt het in 1910 zijn hoogtepunt met 'n surplus van 
152.000 zielen. Dan echter - zonder dat we dus de historiese 
groei zich zien doorzetten - neemt dit surplus weer af en 
vermindert het in de laatste zes jaar met niet minder dan 
3b.599 eenheden. De schrijver in "De Maasbode" 1) a~n wie 
wij deze gegevens ontlenen, berekent dat in 1940 bij voort
gang van vermindering in gelijk tempo weer gelijkheid in 
zielental zal zijn ingetreden. 2) 

"Den sleutel, verklaart verder genoemde schrijver, tot de 
verklaring van dit verschijnsel vindt men eensdeels in den 

1) R. L. in "De Maasbode" van 15 en 16 Sept. 1928: "Lichtpunten 
in het duistere Zuiden". 

2) Zie voor de staat Bijlage II. 
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trek der plattelandsbevolking, die zich in de laatste helft 
der vorige eeuw uitsluitend richtte naar de groote steden 
(in dit geval Amsterdam), terwijl zij in onzen tijd zich mede 
richt naar de industrie-centra in het Zuiden : Tilburg, Eind
hoven en de mijnstreek. 

Maar anderdeels heeft men hem te zoeken in de ver
houding tusschen geboorte en sterfte, die een evenwijdige 
lijn volgt met het inwonerstal". 

De schrijver geeft dan een tabel. 1) waaruit hij konkludeert: 
"Zooals men ziet, vertoonde N.-Holland van 1850-90 

een sterker stijgend geboorten-overschot dan N.-Brabant 
en Limburg. 

Maar nà 1890 houdt de Hollandsche voortgang op, terwijl 
hij in het Zuiden bestendigd blijft, zoodat in het tijdperk 
van 1900-09 de leiding wordt genomen door Limburg, die 
haar met den enormen voorsprong van bijna 8.00 per duizend 
inwoners heeft behouden tot op den huidigen dag. 

Om dit verschil in expansie-kracht tusschen Noord en 
Zuid nog duideliker voor oogen te stellen, laten we voor 
de zeyen-jarige periode van 1920 tot en met '26 de absolute 
cijfers volgen. 

In dit tijdperk bedroeg het bevolkingsoverschot van ge
boorten boven sterfte in N.-Brabant 101.354, in Limburg · 
66.031 en in N.-Holland 115.690, zoodat de voorsprong der 
beide Zuidelijke provincies boven N.-Holland niet minder 
dan 51.695 zielen bedroeg, hoewel dit laatste gewest toch 
nog 87.152 zielen meer telt dan de beide Zuidelijke tezamen. 

Tevens blijkt uit deze cijfers, in verband met het bevol
kingscijfer, dat de trek naar de hoofdstad nog steeds die 

1) Zie Bijlage III. 
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naar de Zuidelijke nijverheidsgebieden overtreft; immers van 
1920-'26 is het bevolkings-surplus van N.-Holland niet 
met 51.700, maar "slechts" met 36.600 verminderd, zooda! 
het tekort aan geboorten althans voor een deel nog door 
grootere vestiging wordt aangevuld. 

Maar als in N.-Holland de geboorte-cijfers absoluut en 
relatief in dezelfde mate blijven dalen als zij het deden in 
de laatste zeven-jarige periode, waarover de statistiek loopt 
en waarin het absolute cijfer terugliep van 32 119 in 1920 
tot 28.883 in 1926 en het relatieve van 24.90 tot 20.50, dan 
zal, spoediger dan men doorgaans meent, de tijd aanbreken, 
waarin de groei van · het Noorden niet alleen buiten staat is 
om het Zuiden bij te houden, maar zelfs onmachtig zal 
blijken, om de onvermijdelijke leemten door den dood ver
oorzaakt weder door nieuw-geborenen aan te vullen. 

Het voorbeeld van Londen en Parijs, maar bovenal van 
Berlijn, waar de wiegen reeds sedert verschillende jaren door 
de doodski~ten worden overtroffen, is welsprekend genoeg, 
om àns betreffende de toekomst van o n ze hoofdstad tegen 
ongemotiveerde illusies te behoeden. 

En de regelmatige onafgebroken daling in N.-Holland van 
37.38 in 1870 tot 20.50 in 1926, (het jaar, waarin de stad 
Amsterdam een nieuw laagte-record voor ons land vestigde 
met het ontstellend cijfer 18.84, dat is ongeveer het niveau 
van Parijs) is wel in staat de somberste prognose te wettigen". 

In zijn twede artiekel legt de schrijver het kontakt van 
dit cijfer-complex met de algemene zedelikheidstoestand, die 
één der grote "lichtpunten" is in het zogezegde donkere 
Zuidenl 

Hij konstateert ·hoe in 1926 in Noord-Brabant in 144 van 
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de 16-4 gemeenten, en in Limburg in 106 van de 121 geen 
enkel huwelik door echtscheiding werd ontbonden. Hier zijn 
dus de zegeningen der hoge kultuur nog niet doorgedrongen l 

In de overige gemeenten bleef zij tot enkele gevallen be
perkt: Eindhoven negen, Den Bosch zes, Tilburg vier, Breda 
drie en enkele andere gemeenten nog enkele, in totaal 39 
voor Brabant ; in Heerlen tien, Maastricht zes, Kerkrade en 
Sittard drie, enz., in Limburg in totaal 36. 1) 

Tegenover deze 75 echtscheidingen bezuiden de Moerdijk, 
staan er alleen al in Noord-Holland, 738, d.i. bijna tienmaal 
zoveel. 

Belangwekkend is ook hetgeen de schrijver zegt over de 
statistiek der onwettige geboorten: 

"Oppervlakkig beschouwd schijnt er gegronde reden voor 
de meening, dat in het Noorden, door de steeds veelvul
diger aanwending van geboorte-beperkende middelen, ge
voegd bij het gemak waarmede huwelijken worden ont
bonden en opnieuw aangegaan, het aantal buiten-echteli1ke 
kinderen sinds lang tot een minimum moest zijn teruggebracht, 
terwijl daarentegen in het Zuiden, waar het gebruik dezer 
middelen in brede volkskringen terecht als een wraakroepende 
zonde wordt verafschuwd, een groot aantal onwettige ge
l;ioorten te verwachten moest zijn, mede als natuurlijk gevolg 
van den strakgehouden huwelijksband. 

Maar de statistiek leert heel anders. 

1) In een noot merkt R. L. op: "Telt men de echtscheidingen naar de 
plaats waar het huwelijk is voltrokken, dan heeft Limburg in 1926 slechts 
26 echtscheidingen te betreuren gehad: een bewijs te meer, dat onder 
de inheemsche bevolking deze wijze van huwelijksontbindi~g nagenoeg 
niet voorkomt." 
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Daaruit blijkt immers, dat in het jaar 1926, 287 onwettige 
geboorten werden geconstateer:d in Noord-Brabant en 198 
in Limburg, terwijl daartegenover in Noord-Holland 784 
onwettige kinderen werden geboren. 

Zooals men weet, is het percentage der onwettige ge
boorten in geheel Nederland sedert 1840 gedurend gedaald, 
maar aldoor heeft Noord-Holland de Zuidelijke provinciën 
met ruim de helft overtroffen. 

In den laatste tijd is deze verhouding nog ten nadeele 
van het Noorden gewijzigd: de cijfers voor het jaar 1926 
zijn de volgende: Noord-Holland 2.65, Noord-Brabant 1.15 
percent, Limburg 1.32 percent, de beide Zuidelijke provin
cies te zamen: 1.21 percent. Men ziet, dat het Noordelijk 
cijfer méér dan het dubbele bedraagt der Zuidelijke ver
houdings-getallen. 

Maar er is nog meer : terwijl ruim de helft der onwettig 
geborenen in het Zuiden later bij de huwelijksacte worden 
erkend en dus in het te vormen huisgezin worden opgeno
men, bedraagt dit aantal in Noord-Holland nog geen derde 
van het geheel. 

Ook in dit geval blijkt dus het zedelijke verantwoordelik
heidsgevoel bij de ouders in het "achterlijke" Zuiden grooter 
dan in het vooruitstrevende Noorden". 

De konkluzie kan kort zijn : in plaats van "bedroevende 
cijfers" komt het Zuiden met "prachtige'~ cijfers voor den 
dag op moreel gebied. Dit is iets wat óók telt . . . . Maar 
hiermee, helaas l is Carthago nog niet opgebouwd - zou 
Nieuwenhuis zeggen: het groeiproces naar alle richtingen 
heeft zich pas kort in gang gezet. · 
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IV. HET SOSIALISME. 

N IET dan terloops spraken we over bet grote probleem 
onzer industrie-streken, dat in het eertijds volledig 
katolieke Zuiden in volle acuutheid gesteld is : boe 

te behouden of te herwinnen voor bet geloof de grote massa 
van bet arbeidende volk. De S. D. A. P. heeft ingezien, dat 
ook Brabant en Limburg een gunstige voedingsbodem voor 
't socialisme boden. Hoe is deze kunnen ontstaan? 

Wij hebben er in ons eerste hoofdstuk al op gewezen: 
men krijgt sterk de indruk, dat in het Zuiden de Syllabus- ' 
veroordeling (1864) niet de indruk maakte, die zij elders 
teweegbracht. Wij wezen er toen op, hoe het juist Bra
bantse staatslieden waren, die met de liberalen hebben 
gewerkt en geregeerd, in volkomen goede trouw en vol
komen opportuun, hoe het hun moeite kostte hun vroegere 
vrienden te wantrouwen, en hoe zij eerst langzamerhand 
zijn "losgeweekt" van hun vroegere medestrijders voor vrij
heid tegen de onderdrukkende protestanten. Er heeft zich 
toen ongemerkt 'n gevaarlik proces voltrokken, doordat 
in plaats van het toen nog betrekkelik ongevaarlik 
POLITIEK liberalisme: het tans beschavingen ver
woestend SOSIAAL EN EKONOMIES liberalisme 
ging heersen, ook onder katolieken. Ik vind deze kon-
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kluzie die de geschiedenis leert, bevestigd bij Poels als hij 
de retoriese vragen stelt: 

"Was het bovendien niet in het belang der Kerk en der 
kerkelijke vrijheid zelf, dat op wereldlijk terrein over gods
dienst werd gezwegen 7 Was het niet juist het Liberalisme, 
wat op kerkelijk terrein ook voor de Katholieken de noodige 
vrijheid bracht 7 Het was op dàt terrein dat zij nu voortaan 
hun katholieke belangen in volle vrijheid naar eigen wel
believen konden behartigen l Maar voor de behartiging van 
hun eigen katholieke belangen moesten zij zich dan ook tot 
hun eigen kerkelijk terrein beperken l Katholieke belangen 
- ziedaar de adder in het gras - waren kerkelijke belangen, 
die men op wereldlijk terrein moest laten rusten . 

Wanneer wij ons goed rekenschap geven van de stem
ming, die onder onze vaderen heerschte, toen, n~ zooveel 
eeuwen van verdrukking en vervolging, het Liberalisme ook 
hier in Limburg met vlag en wimpel werd binnengehaald, 
dan begrijpen wij terstond wat daarvan in ons katholiek 
Zuiden het gevolg moest zijn, zoowel op kerkelijk als op 
wereldlijk terrein. 

Het is toen, dat in onze vroeger alle vervolgingen trot
seerende volbloed katholieke streken, weldra van die half
bloed katholieken geboren zijn, die zich op wereldlijk terrein 
- het liberaal beginsel trouw - om de katholieke belangen 

" niet bekreunden ; en die, al bleven zij op kerkelijk terrein 
zich Katholieken heeten,' op wereldlijk terrein zich spoedig 
zelf liberalen noemden". 1) 

En zo zit tans ook in het Zuiden een sterk brok liberalisties 

1) Mgr. Dr. Poels: Een Probleem, blz. 16. 
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atavisme vastgegroeid in de familie- en zaken-tradities van 
fabrikanten, werkgevers en z.g. hogere standen. 

Wanneer men in ·t befaamde "rapport" van het R. K. 
Werkliedenverbond leest: 

"In het algemeen wijken de werkgevers in 't Zuiden 
des lands, in sociaal opzicht, ondanks hun katholiek-zijn 
dikwijls zooveel ten nadeele van hunne liberale collega's 
in het overige deel van het land af'' ; 

wanneer men verder leest : 
"Wanneer, wat God verhoede, over enkele tientallen 

jaren de massa in dat landsgedeelte voor de Kerk ver
loren zou zijn, dan behoeft o.i. niet al te lang gezocht 
naar de oorzaak en naar de schuldigen. En die schul
digen zullen zich, dat mogen wij als Katholieken wel 
tegen elkander zeggen, zwaarder hebben te verantwoor
den naarmate zij een leidende positie innamen. 

Tenzij het roer radicaal wordt omgegooid; t_enzij de 
werkgevers-leiders op de eerste en voornaamste plaats 
in sociaal opzicht van houding veranderen, anders ziet 
het er in godsdienstig zedelijk opzicht voor het Zuiden 
slecht uit", -

dan kan de R. K. Werkgeversvereniging ons in haar "Ver
weer" wellicht aantonen dat het Werkliedenverbond in tal 
van details gefaald heeft, zij kan niet wegnemen het bestaan 
tot bij de leiders der rooms-katolieke werklieden van een psy
chologiese toestand die is saam te vatten als wantrouwen 
in het sosiaal beleid der R. K. Werkgevers, 'n psychologiese 
toestand, die ondanks vermoedelike overdrijving toch in elk 
geval niet zomaar zonder enige reden uit de lucht komt 
vallen l Bovendien geeft het verweer door 't opsommen van 
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historiese en geografiese faktoren als 'verklaring van bet ver
schil ten nadele van het Zuiden toe : dat bet verschil bestaat. 

Wij moeten daar - om niet misverstaan te worden -
bij opmerken, dat in laatste instansie wellicht niet zozeer 
individuen schuld zijn, die zich immers normaliter door hun 
bekrompen blik niet boven een gevestigde traditie kunnen 
en durven uitwerken, als wel histories gegroeide toestanden 
en de heersende wanbeschaving die kapitaal boven arbeid, 
en 't. geld boven de arbeider stelt, die stand berekent naar 
inkomenl 

De gevolgen van dit liberalisme zijn bekend. Het inzicht, 
meermalen geformuleerd als: het liberalisme is de moeder 
van het socialisme, werd nog onlangs door Poels krachtdadig 
naar voren geschoven 1) : 

"Heel brutaal treedt deze mentaliteit (n.l. van "de volkomen 
onchristelijke heerschappij van het in zooveel opzichten met 
recht vervloekte geld") nog altijd naar voren in zekere krin
gen van halfbloed katholieke werkgevers . . die, al geven zij 
op kerkelijk terrein misschien zelfs aan velen een beschamend 
voorbeeld, op maatschappelijk terrein volslagen liberalen zijn. 
Zij zijn bet in wie wij de meest gevaarlijke propagandisten 
voor bet Socialisme in katholieke streken moeten zien". 2) 

1) Mgr. Dr. Peels: Een Probleem, blz. 19. 
2) Dat er in de laatste tijd niet zó heel veel veranderd is in de houding 

der R. K. landelike Werkgevers, bleek ter Partijraadsvergadering bij de 
beh:indeling der prae-adviezen inzake publiekrechtelike bedrijfsorganisatie. 
Aan "De Morgen" d.d. 4 Junie 1928 ontlenen wij het volgende: 

"Het verhandelde ter partijraadsvergadering besprekend, verwijst de 
Dagboekschrijver van het "Overijsselsch Dagblad" naar de woorden van 
den Nijmeegschen hoogleeraar Pater Raaymakers, die op de vergadering· 
de ver.zuchting slaakte, dat de houding v;in de woordvoerder' der katho-
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Wil dus het in zich verderfelike sosialisme met sukses 
bestreden worden, dan moet allereerst de bron van het 
kwaad worden weggenomen: het liberalisme, onder de 
katolieken evengoed als onder de anderen, en het heulen, 
of minstens toleren ervan. 

Onberekenbaar is het kwaad dat het dulden van liberale over
tuigingen op sosiaal gebied veroorzaakt heeft. Hieraan knoopt 
zich de vraag vast, hoe het mogelik is, dat de katolieke arbei
der de Kerk als hem vijandig, het kapitaal (dat voor 'n groot 
deel slechts krachtens liberaal-ekonomiese teorieën "gewon
nen" kan worden) gunstiggezind kan beschouwen. Stelling 
en oorzaak geeft Pater Jacobs kort en duidelik als hij zegt: 

"De moderne arbeiders laat het Katholicisme varen, omdat 
hij in de Katholieke Kerk niet meer ziet het rijk dat Christus 
lieke werkgevers zoo teleurstellend was voor iemand die eenigszins 
idealistisch is aangelegd. 

"Die klacht moeten wij beamen, zegt hij, zelfs al stellen wij voorop, 
dat de heeren dr. Kortenhorst en mr. van Spaendonck in hoofdzaak de 
ondeugdelijkheid en ondoelmatigheid wilden betoogen van de bedrijfs
organisatie met de verordenende bevoegdheid, als concreet middel om 
den vrede in het bedrijfsleven te bevorderen en te verzekeren. 

"Van deze sprekers en van de andere die in hun geest spraken, heeft 
niet één een enkel oogenblik blijk gegeven van een levendig besef dat 
in de huidige sociaal-economische ordening verandering moet komen 
- om het even of zulks door bedrijfsorganisatie of anderszins geschiedt -
óók in het welbegrepen belang van allen, die door bezit en inkomen, 
bij de maatschappelijke groep der ondernemers thuis hooren; verandering 
moet komen, al ware het alleen opdat door de bemiddeling van de 
staatsoverheid voor een redelijke en billijke belooning van arbeid en 
kapitaal in het voortbrengingsproces worde gezorgd, nu de enkelingen, 
bedrijfsleiders en veel meer nog geldschieters, in de onmogelijkheid ver
keeren om ieder voor zich de oude maar nooit verouderde normen van 
de leer der H. Kerk dienaangaande behoorlijk in toepassing te brengen", 
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is komen stichten op aarde - maar de bondgenoot van het 
kapitaal, de groote medeschuldige aan bet onrecht dat onze 
huidige samenleving pleegt aan bet arbeidende volk" •1) 

" .... het is het gedrag van Katholieken geweest, dat het 
materiaal beeft bijeengebracht, waaruit de sofismen zijn opge
bouwd, waarmee de arbeider is bedrogen en misleid". 2) 

En om in deze precaire problemen de beste autoriteiten 
aan het woord te laten, zij vermeld wat de sosiale bisschop 
van ons land, Mgr. Aengenent in zijn vastenbrief van 1929 
schreef over deze kwestie : 

"De voornaamste reden is. dat er onder de katholieken 
gevonden worden, die zich niet vrij hebben weten te houden 
van de besmetting der liberale grondstellingen op het gebied 
van het economische leven, met het gevolg, dat de niet ont
wikkelden in de meening worden gebracht, dat leer der Kerk 
is, wat eigenlijk niet anders is dan practijk van ben, die de 
leer der Kerk niet volgen". 

Een in Duitsland ingestelde enquête onder sosialisten e;1 
kommunisten bracht aan het licht dat deze lieden terdege 
onderscheid maken tussen kristendom en Kerk. Met ;;an
vaarding van het kristendom - teoretiese aanvaarding orreri
gens - zijn de antwoorden algemeen van oordeel, "dat êt~ 
geestelijkheid de partij der kapitalisten heeft gekozen en de 
Kerk volledig faalde waar het gold positie te kiezen tegen
over de onhoudbare arbeidstoestanden". Het is het resultaat, 
waartoe Pater Dr. Chrysostomos Schulze O.M. Cap. kwam 
in het gezaghebbend tijdschrift voor de duitse katolieke 

1) Jac. Jacobs M. S. C.: Christus' Koningschap in de modernen arbei
derswereld, blz. 11. 

2) Idem, blz. 13. 
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geestelikheid Theologie und G{aube. 1) Het is merkwaardig 
dat dit oordeel op grond van een enquête volkomen over
eenstemt met dat van de praktiese werker in de mijnstreek 
Pater Jacobs, die verder opmerkt: 

"dit is juist het tragische in het zieleproces van den mo
dernen arbeider; het zijn juist de gevoelens en strevingen, 
die hij zonder het te weten heeft geërfd van de eeuwen 
christendom zijner voorouders die hem nu drijven naar het 
't christendom verloochenend socialisme''. 2) 

Wij hebben immers te bedenken, dat de sosialist zijn leer 
niet ziet als verderfelik, dat hij zijn "leer" als 'n ideaal ziet 
ter realizering in de werkelikheid, 'n ideaal van schoner 
leven, en dat er, zoals ook van geestelike zijde de laatste 
tijd gelukkig meer wordt ingezien, naast het stelsel sosialisme 
'n geloof sosialisme bestaat, 'n "sosialisme van het hart" -
zoals Pater Vrijmoed 0. F. M. het in zijn voortreflike bro
chure "Socialisme en Katholicisme" 3) noemt - dat voor de 
c.rbeider het sosialisme dikwijls de laatste redding van zijn 
laa•ste restje idealisme is. 

0 ;1 Pater Jac. Jacobs spreekt hierover uitvoerig in zijn 
"Christus' Koningschap in de moderne arbeiders

w :i", 28 Mei 1928 te Maastricht gehouden. 
HtJ zegt: 
"Hij kiest communisme of socialisme, niet omdat de leer 

van Marx over historisch materialisme of de theorie van 

1) Aangehaald in De Nieuwe Eeuw van 4 Okt. 1928. Ik geef het 
grootste deel van het artiekel als bijlage. 

2) Zijn Brochure, blz. 11. 
3) "Ze hangen het Socialisme aan als een nieuw armen-evangelie", 

blz. 6, 7. · 
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den klassenstrijd hem zoo waar en aantrekkelijk schijnt, maar 
omdat hij gelooft en hoopt daar bevrediging te vinden voor 
zijn gekrenkt gevoelen van zelfrespect, van rechtvaardigheid en 
billijkheid". 1) 

Hiermede wordt geenszins het materialisties beginsel dat 
veel individuele sosialisten drijft, ontkend, maar ook in dit 
kwaad moeten wij het goede zien: in het schijnbaar exclusief
materialistiese gaat vaak schuil: de honger naar . 'n rechtvaar
diger verdeling der .aardse goederen. Wij mogen niet vergeten, 
dat de sosialist van tans er zich zeer goed van bewust is, 
dat zijn sosialisme hem geen voordeel brengen zal ; hij wordt 
sosialist uit verzet tegen de heersende orde, tegen de 
heersende verdeling. Dat verzet komt voort uit het idealisme 
dat een rechtvaardiger verdeling der goederen wil zien; 
het is immers juist het rechtvaardigheidsgevoel dat tamelik 
ongeschonden uit de erfzonde te voorschijn kwam. In dit 
opzicht staan sosialisten en katolieken vrij dicht bij elkaar; 
het is weer Pater Schulte o.a. die hierop met nadruk wijst 
als hij zegt : 

"Wellicht hebben wij ons den verdedigingsstrijd tegen het 
socialisme tot nu .toe wat rijkelijk gemakkelijk gemaakt, 
doordat wij het eenvoudig als onchristelijk verwierpen en 
van dogmatisch standpunt uit er tegen polemiseerden, zonder 
verder te letten op de bevrijdingsbehoefte der massa's. Het 
verzuchten van zoovele millioenen en millioenen naar andere 
aardsche bestaansvoorwaarden kan niet zonder meer negatief 
worden afgedaan; er moet daaraan ongetwijfeld iets recht
matigs ten grondslag liggen. De kritiek op de bestaande 
economische en maatschappelijke orde van de zijde der 

1) Blz. 11. 
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vertegenwoordigers van het socialisme moge kras eenzijdig 
en overdreven en daarom in bijzonderheden zéér aanvecht
baar zijn, zij bevat niettemin veel waars en rechtmatigs. Ook 
zijn alle positieve voorstellen en eischen van die zijde niet 
reeds vooraf als opgeschroefd te beschouwen en daarom 
af te wijzen. Het gematigde socialisme heeft toch tegenover 
het communisme reeds rijkelijk water in zijnen wijn gedaan, 
en menig socialist laat in de practijk des levens heel ver
standig met zich praten .... " 

En verder: 
"Men heeft er zich in katholieke kringen vaak aan ge

stooten, hoe bijv. het "Centrum" tot samenwerking met de 
sociaal-democraten kon besluiten. In de wereldbeschouwing 
kan het Centrum natuurlijk nooit met de sociaal-democraten 
samengaan ; daarentegen kunnen beide partijen groote stukken 
weegs ·m~t elkaar samenwerken als het gaat om verwerkelijking 
van de ethische strevingen, welke het socialisme ten grondslag 
liggen. Deze zijn zelfs, voor zoover zij gerechtvaardigd zijn, 
oud christelijk erfgoed. (Cursivering van mij. G. K.) En welk 
een matigenden invloed heeft het Centrum tot nu toe op 
de socialisten uitgeoefend l " 

Deze "etiese strevingen die aan het sosialisme ten grond
slag liggen" als kristelik erkennen en aanvaarden, is onze 
eerste taak. Dit sluit in het opgeven van een louter afwij
zende houding ten opzichte van het sosialisme. 

"De gebruikelijke homiletische behandeling van deze vraag
stukken heeft in de meeste gevallen slechts ontstemd en 
verbitterd, ja zelfs verontwaardigd", zegt Pater Schulze, en 
het is hier op dat zijn woorden staan : 

"Buitengewoon bitter worden de antwoorden, als Zij de ge-
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middelde preek aanraken. De korte inhoud van alles is : "de 
predicaties geven steenen in plaats van brood; staan vreemd 
tegenover het leven en buiten de werkelijke toestanden". 

Wat zij dan vragen 7 (En "zij" zijn dan niet alleen de niet 
meer katolieken, maar alle onterfden 1): 

"Uit de beantwoording der vragenlijsten blijkt, dat de 
onterfde massa's niet van ons eischen dat wij charitatief of 
nationaal-economisch werkzaam zullen zijn. Onze weldadige 
hulp wijzen zij bijna barsch af. Zij verwachten ook geenszins 
van ons, priesters, dat wij woningen zullen bouwen en de 
regeling van de stoffelijke dingen des levens zelve ter hand 
nemen. Wel echter missen zij in de dagen van de omvorming 
van het economische en maatschappelijke leven onze besliste 
en moreele ondersteuning. (Curs. van mij: G. K.) 

"Rechtmatige eischen moeten ook wij, priesters, in dezen 
tijd met klem ondersteunen, zelfs op gevaar af, dat wij aan
stoot wekken bij hen die tot de Kerk behooren, die echter 
zeer grondig tot andere gedachten .moeten komen, en die 
wij op zielkundig verstandige wijze tot andere gedachten 
moeten brengen. Of houdt het godsdienstige denken dezer 
kringen op, wanneer men plichtsvervulling van hen eischt, 
die persoonlijke offers vordert 7 

"Wij .als zielzorgers, behoorden de leiding te nemen en op 
machtige wijze het sociale geweten der wereld wakker te 
schudden. Z~o halen wij het socialisme ten minste spoedig 
den wind uit de zeilen. Velen zullen de ooren spitsen en 
verder naar ons luisteren, die tot dusver ons in het geheel 
niet meer verstonden". i) 

1) Zie het gehele artiekel bijlage IV. 
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Het spreekt vanzelf, Willem Nieuwenhuis wijst er mij op, 
dat er naast deze door etiese motieven gedreven sosialisten, 
nog bestaan "de socialisten van de buik". "Het socialisme 
kweekt óók in de practijk een kaas- en broodvolk, een bur
gerlijke mentaliteit, van 'n ontzettende platitude tegenover 
geestelijke verschijnselen. Ik heb hier vooral de "gezeten" 
esdeapeeërs op 't oog". 

Ik gaf dit hierboven impliciet reeds te verstaan door het 
materialisties beginsel dat velen drijft geenszins te ontkennen. 
Maar is het wel nodig op deze wereld bij onverschillig welke 
groep mensen hen "die van hun buik hun God maken" te 
noemen? Treft men onder . . . . katolieken, spesiaal onder 
de z.g. hogere standen (bedoeld wordt: de mensen met het 
geld) geen lieden aan die hun geloof als 'n onopvallend 
middel beschouwen tot vermeerdering hunner inkomsten? 
Wordt niet iedere idealistiese beweging zelfs verontreinigd 
door dergelike, eigenlik voor gootspuwers in de wieg ge
legde, lieden? . 

Dat is dunkt mij de zaak niet. Met verwerping van elk 
sosialisme-van-de-buik, moeten we allereerst oor hebben 
voor de rechtvaardigheidshonger van miljoenen over heel 
de wereld. De erkenning van deze verlangens, voorzover 
zij billijk zijn, is de eerste grote stap op de weg naar de 
herwinning van afvalligen en niet-katolieken, is een noodza
kelike voorwaarde voor het behoud van de katolieke arbei
dersmassa. Eenmaal dit erkend, valt het niet zwaar te leren 
hoe 't sosialisme al te menselik staan blijft bij "n rechtvaar
diger verdeling der aardse goederen en in het bezit daarvan 
een einddoel ziet, terwijl dit alles voor de katoliek een 

overigens zeer voornaam ..-- middel is tot het bereiken 

84 



.J .,.. 

van zijn einddoel. 1) Zonder krenking van diepste persoonlike 
gevoelens kan men, de prinsiepen zuiver houden. 

Het sosialisme moet niet zijn het punt waar de afvallige 
terecht komt, het moet zijn het doorgangshuis naar de 
Moederkerk. Het geruchtmakende woord van Kleerekoper: 
"Als de menschen thans christenen waren, zouden we socia
lisme noch communisme noodig hebben", sluit in een er
kenning van het feit dat de katolieke leer alles bevat, wat 
het sosialisme inhoudt. Echter, wij hebben waarlik meer dan 
zijl Een eerlik doordenkend sosialist komt dan ook terecht 
bij "Haar die meer heeft". De sosialist P. v. d. Meer uit 
"Van Licht en Duisternis" ~ die alle typiese eigenschappen 
vertoont van de sosialist in zijn haat tegen de pastoor
heuler der rijken, en zijn tenslotte niet kennen van de Kerk 
en wat zij geven kan ~ kwam veilig en konsekwent bij 
"het verborgene leven" der Kerk. 

Het oer-sentiment van het waarachtige sosialisme, 'àat 
uiteraard evenmin door de grote massa dag in dag uit beleden 
wordt als het oer-sentiment van het katolisisme door haar 
massa, gaf Is. Querido nog eens aan in Nu, Junie 1928: 

"Wij komen niet op voor een uitgegist, lafbleek, bur
gerlijk verflenst en ijdel humanisme, maar voor het Recht, 
het groote, eeuwige en heilige levens- en menschenrecht. 
Wij komen óp voor de onterfden, de gesmaden, eeuweh 
en eeuwen lang, maar in wier binnenste wezen een vuur 

1) Mgr. Aengenent zegt in zijn Vastenbrief 1929: "Zij (n.l. de kato
lieke kapitaalbezitters) moeten daarom het streven der arbeiders naar 
verbetering van levensvoorwaarden met welwillendheid tegemoet komen ... 
Want het streven der arbeiders naar een stoffelijke welvaart is volstrekt 
niet materialistisch". 
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vlamt, dat eens hemel en ;:iarde in brand zal aanlaaien .... 
Wij hitsen niet op, wij richten. En niet alleen wij, maar 

alle arbeiders en vele groote geesten in ons land en in het 
buitenland, wat ons ook scheiden mag, op cultureel of 
"aesthetisch" gebied. Ook wij, huiverende omwoelers en 
heftige ontwrichters, willen den allerhoogsten Vrede. Maar 
niet op de basis van het tegenwoordig maatschappelijk pro
ductie-stelsel''. (blz. 10-11). 

"Wij erkennen, zonder klassewrok, dat in een maatschap
pelijke, in een meest-ideale gemeenschap, (de) geestelijke 
kern der menschheid altijd volkomen religieus zal zijn en 
zal blij ven.'' (blz. 14). 

"In "Manus Peet" en in zijn smartelijke verworpenheid, 
·heb ik reeds tot uiting gebracht hoe hevig in de doorstormde, 
toch egocentrische ziel van een buitenkerkelijk socialist 
(levenstype), mèt de waereld-ontreddering voortgejaagd, een 
prangende drang naar waereld-ontvluchting, oplossing van 
tegenstrijdige problemen in menschheid en gemeenschap en 
in het levensmysterie, kan ontstaan, zóó violent, dat hij in 
een folterenderi zelfkamp "die hem alle pijnigingen van het 
torment naar het Oneindig€ doet ondergaan" . . . . om God 
en het Kruis roept". (blz. 17-18). 

In verband nu met het pr9bleem: socialisme, is belang
wekkend, wat zich de allerlaatste tijd heeft voorgedaan in 
de mijnstreek; er is n.l. aan de hand van het nodige om
zichtig-gebruikte cijfermateriaal gekonstateerd, dat de voor
uitgang van de sosialistiese invloed in de mijnstreek niet 
alleen gestuit is, maar is omgezet in een zeer gemarkeerde 
achteruitgang. Pater Jacobs, die dit verschijnsel konstateerde, 1) 

1) Zie zijn belangrijk artiekel: "Het Socialisme in de Mijnstreek", 
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merkt op dat deze kentering in de beweging zich duidelik 
heeft ingezet in het winterseizoen 1926/1927. Terecht wijst 
hij er op, dit verschijnsel geenszins diskwalifiseert de alarm
blazers van enige jaren her, die wezen op de stukgeslagen 
scherven katoliek leven in Limburg; men mag de vraag 
stellen of het niet juist tendele tengevolge van het alarm
signaal was, dat deze heuglike kentering intrad. En ander
zijds heeft men niet te vergeten dat een teruggang van de 
sosialistiese invloed nog niet betekent, dat het gehele pro
bleem zou zijn opgelost! Er zijn nog talrijke andere, en wel
licht grotere gevaren die de mijnstreek bedreigen, om maar 
één der voornaamste te noemen: de intemperantia, de ge
notzucht, en het daarmee samenhangend kommunisme. 

Op heden echter is het 'n vreugde te konstateren, dat 
wat in andere industriecentra van Europa nog niet mocht 
gelukken, in 't Limburgse mijngebied slaagde: de invloed 
van het sosialisme terug te dringen. 

Dit : dank zij de juiste metode en de juiste geest, waar
mee het socialisme daar wordt bestreden. 

De juiste metode: hierin bestaand dat men de arbeiders 
door woord en daad doet zien dat de Kerk niet arbeiders
vijandig is ~ een suggestie die het socialisme de arbeiders 
bijbrengt. 

Het is noodzakelik te konstateren: dat onze maatschappij 
heidens, mammonnisties, in de verkeerde zin kapitalisties is 
ingericht, waardoor inderdaad het kristendom, de recht
vaardigheid en het geluk, waarop de arbeider meent recht 
te hebben, er niet in verwerkelikt wordt. Het is onze taak 

Roeping, Februarie 1929. Het hier volgende is ten dele letterlik ontleend 
aan deze studie. 
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het volk te doen zien dat de Kerk niet akkoord gaat met 
de huidige samenleving. En dit kan bereikt worden door ook 
de arbeiders te leren denken en redeneren opdat zij inzien 
dat de Kerk wel het tegendeel is van de vijand van het 
volk. Poels is dan ook als leider steeds de promotor geweest 
van de door de standsorganisaties opgerichte praatavonden 
en ontwikkelingskursussen. 

Maar niet alleen met het woord, ook met de daad moet 
getoond worden, dat de Kerk niet akkoord gaat met de 
huidige maatschappelike ordening, en dat zij wel in staat is 
tot een betere. "De daad is het groote argument geweest: 
wat er gedaan is door Katholieken voor volkshuisvesting en 
volksgezondheid, wat de Kath. Werkliedenvereeniging, de 
Kath. Mijnwerkersbond hebben verricht · voor de stoffelijke 
en geestelijke welvaart, wat de geestelijken een kracht en 
moeite en tijd hebbén besteed voor het arbeidersgeluk, dat 
zijn de groote bewijzen geweest waardoor de theorie erin is 
kunnen gaan." 

En dan heeft men niet te vergeten het "wijze bestuur 
van Limburgs bisschop en het juiste inzicht van Limburgs 
clerus, waardoor de oprichting van parochies en rektoraten 
der Amerikaansch-snellen groei der bevolking wist bij te 
houden en zoo de mogelijkheid van levendig contact tus
schen priester en volk gehandhaafd bleef". 

Dit alles is voorlopig Limburgs behoud geweest; indien 
in de zeer nabij toekomst elders in het Zuiden de situatie 
onvergelijkelik ongunstiger zal blijken te zijn, in het niet 
moeilik de nalatigheden aan te wijzen die deze ineenstorting 
zo niet hebben beïnvloed, dan toch hebben toegelaten. 
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V. UMWERTUNG DER WERTE. 

DEZE is nodig, dringend noodzakelik. 
Er werd reeds opgemerkt dat wij katolieken meer 
hebben dan de sosialisten. 

Maar om dat "meer" te doen zien aan de sosialist is aller
eerst noodzakelik (als "eenige methode die ons past om het 
socialisme te bestrijden") te trachten: "de macht der !'luggestie 
(te) breken door het woord maar vooral door de daad, door 
woord en voorbeeld tooneri dat in de Katholieke Kerk, in 
de door haar beleden en beleefde grondwet van Christus' 
Koninkrijk alles te vinden is, wat door het socialisme aan 
zijn hunkerend hart wordt beloofd en toch niet kan gegeven 
worden". 1) 

Vandaar dat men ook onder katolieken steeds veelzijdiger 
weerklinken hoort de kreet om "een radikale verandering der 
economische en sociale toestanden, waarin de moderne arbeider 
leven moet". 2) 

Het hoeft niet ontkend te worden dat veel katolieken 
geen sosialist zouden zijn geworden, indien elke katoliek 
zijn katolieke beginselen metterdaad beleefde, indien elke 
werkgever de beginselen van zijn geloof niet bij 't betreden 
van de fabriek vergat, indien elke priester immer de franke 

1) Jacobs, Christus' Koningschap blz. 14. 2) 4. 

89 



moed bezeten had het katoliek~ beginsel over de recht
vaardige verdeling der aardse goederen ten allen tijde 
zonder aanzien des persoons aan de hand van Leo XIII 
van de preekstoel af te belijden en in konkrete gevallen 
toepassing te vragen, indien de katolieke Staatspartij, in 
plaats van de tijdsstromingen te volgen, ook dit teken des 
tijds had verstaan: de afval van het geloof, en de ·zuiver 
katolieke koers had durven volgen tegenin de kalvinistiese 
maatschappijleer van een Calvijn-Colijn. 

Indien alle roomsen rooms waren geweest metterdaad, en 
hun geloof beleefd hadden zonder enige concessie aan de 
Mammon, indien de rijken niet zó rijk waren geworden van 
het geld hunner arbeiders en de priesters de moed van àl 
te weinigen onder hen bezeten hadden om Rerum Novarum 
te verkondigen, zou dan de afval in Nederland zó groot 
zijn geweest? 

Men kan de zaak keren en draaien zoals men wil, men kan 
het Marxisme brandmerken als een dwaalleer in 't kwadraat 
en van generlei wijsgerige waarde - het Marxisme dat in 
zijn orthodoksie door welhaast niemand meer geleeraard 
wordt 1

) - "om den godsdienstigen toestand in 'n gewest 
te kunnen waardeeren en beoordeelen, moet men rekening 

1) Het klinkt zo ijselik dwaas personen die krachtens hun funksie 
beter moesten zijn ingelicht, het volk te horen voorlichten over de ver
derfelikheid van het sosialisme aan de hand van sietaten van Marx c.s. 
Wij mogen hier terloops even wijzen op het streven in sosialistiese 
kringen sints 1897 om sosialisme en kristendom, later algemener sosialisme 
en religie met elkaar in min-of-meer overwogen samenhang te brengen. 
Enerzijds wrakend dat in onze kringen dit idealisties streven over 't 
hoofd gezien wordt, moeten wij anderzijds bekennen weinig gevaarlikers 
te kennen in het huidig gewicht der wereldgeschiedenis dan juist dit 
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' houden met allerlei factoren die op ' t eerste gezicht niets 
met het godsdienstig of zedelijk leven te maken hebben, 
vooral met factoren van economischen en socialen aard". 1) 
Het is niet alleen omwille der rechtvaardigheid, ook om het 
geloof, dat wij deze sosiale problemen reeds nader belichtten. 

Het niet te ontkennen zeer nauw verband tussen gods
dienstige vraagstukken en faktoren van ekonomiese en zede
like aard, werd in de Probleem-rede door Dr. Poels scherp 
gesteld, toen hij zeide : 

"Doch al droegen wij geen Noodkist van Sint Servaas, 
geen reliekschrijnen van vroeger geleefd hebbende heiligen, 
maar "Het Allerheiligste" zelf door alle gangen onzer Lim
burgsche kolenmijnen en door al onze arbeiderskolonies 
rond, - zoo lang wij niet daadwerkelik naar best vermogen 
zorgen voor ook het aardsche welzijn en voor de handha
ving der rechten van de duizenden daar wonende en werkende 
menschen, zal zelfs het ijverig bevorderen van het veelvul
dig ontvangen der Heilige Sacramenten de steeds verder 
doordringende ontkerstening niet tegenhouden" (t.a.p. blz. 23). 

De strijder met open vizier Agenor in "De Gemeenschap" 
beging dan ook een daad van hoogmoed óf kortzichtigheid 
toen hij proklameerde: de salariskwestie der ambtenaren of 

vage religiositeits-gevoel, dat dikwels de mens aanbidt i.p.v. God, en 
zich onder fraai-klinkende namen ("Humaniteit" is er één van) aandient 
als plaatsvervangster van de katolieke eredienst. Alleen indien de roomse 
Kerk dit verschijnsel weet aan te grijpen en te wenden ten goede, kan 
het heilzaam worden voor de mens. 

Een korte beschouwing "Over de religieus-socialistische beweging in 
ons land", schreef B. Bijmholt in NU, le jg. Mei, 1928, blz. 374-384. 

1) Jac. Jacobs M. S. C.: Over godsdienstige toestanden in de mijnstreek. 
Roeping, 5e jg" blz. 276. 
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het vraagstuk der kapitaalvorming niet de moeite van ' t 

aankijken waard te achten. Het probleem der verdelende 
rechtvaardigheid, waar driekwart der huidige · problemen in 
Europa, Amerika en Azië om draaien, niet te kunnen zien 
in zijn eminente relatie met de diepste problemen en eisen 
der mensheid, met het godsdienstvraagstuk, verraadt een 
kortzichtigheid die Willem Nieuwenhuis in zijn voortreflik 
artiekel "Van Mongolië naar Watergraafsmeer" terecht deed 
spreken van een chinese muur, waarover 't Agenor niet ge
geven was heen te kijken. 1) 

Een toch werkelik niet revolutionair blad als de Nieuwe 
Haar!. Courarit schreef o.a. naar aanleiding van de blz. 76 
vermelde debatten, terecht deze zaak in meer algemene 
trekken beziende : 

"Het feit is nu eenmaal onaantastbaar, dat het een natuur
recht van ieder is, om uit de opbrengst van zijn arbeid te 
bestaan, en dat dit recht tevens den plicht inhoudt, om 
voor zich en voor de zijnen zorg te dragen; dat verder de 
verhoudingen waaronder gewerkt wordt niet in strijd mogen 
zijn met de natuur van den mensch en in overeenstemming 
met zijn recht op redelijke behoefte-bevrediging in stoffelijk, 
godsdienstig-zedelijk en maatschappelijk opzicht. Hiervoor 
is onbetwistbaar noodig erkenning en eerbiediging van den 
arbeider als mensch, en tevens noodig een rechtvaardige 
ordening vaa zaken in het bedrijfsleven. Zoo kunnen we 
dan ook zeggen, dat het standpunt dat de geheele arbeiders
beweging inneemt ten aanzien van het vraagstuk der mede
zeggenschap, gedragen wordt door volkomen redelijke en 
zedelijke motieven. 

1) De Gemeenschap, 4e jg. blz. 58-64. 
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Wat zien we echter gebeuren in het bedrijfsleven onzer 
dagen? .... Dat de primaire productie-faktor, de menschelijke 
arbeid, geheel ten achter wordt gesteld bij het op zichzelf 
doode kapitaal. Waar dit het algemeen gangbare standpunt 
der werkgevers is, daar behoeft niet te verwonderen, 
de geringe sympathie welke van die zijde uitgaat naar een 
nieuwe ordening van zaken. Het is ons zelfs bekend, dat 
katholieke werkgevers, die nog wel bestuursfuncties be
kleeden in eene katholieke werkgeversveree~iging zich vier
kant gaan keeren tegen doodgewone fabriekscommissies, 
omdat ze hierin een eerste stap zien in de richting van 
medezeggenschap. Deze werkgevers stellen zich op het 
standpunt, dat de thans gangbare verhouding de eenig juiste 
en ook voor de toekomst de meest heerschende voor het 
bedrijfsleven moet zijn. 

Welnu, wanneer we de groote verwikkelingen nagaan van 
het thans toegepaste stelsel in het bedrijfsleven, wanneer 
we in aanmerking nemen de geweldige verbittering, die het 
voorgestane stelsel te weeg brengt, een verbittering tegen 
de werkgevers die zich steeds scherper toespitst, wanneer 
we nagaan de godsdienstig-zedelijke en materieele nadeelen 
die de momenteele ordening van zaken medebrengt, dan 
staat ook hier weer voor ons vast, dat de thans heerschende 
verhoudingen de juiste niet kunnen zijn. 

Het is natuurlijk te bejammeren, dat de werkgevers en 
vooral de katholieke werkgevers, niet spoediger tot het be;.. 
sef komen, dat een andere weg dan de thans gevolgde, 
moet worden ingeslagen". 1) 

Deze heldere, in 't geheel niet revolutionaire stellingen! 
doen weer niets anders als roepen om de radikale verandering l 

1) Geciteerd in "De Morgen" van 4 Jan. 1927. 
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Nu is het een gelukkig verschijnsel. dat - terwijl de 
grote pers, om welke reden dan ook, niet in staat is dreu
nend de noodklok te luien over de heersende kapitalistiese 
wanorde - het Zuiden zich in dit opzicht baanbrekende 
verdiensten verwierf. Naast roepers om sosiale rechtvaardig
heid als Poels, Colsen en Jacobs, maakte het zich dubbel 
verdienstelik door - wellicht bij wijze van reaksie - naast 
een krachtige staatkundige beweging voor sosiale en eko
nomiese herordening, dèze beweging een orgaan te ver
schaffen, eerst in de "Nieuwe Eeuw" als weekblad, later 
in "De Morgen" als dagblad. De niet te miskennen wijziging 
in de richting der katolieke politiek de laatste jaren is voor 
een niet gering gedeelte in gang gebracht door deze beide 
laatste bladen: die hardnekkig het bestaansrecht vanverschil
lende "denkrichtingen" in de éne katolieke partij hebben 
bepleit en .... gewonnen. En daardoor een demokratiese 
richting 1) onder de katolieken, met name de katolieke kamer
leden hebben mogelik gemaakt. Het verbreken der koalitie 
schept verder de mogelikheid : op te wekken tot het voeren 
van een prinsipiëel-katolieke politiek, die niet met handen 
en voeten gebonden is aan afspraken met andere vaag
kristelike partijen, om zodoende onze spesiaal-katolieke eisen 
op sosiaal, ekonomies en godsdienstig ' gebied te verwerkeliken 
door politieke middelen. In later tijden zal met respekt de 
naam genoemd worden van een zeer voortreffelik journalist, 
de hoofdredakteur van beide bovengenoemde organen: Max 

1) Ik bedoel daarmee hier uitsluitend: een sosiaal streven ten gunste 
van een in 't belang van de grote massa, van het volk gevoerde 
staatkunde (en niet bijna uitsluitend van de geldbezitters). De politieke 
demokratie blijft buiten alle bespreking. 
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zeer wankel en ondeskundig l - van een extra-parlementair 
kabinet zonder veel staatkundige betekenis. 

Het is wel nuttig enige data uit de beweging van Sint 
Michaël vast te leggen, . wijl deze groepering een belangrijker 
rol zal blijken te hebben gespeeld dan velen tans nog wen
sen in te zien. 

Zaterdag 25 Oktober 1925 kwamen te Utrecht o.a. ver
tegenwoordigers bijeen van diverse in den lande opgerichte 
plaatselike studieclubs St. Michaël, uitgenodigd door de 
sterk-leiding-gevend club uit Den Haag (welke onder leiding 
stond van Dr. J. A. Veraart). Doel was te komen tot een 
landelike aaneensluiting dezer clubs, welke aaneensluiting 
inderdaad bereikt werd in het Verbond St. Michaël. Over 
de stemming ter vergadering schrijft Max van Poll : 

"En de stemming was geestdriftig; algemeen werd 
de volstrekte noodzakelikheid eener aaneensluiting bin- · 
nen de Katholieke partij gevoeld van hen, die een 
andere financieele en sociaal-economische politiek wen
schen dan die welke in de laatste jaren onder leiding 
van minister Colijn, en met den steun der Katholieke 
Kamerclub, allerminst echter met den steun der Katholieke 
Partij, is gevoerd". 1) 

In tegenstelling met diverse andere tendenzen, - waarvan 
onder andere de "Nieuwe Katholieke Partij" (N. K. P.) en 
de "Volkspartij" uitvloeisels waren - die verzadigd waren 
van de leiding der Katholieke Staatspartij (het is een bekend 
feit in de psychologie, dat ook de aangenaamste en zoetste 
prikkels op den duur in hun tegendeel verkeren l en nààst 
de Katholieke Staatspartij gingen staan, - heeft van Poll 

1) "De Hetze tegen St. Michaël", Morgen 29 Okt. 1924. 
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van Poll. Met eerbied afdwingende volharding en even
wichtigheid heeft deze geleerde en scherpzinnige publisist 
dag in dag uit, jaar in jaar uit, tegen de meest lasterlike 
kampagnes zijn standpunt en zijn blad te verdedigen gehad, 
tàt eindelik het inzicht daagt .... Belasterd en bescheiden 
als weinigen, strijdt hij de goede strijd met onversaagde 
moed, en het moet hem een troost zijn, dat zijn blad ge
dragen wordt door de persoonlike sympatie van zovelen in 
den lande, voor wie de naam van Poll een vlag is geworden, 
die de nobelste strevingen van hun katoliek politiek en sosiaal 
streven dekt. Dit streven. dat indertijd onder de naam van 
Michaëlisme de gezondmaking beoogde van onze katÓlieke 
staatspartij, werd mede gestuwd met name door de zuide
like provinsies, 1) waarvan Limburg zó krachtig optrad, dat 
dit voorjaar "De Morgen" een spesiale limburgse editie kon 
doen verschijnen. 2) Dit feit zegt meer dan een individuele 
daad of naam vermag te doen: dit immers zijn volksbewe
gingen van de beste soort, zoals de geschiedenis maar zelden 
te zien geeft, ten dele wellicht geïnspireerd door eigenbelang, 
maar voor een groter deel door oprecht katolisisme. Deze 
Michaëlistiese beweging is feitelik het enige "moment" ge
weest in h~t overigens kwijnend politiek leven van Nederland, 
dat vrijwel lamgeslagen ligt onder de diktatuur - overigens 

1) Hierbij moet opgemerkt, dat de beweging ook vanuit Den Haag 
zeer sterk werd geleid; geïnspireerd wellicht door de beschouwingen van 
van Poll, moet Den Haag de eer niet on,thouden zelfstandig tot de daad 
te zijn overgegaan. 

2) Het dient gememoreerd dat van Poll de kolommen van zijn blad 
het eerste openstelde voor de meest geavanseerde literaire kritiek , van 
1925-1927 o.a. van Gerard Bruning. 
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steeds de noodzakelikheid betoogd dat het Michaëlisties 
streven zich binnen het kader der Staatspartij zou ontplooien. 
Het pleit niet voor de geest van liefde en vertrouwen waar
mee men van de zijde der Staatspartij toentertijd gochelde, 
dat een Baron van Wijnbergen, een prof. Alph. Steger en 
'n groot deel der Katolieke bladen tegen alle duidelike ver
klaringen in : de Michaëlisten voor ketters en scheurmakers 
uitmaakten .... 

Nauwkeuriger geformuleerd en geargumenteerd met de 
geschriften, vooral van Leo XIII, kwam het streven van 
St. Michaël neer op het propageren ener demokratiese po
litiek, en 

"onder de democratische politiek, welke wij voorstaan, 
verstaan wij "het geheel van maatregelen tot omhoog
heffing van het geestelijk en stoffelijk peil van de lagere 
volksklassen, ten bate van het geheele volk in al zijn 
geledingen". 1) 

Wat toch is het geval? 
Prof. Veraart en vele St. Michaëlisten met hem en 

ook wij zijn inderdaad van oordeel. dat niet "de Katho
lieke Staatspartij" maar dan toch de Katholieke Kamer
club of althans de meerderheid dier club (want de dis
cipline schijnt te eischen dat de minderheid zich bij 
de meerderheidsbesluiten neerlegt) in de laatste jaren 
haren steun heeft gegeven aan eene politiek, die, verre 
van "alles te bevorderen wat den toestand der arbeiders 
blijkt te zullen verbeteren", verre van "vooral te letten 
op de lagere klasse", verre van zich "met bijzondere 

1) Max van Poll: De Hetze tegen St. Michaël, UI, De Morgen 31 
Okt. 1924. 

97 



zorg en inspanning te bemoeien met de arbeiders", 
juist op die lagere volksklasse drukkende en onrecht
vaardige lasten heeft gelegd. Zij zijn inderdaad van 
meening, dat er onder velen in de Katholieke Staats
partij een verkeerd begrip is ontstaan omtrent de juiste 
richting der katholieke politiek". 1) 

En het bedenkelike gevolg hiervan zou te zijner tijd worden, 
als inderdààd 

"de Katholieke Staatspartij zich in haar geheel en offi
cieel zou scharen achter de politiek, de sociaal-econo
mische en de militaire politiek vooral, welke de (meer
derheid der) Katholieke Kamerclub de laatste jaren heeft 
gesteund; als zij zou gaan beletten, dat zij, die deze 
politiek verfoeien, binnen de partij hun ander inzicht 
in de eischen van het algemeen belang tot uitdrukking 
kunnen brengen in de keuze van afgevaardigden, die 
dit ander inzicht deelen en hun vertrouwen hebben, 
ja dàn zal blijken, dat men de liefde voor de ééne 
Katholieke Partij doodt in de harten en dat men hen, 
die een andere politiek willen gevolgd zien, maar hun 
streven hierheen - alle beperkingen, welke hun zijn 
opgelegd, ten spijt - willen houden binnen de grenzen 
der Katholieke Staatspartij en binnen de rechten, welke 
het Kiesreglement hun geeft, letterlijk de partij uitdrijft. 

Als men dan ook maar héél goed weet, dat de ver
antwoordelijkheid voor de jammerlijke scheuring, die dàn 
zou volgen, - en waartegen dàn elk pogen om de 
eenheid te bewaren, nu nog mogelijk, doordat men er 

1) Max van Poll: De Hetze tegen St. Michaël, IV. De Morgen, 
1 Nov. 1924. 
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op wijzen kan, dat zij, die een andere politiek wenschen, 
deze kunnen behartigen door samenwerking binnen de 
Katholieke Staatspartij, machteloos zou zijn, - niet 
voor rekening komt van de uitgedrevenen die niets, 
letterlijk niets hebben nagelaten, om hunne geoorloofde 
inzichten, de uiterst kl~ine succeskansen, hun gegeven, 
ten spijt, binnen de ééne groote, Katholieke Staatspartij, 
aan niemands rechten te kort doende, en overeen
komstig haar Kiesreglement te bevorderen en te be
hartigen, maar wel van de uitdrijvers. 1) 

Bij de verkiezingen bracht St. Michaël Dr. Meiler en 
Dr. Veraart als haar spesiale afgevaardigden in de Kamer. 
Het schijnt dat zich inderdaad langzamerhand een demo
kratiese fraksie in de Kamerclub scherper gaat aftekenen, 
waarachter echter - zoals reeds werd opgemerkt - het 
extra-parlementair kabinet de Geer alle daadwerkelike aksie 
verlamt. 

- Onder de soepeler leiding van Ruys kon later worden 
overgegaan tot ontbinding van het landelik verbond St. Mi
chaël, waarbij de tijd zal hebben uit te wijzen, of dit besluit 
juist is geweest ... , 

* * * 
Na de opheffing van de St. Michaël-verbonden is "De 

Morgen" vrijwel het enigste landelike blad geweest, dat zich 
tot hoofdtaak gesteld achtte, het bepleiten der nieuwe 
maatschappelike orde, waarin werkelik de maatschap in plaats 

1) Max van Poll : De Hetze tegen St. Michaël, IV. De Morgen, 
1 Nov. 1924. 
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van de huidige vijand-schap zou komen te heersen. Het 
grote bezielende beginsel van "De Morgen" is zijn katoli
sisme geweest; uitgaande van de Katolieke beginselen, steu
nende op de meest hechte orthodoksie heeft het allereerst 
en vooral 'n diagnose gesteld van onze maatschappelike 
samenhokking. Dit is nog immer het eerst nodige, nu nog 
altijddoor veel katolieken prakties liheralen blijken te zijn, 
die de katolieke beginselen in 't geheel niet (er)kennen. Een 
diagnose dus van onze kapitalistiese wanorde. De kontro
verzen over het woord en begrip "kapitalisme" lijken mij 
overbodig. Het is 'n feit - en met feiten heeft de taal
kunde te r'ekenen - dat aan het woord "Kapitalisme" een 
gevoelsbetekenis van ongunstige smaak inherent is voor 
verreweg de grootste meerderheid der mensen, Het is niet 
de taak der wetenschap het bestaan van dit taalfeit te mis
prijzen; taal is in dit opzichte te konstateren. Over de be
tekenis van het woord kapitalisme in de nederlandse taal is 
geen verschil van mening mogelik. Er is weliswaar 'n (oor
spronkelike) wetenschappelike betekenis van op te stellen, 
welke echter niet meer geheel gedekt wordt door de aktuele; 
men heeft buiten de wetenschapterminologie óók taal die 
aanhorens waard is ; in dat algemeen nederlands heeft het 
woord kapitalisme 'n positief ongunstige klank. De weten
schap doet dus goed ook het algemeen begrip kapitalisme 
onder de loupe te vatten (naast de door haar desnoods 
gewenste vak-wetenschappelike betekenis). 

Sprekende over kapitalisme bedoelt men in 't algemeen: 1) 

1) Wat volgt is dus generlei vaktechniese definitie van het begrip 
kapitalisme, maar 'n formulering, van wat momenteel in het algemeen 
nederlands dit woord betekent. 
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die ordening der maatschappij welke het kapitaal tot de 
sentrale faktor ervan maakt, en de invloed op heel het 
maatschappelik leven in handen der geldmagnaten legt. Het 
geld dus het oppermachtige in het ekonomiese leven. 

Dit bedoelt ook "De Morgen" als hij spreekt over de 
mistoestanden, die voor verreweg de allergrootste meerde~
heid der burgers voortvloeien uit onze kapitalistiese maat
schappij-ordening. 

Het sentrale punt nu van het "Morgen"-program is haar 
oppositie tegen het kapitalisme als organiserende en beheer
sende faktor van ons maatschappelik leven . 

. Niet dus de politiek als zodanig, niet dus bevrediging van 
'n bepaalde kategorie personen, maar kritiek op een ver
derfelik maatschappelik stelsel drijft "De Morgen". Heel de 
rest vloeit voort uit dit krities oppositie-beginsel. Het is 
uitermate laf in dit verband te spreken, zoals gedaan werd, 
van een kankergeest. Men moet dan eveneens Leo XIII hier
door besmet rekenen. 

Zelfs indien "De Morgen·' zich tot kritiek bepaald had, 
zou haar werk opbouwender geweest zijn dan dat van bijna 
heel de rest der pers die in stomme bewondering achter 'n 
Colijn heeft aangelopen, tot het niet meer ging, bladen die 
'n middel (als de politiek) tot een doel hebben verheven. 

Voor "De Morgen" is de mens weer 'n waarde geworden. 
Hardnekkig heeft hij de waarde van de mens als zodanig 
en als zeer belangrijke factor in het werk naar voren ge
bracht. In onze groot-industrie moet opnieuw de mens 
ontdekt worden tussen de kamraderen en de stampende 
machines, anders dan op de te geringe loonstaten aan het 
eind der week. 
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En niet alleen in onze groot-industrie. 
Heel het streven van "De Morgen" komt neer op een 

voortdurend streven naar eerherstel van de menselike waardig
heid en de menselike arbeid tegenover de overheersing van 
het geld. 

Er moet dus recht geschieden aan de mens die arbeider 
heet. 

Er moet recht geschieden aan de mens die pachter heet; 
het is billik dat de vrucht van zijn grond en zijn arbeid 
hem meer ten goede komt dan tot nu toe het geval is, 
en minder aan de pachtheer die niets doet dan veel, veel 
geld opstrijken. 

Er moet recht geschieden aan de middenstander, die door 
het systeem "van produsent tot konsument" dreigt uitge
schakeld te worden ten gelieve van de produsenten die alle 
winsten in hun brandkasten willen doen samenvloeien. ook 
die waarop zij geen recht hebben . . 

Er moet recht geschieden aan de ambtenaren .... En hier 
zal de historie een rechtvaardig, maar nog onvermoed hard 
oordeel uitspreken over een regering Colijn en, vóóral, een 
regering De Geer die nodeloos zwaar duizenden hebben 
getroffen in hun finansieële en daardoor zedelike behoeften, 
die onvergelijkelik hogere belangen brutaal hebben opge
offerd aan lagere belangen, 

Er moet recht geschieden, ja ook aan die werkgevers die 
getroffen dreigen· te worden 'door het streven der enkele 
Rockefellers die alles wensen te konsentreren ih enkele 
machtige finansieële lichamen, waaraan heel de wereld onder
geschikt gaat zijn. 

Zij allen, dus verreweg de aller-, allergrootste meerder-
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heid der mensheid heeft recht op beter, rechtvaardiger 
sosiale en ekonomiese verhoudingen dan tot nu toe aktueel 
zijn. nu 'n enkele Stinnes hier en daar regeert door de 
domme macht van zijn kapitalen. Het is daarom dat "De 
Morgen" herordening van het bankwezen bepleit, zodat dit 
weer in dienst van het maatschappelik leven kome te staan. 

* * * 
Het staat te betwijfelen of hij die dit alles on-katoliek 

noemt, wel weet wat katoliek is. Deze pogingen bedoelen 
niets anders dan ieder het zijne te geven. Geschiedt dit 
niet, dan zullen er geen eeuwen meer verlopen of Europa, 
Amerika en wellicht ook Azië kennen de toestand van ver
slaving der massa, welke een Belloc en Chesterton profeteren. 
Ik acht het 'n grote eer voor het Zuiden, dat van daaruit 
het duidelikst de waarschuwing klinkt. aldoor. 

Ook op politiek terrein speelt "De Morgen" een belang
rijke rol. Voor de velen die zich door de konservatieve en 
a posteriori politiek onzer grote bladen niet langer bevredigd 
voelen, heeft "De Morgen" een reddende waarde. Zij pro
pageert een politieke zienswijze die de waarden op hun 
plaats zet. Men leest dat "De Morgen" anti de {ex)koalitie 
is. Deze bewering is volkomen onjuist, en spruit voort uit 
een biezonder soort kortzichtigheid, de kortzichtigheid die 
ook al de naam "politiek" draagt. 

Hetgeen "De Morgen" terecht verdedigt is een politiek 
die van het middel geen doel maakt, dus van bijvoorbeeld de 
koalitie niet het doel maakt. De koalitie was het toevallige 
aktuele voorbeeld. Ook op dit punt heeft zich de grootpers 
- ik lees "De Maasbode" 1

) - niet onbetuigd gelaten in 
1)_ Dit werd geschreven voor Dr. Witlox hoofdredakteur werd. 
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onware voorstelling van feiten . . . . Het doel van de poli
tiek onzer katolieke Staatspartij kan geen ander zijn dan te 
trachten zoveel mogelik te realiseren van onze katolieke 
beginselen in het openbare en private leven van ons volk. 
Hoe dit doel bereikt wordt, is 'n ondergeschikte vraag. Dat 
het middel tot dit doel goed moet zijn, staat vast, zoals dit 
vast staat van elk middel. Echter: politiek is geen godsdienst 
en politieke samenwerking met andere dan zogenaamd kris
telike partijen kan noodzakelik zijn ter bereiking van het 
doel zonder dat hierdoor enig belang geschaad wordt. 

Dit duidelik te hebben doen inzien is wederom de ver
dienste van "De Morgen" geweest ..... 

Zo staat tegenin de welhaast afstervende liberale traditie 
der werkgevers, óók in het Zuiden, tegenin het monsterlike 
gedrocht kapitalisme juist en tiepies in het zuiden een pha
lanx strijders voor demokratieser, volksgunstiger, ordening. 
Er loopt één rechte lijn, onafgebroken van de woorden en 
daden van Peels sints 1900 naar de Van Poll der "Morgen" 
en de geest der Sint Michael-beweging, de lijn die uitge
stippeld werd door Leo XIII in Rerum Novarum, een lijn 
die niet allereerst politieke, maar sosiale tendenzen bedoelt, 
die nog slechts heil ziet op sosiaal-ekonomies gebied in 'n 
radikale verandering der verhoudingen ten gunste van de 
arbeider (met hoofd en hand) om wille van 't behoud des 
geloofs. Radikaal, tot de grond toe, van de wortel uit, beter 
gezegd, zodat de bloem van het maatschappelik leven weer 
gezond kan bloeien. De verhoudingen welke onze libera
listies-kapitalisties geordende wereld beheersen, moeten 
volkomen gewijzigd worden, wil niet álle beschaving en 
kultuur binnen afzienbare tijd te pletter worden gedrukt. 
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Daaraan werken, God zij dank, tans in het Zuiden priesters 
als Poels, Colsen, Jacobs en zovele andere gelijken van 
Ariëns, op wie allen 'n af glans valt van de verheven Werker, 
wiens medelijden met de schare spreekwoordelik is gewor
den en Die de deernis kende met haar verdooldheid. Zij 
zijn de ware Christusdragers, de fakkels die lichten boven 
onze donkere, maar heerlike tijd. 

Zij vinden hun ·noodzakelik komplement in een Van Poll 
als leke-apostel in moderne vorm: de journalist l 1

) 

1) Blz. 94-105 werden in het December-nummer van "Roeping" ge
publiseerd. Naar aanleiding hiervan ontving ik van een zeer bekend 
filosoof - die om medewerking aan dit tijdschrift verzocht was - de 
mededeling, dat dit artiekel de deur dicht deed. "Aan aantasting van 
de maatschappelijke orde wil ik zelfs in de verste verte niet medeplichtig 
zijn". - Het is min of meer verbijsterend zo iets te moeten vernemen 
van een geestelik leider van ons volk in deze tijd. Alsof de huidige 
orde de ideale was! Eindelik verlossend t. o. v. deze mentaliteit is de 
Vastenbrief van Mgr. Aengenent (1929) die o.a. zegt: "En wij mogen 
dan ook geenszins zeggen, dat het socialisme in alles ongelijk heeft. Zoo 
heeft het geen ongelijk, wanneer het zegt, dat een be tere maatschap
pe lij ke orde gewenscht is." · 
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VI. HET PROBLEEM. 

H ET probleem, dat aan 't einde van 'teerste deel dezer 
beschouwing resulteert, is meer-zijdig in zijn raakpun
ten. Het is eenzijdig in zijn kern: het behouds des 

geloofs in het Zuiden, nu dit in de moderne wereldchaos 
opgenomen wordt. 

Gelijk Augustinus tussen zijn civitas Dei en zijn civitas 
diaboli, kan de moderne mens onderscheid maken tussen 
de Kerk en de Wereld als twee elkaar vijandig gestelde 
machten. Maar terwijl de Wereld de Kerk haat met de haat 
des verderfs, haat de Kerk met de haat der Liefde en der 
Schoonheid het kwaad, dat de wereld vergiftigt, om alle 
individuen die deze wereld bewonen, in haar rijk van geluk 
en vrede op te nemen. De Wereld wil de Kerk uitstoten ; 
de Kerk wil de Wereld, als in de eerste kristeneeuwen, 
kerstenen, dopen, om van de moderne heidenen, heten zij 
socialist, kommunist of liberaal, godgewijde zielen te maken. 

De Wereld volgt een taktiek van uitsluiting; onder de 
leus: vrij ieder op eigen terrein, heeft zij de Kerk verdreven 
van wereldlik gebied, ~ het terrein waarop Christus zijn 
onvervreemdbare rechten bezit. Indien de katolieke beginse
len het openbare en maatschappelike leven niet doordringen, 
zal dit in zijn on-kristelike vormen een durend, min-of-meer 
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érnstig gevaar blijven voor elke mens. Het "Gaat en onder
wijst alle volken 1" is gesproken ook met de bedoeling de 
mens te leren, hoe hij zijn maatschappij op deze aarde heeft 
in te richten om zodoende zijn eeuwige zaligheid te bereiken. 
Het God-dienen is niet bestemd voor enkele afgezonderde 
uurtjes, maar bedoeld als richtsnoer en vormend beginsel 
voor heel het private en publieke leven van 't individu, 
voor het leven der maatschappij. 

Niet voor niets staan talrijke sosiale wetten in het Evan
gelie door Christus-zelf geformuleerd. Het is schennis van 
de rechten der Kerk haar beginselen te willen terugdringen 
van de gebieden, waar zij in volle kracht moeten worden 
gehoord en doorgevoerd. 

Welke nu is de houding die w'ij hebben aan te nemen 
tegenover het urgente vraagstuk van de katolizering van het 
enorme missiegebied dat Europa heeft, eerder nog van het 
behoud des geloofs bij de katoliek-geborenen? 

Er zijn vijanden van binnen en er zijn vijanden van buiten, 
die de oplossing van dit probleem bemoeiliken. 

Uiteraard staan de vijanden in eigen veste het meest te 
vrezen, wijl zij verraders zijn (helaas, vaak te goeder trouw!). 

De rede van Poels : Het Probleem is in meer dan één 
opzicht van belang in dit kader, wijl hij daarin juist dit pro
bleem: de vijanden in eigen veste aan 'n grondige bespreking 
onderwerpt. Wij volgen hem daarbij op de voet. 

Zijn preliminairen konstateren het merkwaardige feit, dat 
enerzijds onze maatschappij als zodanig steeds meer ontkers
tent, terwijl anderzijds op kerkelik terrein 'n vrij sterke 
bloei kan waargenomen worden, wat betreft het godsdienstig 
leven. 
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Wat verklaart nu, ondanks dit twede feit, die groeiende 
ontkerstening ? Hoe is het mogelik : dat het heidendom veld 
wint - Poels spreekt zelfs van "de door de vijanden van 
het christendom behaalde zegepraal" - ondanks de bloei 
van het kristendom op kerkelik terrein? 

Vijanden en vervolgers ·heeft de Kerk altijd gehad; die 
kunnen dus nu niet de uitsluitende oorzaak zijn. 

Het is verder volkomen waar dat het de afvalligen zijn, 
die de felste bestrijders worden van Christus en Zijn Kerk; 
het kan worden toegegeven, mits men erbij in 't oog houdt 
dat dit slechts 'n probleem te meer stelt: n.l. welke de oor
zaak is van hun afval. Het verschijnsel "afval" is juist het 
tegengestelde van het verschijnsel "toetreding", dat eeuwen
lang, ondanks de bitterste vervolgingen, ondanks de deka
dente toestand waarin de te hervormen beschavingen ver
keerden, als gevolg van de werfkracht der Kerk normaal 
was, en heel Europa kerstende. 

Heeft het , Katolicisme zijn werfkracht dan verloren? Is het 
wellicht alleen nog maar in staat volkomen onbeschaafde 
volken in de missie-eilanden te bekeren, maar kan het geen 
moreel overwicht meer verwerven op de europees-beschaafde 
mens? En waardoor laat het nog dageliks katolieken-van
oudsher làs, terugvallen in het barbarendom? 

Het probleem der werfkracht van het Katolicisme laat 
Poels verder buiten beschouwing: er zijn daarbij twee par
tijen betrokken: de Kerk en "de wereld". Hij spreekt verder 
over de status quo der Kerk zelf, der ène partij, over "het 
Hoofd en de leden", vooral de leden. De genade van 
Christus zàl nimmer aflaten; dit element kan dus op zich 
de moeilikheid niet scheppen. En zo wordt men gedrongen 

' 
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tot de konkluzie: "Moet dan in de grond der dingen, de 
kern van het probleem niet hierin liggen, dat er in werke
lijkheid in de Kerk (bedoeld is hier natuurlik: de leden) zelf 
het een of ander hapert? 

De oplossing van het probleem kan slechts liggen in de 
tekortkomingen van de menscben, aan wie in de laatste 
eeuwen de verdediging en verspreiding van het Christendom 
was toevertrouwd" . 

Men kan er duidelikheidshalve aan toevoegen, dat de Satan 
machtig profijt heeft getrokken van wat er in de Kerk ver
zwakt om zodoende, geholpen door de wellicht schuldige 
nalatigheid van velen, een gevaarlik spel met Europa te spelen. 

En nàg zijn velen in de Kerk mede-oorzaak van het pro
ces der ontkerstening. 

Deze konstateringen raken zeer nauw het Zuiden, dat in 
overgrote meerderheid nog immer katoliek is, en met zijn 
katolieke traditie wellicht óók geërfd heeft wat bij door
woekering 'n kanker zou kunnen blijken te worden in het 
nog gezonde lichaam der Kerk in de Zuider-provinciën. 
Gezond. maar op hoeveel plaatsen al niet reeds vertoont 
het de dreigende tekenen van ziekteverschijnselen? ... . 

* * * 
De volgende hoofdstukken signaleren dan de onkristelike 

geestesrichtingen in de Kerk zelf. Het twede hoofdstuk 
behandelt: 

a. het ongezonde Conservatisme van veel katolieken, dat 
àlles, ook op wereldlik gebied, overlaat aan de clerus, 
waardoor dus maatregelen, bijvoorbeeld op sociaal gebied, 
achterwege blijven met de al spoedig volgende funeste na
sleep van dien : het ontstaan van sociale mis-standen die 
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decennia vragen voor zij wederom uitgeroeid zijn. Hierop ko
men wij verderop terug in verband met de standsorganisaties. 

Een twede trek van verkeerd conservatisme is het zich 
blijven blind staren op de ketterijen van vroegere eeuwen, 
en het niet oplossen van de brandende problemen van den 
dag door onze katolieke teologen. "Waarop ik hier meer 
speciaal wil doelen, dat zijn die practische sociale vraag
stukken, die tijdig moeten worden opgelost, willen wij het 
gevaar niet loepen, dat anders op sociaal gebied groot on~ 
recht wordt gepleegd; waaronder misschien jaren lang, dui
zenden menschen zullen blijven lijden, die dat onrecht nooit 
zouden verdragen, indien zij slechts zeker wisten, dat het 
onrecht is'' . 

Het is ook 'n leek geoorloofd te konstateren dat meerdere 
geesteliken veroordelingen hebben uitgesproken over teoriën, 
en dagbladen waarin die teoriën voorkwamen die volkomen 
orthodoks waren, doordat die priesters niet op de hoogte 
waren, en steunden op volmaakt verouderde beschouwingen. 

Het spreekt vanzelf dat ik in dit werk niet in gedetailleerde 
bespreking van de nieuwordenings-pogingen der maatschappij 
kan treden. 

Niemand kan zeggen hoe de ontwikkeling onzer maat
schappij evolueert, hoe zij presies dient te verlopen, niemand 
heeft 'n uitgewerkte, konkreet-toepasbare maatschappij-leer 
in zijn zak. Op dit gebied ligt juist de grote, aktuele taak der 
katolieke intellektuelen te volbrengen: de toepassing te 
zoeken der in Evangelie en Encyclieken neergelegde begin
selen. Er is herhaaldelik reeds op gewezen, dat in dit op
zicht -de katolieke geleerden 'n onverantwoorde traagheid 
des geestes aan den dag leggen. Het "bezit der waarheid" 
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wordt al te vaak ·als dekmantel gebruikt om zich verdere 
moeite te sparen, moeite die heeft te bestaan in het zoeken 
naar het raakpunt tussen die "waarheid" en de nieuwe 
moderne toestanden en behoeften. Ons katoliek sosiaal leer
stelsel - de belgiese professor in de teologie Jacques Leclercq 
heeft er over geschreven in "La Cité Chrétienne" - moet 
nog worden toegepast op en uitgebouwd met betrekking tot 
de huidige toestanden. Hij als Poels hebben er op gewezen 
dat de wereld, en zeker de katolieken het recht hebben, van 
de katolieke geleerden een antwoord te krijgen op de vele 
vragen die de huidige wereldordening stelt. 

Daar is met name het ontzagwekkende probleem, dat de 
groot-industrie stelt, een probleem in 't aanschijn waarvan 
een Gandhi terugdeinsde, maar dat zijn oplossing vinden 
moet: hoe de aan de machine en de industrie onderworpen 
mens weer de heerser ervan te maken. Een zakelik realisme 
heeft Poels behoed voor een vervloeking van de mijnindustrie, 
hij heeft aanvaard en getracht te beheersen. Eenzelfde 
zakelik realisme moet ons Philips doen konstateren, doen 
aanvaarden en .... beheersen. Hier ligt een heroiese strijd 
te voeren. Maar in het licht der grote wereldproblemen heeft 
Europa zijn geestelike superioriteit te herwinnen op straffe 
van blijvend minderwaardigheid aan het Oosten. Deze gees
telike superrioriteit heeft het tonen in de praktiese oplossing 
van het probleem : mens-machine, aan welker teoretiese op
lossing onze geleerden nog de eerste beschouwingen wijden 
moeten. Poels in Limburg en Frencken in Breda zijn pioniers, 
waarvan ontzaglik veel te leren valt. -

Het derde gevolg van het konservatisme is de verkeerde 
"voorzichtigheid" die draalt en treuzelt en afwacht .... tot 
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't te laat is; die tot gevolg heeft dat de Sullivans verdacht 
gemaakt worden en gewantrouwd, hetgeen weer "juist ook 
onder de grooteren onder ons, sommigen moedeloos (heeft 
gemaakt zoodat zij) het hun door God geschonken machtig 
zwaard in de schede hebben gestoken. Is het te verwonderen, 
dat juist zij, als zij niet heel diep geloovig en tevens diep 
nederig waren, soms verzeild raakten bij onze bitterste te
genstanders ?" 

* * * 
De twede grote bloedzuiger op het lichaam der Kerk is: 
b) het Liberalisme (hoofdstuk III bij Poels). Ik heb hierover 

in hoofdstuk IV reeds Poels' meningen aangehaald en kan 
dus met een verwijzing daarnaar volstaan. Op de bodem van 
talrijke problemen vindt men in diepste grond het liberalisme 
en het daaruit voortvloeiend klerikalisme (het geheel aan de 
klerus overlaten van de behartiging der katolieke belangen, 
ook op wereldlik terrein, waar het vaak alleen de daar in
vloed hebbende leken zijn, die in staat zijn belangen te 
behartigen). Het heeft o.a. tot gevolg 'n verwaarlozing der 
middelen, die noodzakelik zijn om onze levensbeschouwing 
te doen doordringen in de levensopvattingen der niet
gelovige tijdgenoten (radio, bioskoop, pers, wetenschap, enz.). 
Dit alles hoort tot de grote taak der katolieke leken op 
wereldlik terrein. 

In het vierde hoofdstuk behandelt Poels twee andere 
vijandige machten in eigen kamp : 

c. het supernaturalisme, waaronder hij verstaat het ver
waarlozen der natuurlike middelen in 'n blind en onverant
woord vertrouwen op de bovennatuurlike hulp van God. 
In deze twee bladzijden (23 en 24) bereikt Poels een treffend 
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hoogtepunt van oratoriese welsprekendheid. Met volledige 
erkenning - uiteraard 1 - van het beslissende der uitein
delike zege van Boven : het proklameren van het meewerken 
met de genade, het aanwenden van al die natuur!ike hulp
middelen, welke de goddelike zege als 't ware moeten af
roepen en dragen. 

"Waar men wel de heilige hostiën telt, maar zich niet 
bekommert om de opruiming van arbeiderskrotten en de 
bestrijding van allerlei naaste gelegenheden tot zonde -
waar men niet tevens zoowel het stoffelijk als zedelijk milieu 
verbetert, waarin de menschen in de verschillende maat
schappelijke standen leven - daar zal en daar kan ook een 
eerst diep christelijke bevolking op den duur geen echt 
christelijke bevolking blijven" (blz. 23). Dit voorbeeld wijst 
prakties Peels' bedoeling 't duidelikst aan. 

d. de hyper-organisatie ('t woord is ditmaal niet van Poelsl) 
n.l. het al te uitsluitend heil zoeken in massale vakorganisatie. 

Inderdaad, zo één fout nadrukkelik, zij 't in 't geheel niet 
spesiaal voor het Zuiden, moet vermeld worden, is het die 
van het "kaput organisieren", het organiseren à tort et à 
travers, en menen dat daarmee en daardoor het doel zou _ 
zijn of worden bereikt. Men is ook nu nog àl te veel ge
neigd het heil uitsluitend te zoeken in massale organisaties, 
in massale meetingen, in overdonderende getallen. En toch: 
dit alles is het niet. Dit alles is niet de afdoende remedie; 
dit alles is op z'n hoogst en op z'n best voorbereidend werk, 
zij 't van soms eminente noodzakelikheid. Zonder b.v. de 
R. K. Mijnwerkersbond zou het er in Limburg inderdaad 
bedenkelik anders uitzien. Maar ook ik zie deze en derge
like vakverenigingen hoofdzakelik als strijdverenigingen, als 
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legers, kan 't zijn in eeuwigdurende, vredestijd, maar dan 
als legers die zo nodig de strijd beginnen. Als bij 't jubileum 
van genoemde bond de heren elkaar om beurten verzekering 
geven van wederzijdse hoogachting, en Poels konstateert hoe 
partijen in vrede met elkaar hebben geleefd, kan hij niet 
anders bedoelen dan 'n gewapende vrede. Een ander soort 
vrede is bij de huidige sosiaal-ekonomiese verhou
dingen niet mogelik; zoals Poels herhaaldelik gezegd heeft: 
tegen de overdonderende macht van het groot-kapitaal moet 
gesteld worden de macht van het recht. Maar dat kan niet 
anders dan door machtige organisaties. Op dit terrein dan, 
dat der samenwerking tussen kapitaal en arbeid, werkgever en 
werknemer betreft, schijnt in het Zuiden iets belangrijks be
reikt.zodat Nolens verklaren kon dat men in de mijnstreek 
reeds vooruit is op het program der Katolieke Staatspartij. 1) 
Ook in dit opzicht leverde Limburg voorbeeldig werk. 

Hiermee is echter het probleem, het probleem van 'n 
"bloeiend godsdienstig leven op kerkelik terrein te midden 
van een steeds verder om zich heen grijpende ontkerstening 
der moderne maatschappij" niet opgelost. De oplossing 
daarvan ligt niet essensieël in het bestek van vakorganisaties. 
Ligt zij überhaupt wel op het gebied der massale organi
satie? Poels heeft als zijn antwoord gegeven: ja, op het 
gebied der standsorganisatie. 

"Enkele maanden geleden woonde ik te Keulen een ver
gadering bij van de voormannen der Katholieke "Katholische 
Akademiker". Eenstemmig was men daar van oordeel, dat 
ook de Katholieken zich op vele plaatsen hadden "kaput 
organisirt". Het eenige wat te doen te doen stond, zoo werd 

1) De Maasbode, 10 Sept. 1928 Avondbl. 
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betoogd, was de hervorming, de kerstening, van den tot 
heiden geworden modernen mensch. De rest zou dan van
zelf wel komen. 

Ik wil U eerlijk bekennen, dat ik mij blij voelde als een 
kind, toen . ik al die geleerde mannen, den eenen na den 
anderen, mijn geliefd stokpaardje zag berijden, dat ik hier 
somwijlen niet meer uit den stal durf halen. Maar ik uitte 
toch mijn verbazing, dat men naar het scheen, zelfs in het 
klassieke land der organisatie, voor deze complete wereldher
vorming geen speciale organisatie noodig achtte" . 1) En dan 
volgt 'n welsprekend pleidooi voor de standsorganisatie als 
het aangewezen· middel ter hervorming van de individuele 
mens. 

* * * 
Het kan niet ontkend dat Peels' betoog 2) zeer krachtig 

en zeer logies in elkaar zit. Wij willen trachten er hier het 
essensieële van weer te geven. · 

De vijanden van het kristendom zijn voor 'ri groot deel 
geslaagd in hun taktiek: de Kerk te bestrijden, niet op haar 
eigen (kerkelik) terrein, maar op het wereldlik terrein, waar 
zij onder de liberale leus van: ieder baas op eigen gebied, 
de Kerk hebben verdrongen, en teruggedrongen binnen 
de muren van het kerkgebouw. Er is zodoende 'n scherpe 
tegenstelling ontstaan tussen de katolieke Kerk (die op 
zuiver godsdienstig terrein bloeit), en de verheidenste Wereld, 
die Christus en zijn wetten bijna volkomen negeert. 

Het is nu slechts een kwestie van tijd zich de algehele 
1 

1) "Het belang der standsorganisatie voor Kerk en maatschappij". 1921, 
blz. 23. 

2) "Het belang der standsorganisatie" enz. 
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afval der europese volken van de Kerk te zien voltrekken, 
"wanneer op wereldlijk terrein - zoowel op politiek als op 
sociaal en wetenschappelijk gebied - het leven van een 
volk door beginselen wordt beheerscht, in · strijd met het 
Christendom". 

De overmachtige invloed van het milieu "Wereld" zal na 
verloop van tijd de grote massa geheel ontkersteren. 

Wat hiertegen te doen? 
Hier wijst Poels op een proses, dat zich in het modern 

maatschappelik leven naast het individualisme heeft vol
trokken, nl. een splitsing in kleinere en grotere maatschap
pelike groepen. Hiermee is niet bedoeld de splitsing in 
vakken, groepen en bedrijven, - deze immer voortgaande ver
takkingen, welke zich eigen organisaties geschapen hebben 
in hun vakverenigingen, die dus de belangen dt:r afzonder
like beroepen en bedrijven weliswaar behartigen, maar waarbij 
vergeten werden de mensen-zelf en hunne godsdienstig-zedelike 
belangen. En om in dit verzuim te voorzien naar katolieke geest 
oordeelt Poels de standsorganisaties noodzakelik. Het is im
mers 'n feit, dat de steeds verder gaande splitsing in beroepen 
en bedrijven kultuur-verschillen tussen de individuen heeft 
teweeggebracht, die om eigen behartiging vragen. Behalve 
dat hij bankwerker is, is no. 41273 uit het moderne groot
bedrijf mens, die deel uitmaakt van de millioenen-stand der 
arbeiders. En of iemand nu groente-bouwende of veetelende 
boer is, als mens maakt hij deel uit van de bredere boeren
stand. 

Afgezien nu van zijn spesiale vakbelangen, ontmoet de 
mens in de godsdienst-vijandige wereld talrijke voor elke 
stand ongeveer gelijkgestelde p.roblemen die om oplossing 
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vragen, bedreigen hem gevaren die hij ten koste van zijn 
ziel moet overwinnen. 

Om deze godsdienstige-zedelike belangen der mensen te kun
nen behartigen, mensen, die kultureel gesproken, tot dezelfde 
stand behoren, aan dezelfde gevaren op godsdienstig en 
zedelik gebied zijn blootgesteld, zijn nodig de katolieke 
maatschappelike groeperingen, die men standsorganisaties 
noemt. Zij hebben dus als ~eigenlikste taak in de individuen 
het kristendom weer in kultuur te brengen. 

Zodoende verschaft men de individuen ook de veerkracht 
zich in het maatschappelik leven als Katolieken te tonen; 
zodoende zal 't weer mogelik worden, dat de leken de hun 
opgelegde taak in de wereld kunnen volbrengen, te weten, 
het katoliek beginsel in praktijk brengen in het openbare 
leven. Zodoende zal er van de katolieke leken de werfkracht 
kunnen uitgaan op andersdenkenden, die priesters uit den 
aard der zaak dikwels ontzegd moet blijven. 

Ter verduideliking siteer ik hier 'n beschouwing over de 
standsorganisatie der werklieden in het Zuiden. 

Deze R. K. Werkliedenbond is 

"niet als de vakvereniging, een bedrijfs-, maar een 
standsorganisatie, die alle katolieke werklieden wil om
vatten om hen op te voeden en te vormen tot degelike 
staatsburgers, tot leden van een eigen stand met bizon
dere rechten en verplichtingen in de huidige samenleving. 

"De R. K. Werkliedenverenigingen beogen het bren
gen van standsbewustzijn en standsverheffing onder de 
tegenwoordige arbeiders, uit verschillende standen 
voortgekomen en, door de voortgaande industrieele 
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ontwikkeling, aangroeiende tot een getal, dat straks een 
overheersende macht zal bezitten in onze maatschappij. 

"Standsbewustzijn en standsverheffing. De werkman 
van onze tijd is, in tegenstelling met de arbeiders uit 
vroegere tijden, blijvend "onzelfstandig". De bevorde
ring van "gezel" tot "baas" moge in sommige achterlike 
bedrijven nog voorkomen, in de moderne industrie is 
zij een onmogelikheid. Daarin zullen enkelen het slechts 
kunnen brengen tot meesterknecht; alle anderen blijven 
wat ze zijn : industrie-arbeiders. En het stelsel van 
werkverdeling, dat als 't ware voor elke handbeweging 
een andere arbeidskracht te werk stelt, verlaagt in den 
industrie-arbeider al meer en meer het menselik gevoel. 
De lust tot de arbeid, de zin voor 't schone in de 
arbeid, de voldoening van 't eigen werk gaan verloren, 
waar de werkmau slechts aangewezen is op het ver
richten vaTl altijd éénzelfde handbeweging , van slechts 
een klein onderdeeltje van ' t geheel. 

"Deze omstandigheid werkt verderfelik op 't stands" 
bewustzijn; zij bewerkt onverschilligheid voor de maat
schappelike orde, ontevredenheid . . . . en sosialisme. 

"En dit feit konstaterende bij het overweldigend 
groot en nog immer groter wordend aantal arbeiders, 
dat straks het lot onzer samenleving in handen wordt 
gelegd, kan men niet anders dan het als een dure 
plicht beschouwen, om het sosiaal verenigingsleven 
naar katolieke beginselen te bevorderen. 

"De standsorganisatie - waarvan de vakvereniging 
een onderdeel is - moet het plichtsbesef onder onze 
arbeiders bevorderen: de nadelige invloed der moderne 



industrie. met grote kracht tegengaan door geestelike 
ontwikkeling, voorkoming van armoede, bevordering van 
werkelik levensgenot, aankweking van een gevoel van 
saamhorigheid, opwekking van geestdrift voor 'n hervor
ming onzer maatschappij naar kristelike beginselen, kortom, 
door het brengen en verlevendigen van standsbewustzijn 
en standsverheffing". 

Aldus het jaarverslag 1910-1911 van de bond over 
een R. K. Werkliedenvereniging. 1) 

·lf * 
* 

Zo heeft Poels dus de standsorganisatie gezien als het 
middel om te komen tot individuele beïnvloeding, en daar
door verdieping van zuiver-Katoliek leven. De mens weer 
leren inzien, welke de grote machten zijn die dit, zijn leven 
beheersen, - zijn geestelike kennis verdiepen en verbreden, -
zijn Katolisisme sterker bewust maken, dieplevender, gron
diger en vitaler om in hoofd en hart te doen erkennen, 
welke de juiste verhouding tussen Kerk en wereld, tussen 
natuur en bovennatuur moet zijn. Eenmaal het besef van 
deze verhouding verdoezeld, laat de leek zich al te mak
kelik terugdringen van het terrein, waar zijn stem zich 
moest doen horen. En zonder de leken zal onze maatschappij 
tot heidendom toe verontkristeliken, zal deze aarde alleen nog 
maar te bewonen zijn voor heiligen en beesten, naar 
Maritain' s scherp woord. 

1) Aangehaald in "Katholiek Nederland" 1 332 in een artiekel van 
Henri Hermans, waaraan verschillende gegevens zijn ontleend. Zie ook 
Poels' rede Het Probleem, waarin hij nogmaals met kracht voor de 
standsorganisatie opkomt volgens "onze Limburgsche opvatting .... , 
welke tegenwoordig overal in het buitenland aanvaard is door de leiders 
van de katolieke arbeidersorganisaties". (blz. 37). 
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Het meest radikale middel om de ver-ontkristeÜking in eigen 
huis tegen te gaan, paste Frencken toe in zijn Eucbaristiese 
Kruistocbt-propaganda, waarover wij reeds spraken. In het 
hart der kwestie greep hij door de beïnvloeding der jeugd 
ter hand te nemen; tegen het mislukte streven van het 
(kaput-)organisieren stelt hij zijn kern-vorming, die heeft 
door te werken in de omgeving. Het spreekt dat niet allen 
de E. K. even welgezind zijn ; het ligt voor de hand dat 
de leiders uit de oude school, opgevoed in systemen van 
kloppende balansen en overdonderende getallen, de diepere 
betekenis van de op God betrouwende E. K. - nu al het 
andere bleek te falen - onderschatten; de tijd zal uitwijzen, 
dat dit mensenwerk gebazeerd staat op het fundamenteelste 
Godsvertrouwen dat resultaten afwerpen moet. 

Ik ben van mening, dat deze Frenckense modificatie van 
Poels' standsorganisaties het probleem heeft opgelost. Het 
systeem waardoor volgens de jongste onderzoekingen 1) de 
franse Revolutie is bewerkstelligd, het systeem ook dat de 
Bolsjewiki met hun ongeëvenaard propaganda-stelsel toe
passen : dat der kernen, is - voor wie enig vertrouwen beeft 
in de centrale kracbt van de persoonlikbeid l - bet moderne 
middel tot verbreiding des geloofs in deze landen. Waarom 
het niet ronduit uitgesproken, dat de in Brabant opgerichte 
"Commissie van Samenwerking" niet alleen naar mijn oor
deel "op het verouderd standpunt staat, - dat zij veel 
goeds zal kunnen doen, maar meer arbeid nodeloos in de 
wind zaait, - en dat er meer heil te wachten staat van 
(noem het mijnentwege) agitatoriese comité's met krachtig 

1) Antoine de Meaux : Auguste Cochin et la Génèse de la Révolution. 
Plori, Paris 1928. 
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uitstraÜngscentrum dan van grote bonden en verenigingen 
met verkeerd-demokratiese opvattingen. De massa sleept 
men mee, - de enkele superieure geesten te winnen zij 
het parool. Door deze enkele geesten de massa. Dit is de 
les van Frencken in Breda en wellicht ook - maar deze 
zijn mij niet voldoende bekend - van de "praatavonden" 
van Poels. 

* * * 

Liberalisme, konservatisme, klerikalisme, supernaturalisme 
en hyperorganisatie zijn de direkte en indirekte vijanden, 
die Poels aanwijst. 

W .elke zijn de vijanden die ons van buiten af belagen? 
Het spreekt vanzelf, dat hier geen spesiaal-zuidelike fak

toren te noemen zijn. Een korte aanduiding kan volstaan, 
temeer waar zij in het voorgaande reeds zijn besproken. 
De groot-industrie werkte revolutionerend : het mijnbedrijf, 
Philips, Kwatta en Hero, zijn - algemeen europees bezien -
uitvloeisels van de groeiende vermechanizering van onze 
aarde, die echter de rustige vrede van het Zuiden kwam 
verstoren. In dit verband noemden we reeds de trek naar 
bepaalde centra van het platteland wèg, met alle gevaren 
van dien, het opgeven van eeuwenoude landelike tradities 
terwille van stoffelik gewin, enzovoort. Nog immer is het 
groot-bedrijf in diepste zin vijand van de mens-arbeider; 
gericht op winst en dividend-aanwas, wordt de arbeider erin 
gelijkgesteld met de machine, moet zijn plaats ruimen voor 
'n techniese verbetering. Dit alles is niets anders als de regel
rechte konsekwensie van het sints honderden jaren vigerend 
liberalisme dat nog vrijwel onbeteugeld onze europese en 
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amerikaanse werelddelen beheerst. Sosialisme en kommunisme 
vloeien hieruit voort als reaksie tegen aksie. 

Hiertegenover gelde het metterdaad handhaven der katolieke 
prinsiepen èn tegenover liberalisme èn tegene ver sosialisme; 
eigendomsrecht-handhaving en rechtvaardige, menswaardige 
behandeling der arbeiders zijn de prinsiepen, waarop de 
katoliek te steunen heeft in zijn verdediging van de te ves
tigen sosiale orde, waarin de machine weer zal worden on- · 
derworpen aan de mens, waarin prinsiepen zullen heersen, 
die liberalisme en sosialisme overbodig zullen maken. 

* * * 
Enkele problemen, op hoger kultureel gebied gelegen, 

bespreek ik in het slot-hoofdstuk. 
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VII. MOLLER EN HET MIDDELBAAR EN 
HOGER ONDERWIJS IN BRABANT. 

DE grotere materieële bloei van het Zuiden, die wij in 
vorige hoofdstukken bespraken, heeft uiteraard niet 
alleen de ontaardingsverschijnselen met zich geroe

pen, die klaarblijkelik ten allen tijde de begeleidende ver
schijnselen van 'n dergelike bloei zijn. Zij heeft de mogelik
heid geschapen te komen tot 'n meer algemene opbloei der 
hogere kultuurwaarden, - het proces, dat we in historiese 
tijden zich bij herhaling voltrekken zien. Onder de hogere 
beschavingsverschijnselen reken ik dan die uitingen van de 
individuele mens en van de kollektiviteit der mensen, welke 
de sprekende bewijzen en blijken zijn van een harmonies 
geordend en gericht zieleleven in individu en gemeenschap. 
Het hogere onderwijs dat we in dit hoofdstuk bespreken, 
is 'n machtige faktor bij de bewerking en vorming der in
dividuen, en als zodanig 'n krachtige stimulans náár deze 
kultuur, welke immers noodzakelik door individuele krach
ten gevormd moet worden. 

Het Zuiden zal immers alleen dán aan zijn roeping kunnen 
beantwoorden, indien het in staat is ook de wereldlike kul
tuurplichten te vervullen, die het worden opgelegd. In de 
strijd om het bestaan in diepste zin, in de strijd om het 
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handhaven van eigen wezenheid, moet ieder Zuiderling zijn 
geloof en zijn beschaving niet slechts passief, maar ook 
aktief bezitten. De standsorganisaties, zoals die zich allengs 
over heel het Zuiden beginnen te ontplooien, versterken de 
geestelike ruggegraat vooral van de z.g. lagere standen. De 
hogere standen zijn nog maar spaarzaam toe aan geestelike 
groei. En steeds meer wordt ingezien, dat ook de mid
denstand een bredere kulturele ontwikkeling zal van node 
hebben, wil zij haar plaats kunnen blijven handhaven. 

Dat in een oer-katolieke stad als Eindhoven oorsP.ronkelik 
was, onder het talrijke hoger personeel van Philips slechts 
één katoliek te vinden is, moge enerzijds de geest van 
exclusivisme, die in de hogere regionen aldaar heerst, ver
oordelen, anderzijds wijst zij op een ontbreken van intellekt 
dat, zeker in de opkomst der fabrieken, mee de leidende 
plaatsen had kunnen bezetten. Dit scherp te hebben ingezien 
over de hele linie is. zonder zijn voorgangers vanaf Mgr. 
Zwijsen tot heden in 't minst te willen vergeten, de . grote 
wijdbetekenende verdienste van één der sentrale figuren uit 
het Zuiden: Dr. Maller. Dr. Maller organiseerde het katoliek 
middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs van verschil
lende brabantse steden in een sentrale; in 1912 was al door 
de bemoeiïngen van de Hanzeverenigingen in de bisdommen 
Breda en den Bosch de vereniging "Ons Handelsonderwijs 
in Noordbrabant" was opgericht; Maller echter heeft deze 
vereniging nieuw leven ingeblazen en haar werkingssfeer 
essensieël uitgebreid zoals de naam van de in 1918 her
doopte vereniging al aangeeft: "Ons Middelbaar Onderwijs 
in Noordbrabant" . 1) De zorg . voor goed handelsonderwijs 

1) Th. H. M. van den Donk : Het St. J oriscollege en het St. Ca- . 
tha rina-Lyceum te Eindhoven. Amsterdam. 1926. 
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werd voor Moller een zorg voor goed middelbaar en voor
bereidend hoger onderwijs, zodat in Den Bosch, Waalwijk, 
Eindhoven, Helmond, Bergen-op-Zoom en Rosendaal door 
de zorgen van O.M.O. 3 Middelbare en 4 Hogere Handels
scholen, 5 jongens H.B.S., 1 meisjes H.B.S" 3 meisjes-Lycea 
en 2 jongens-Lycea met in (1927) een getal van M klassen 
en over de duizend leerlingen - een getal dat met de ge
leidelike verbetering van handels- en industrieële toestanden 
stijgt - tot stand kwamen. Alleen al deze scholen leverden 
na één jaar eindexamens over de veertig studenten aan 
'slands hogescholen en universiteiten, benevens 'n aanmer
kelik getal studenten voor middelbare aktes. Bij dit getal 
dient dan rekening gehouden met de voor het katolieke 
Zuiden zeer ongunstige - want te noordwaarts gelegen 
ligging van de katolieke Nijmeegse universiteit, waardoor 
vele ouders nu reeds niet in de gelegenheid zijn hun kin
deren het gewenste hoger onderwijs te doen volgen. -
Dit betreft dan nog alleen maar het door O.M.O. georgani
seerde onderwijs. 1

) 

In omgekeerde volgorde van de Tijd-evoluties, verhuisde 
Maller met zijn R. K. Leergangen van Amsterdam naar Den 
Bosch om tenslotte in het hartje van Brabant, Zwijsens 
onderwijsstad Tilburg terecht te komen. Het geval wijst 
tevens de lijn van Mollers toch niet noodgedwongen inzichten
ontwikkeling: in het Zuiden, het nog als complex katolieke 

1) Voor de overige over heJ Zuiden verspreide scholen zie het "Jaar
boek van het Onderwijs en de Opvoeding der R. K. Jeugd in Nederland 
en Koloniën 1928". Den Haag. - Uit O.M.O. is ook gegroeid de tans 
landelike katolieke lerarenvereniging Sint B ona ventu ra. (Studie
belangen 9 jg. 1928). 
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Zuiden een zuiver katolieke inrichting voor hoger onderwijs, 
waar o.a. de leraren konden gevormd worden voor de kato
lieke scholen. Geen allereerst universitair, maar katoliek ge
vormde lekenleraren wenste Maller terecht; zijn opzet is 
geslaagd, zó : dat de middelbare scholen kunnen bloeien, 
en Brabant zijn onderwijs-sentrale in Tilburg bezit. 

Het is ook wellicht nuttig erop te wijzen, dat de R. 
K. Leergangen geensins uitsluitend of alleree·rst opleidings-' 
instituut voor middelbare aktes is. Art. 2 van de stichtings
akte luidt: "Het doel der stichting is aan studerenden een 
grondige studie-vorming te geven volgens de geest der 
Roomsch-Katholieke Kerk, meer biezonder als voorbereiding 
tot de Middelbare Akte-examens en de wetenschappelike 
graden in de verschillende vakken". 

Grondige studie-vorming staat op de voorgrond, en deze 
vorming strekt zich over heel wat vakken uit, in welke het 
zelfs ohmogelik is aktes te behalen. 'n Geestelike, katolieke 
vorming der studerenden is hoofdzaak. Daartoe zijn er vijf 
afdelingen : 

lo. die der algemene wetenschappen, omvattende Neder
lands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Geschiedenis, Aardrijks
kunde, Wiskunde, Natuur- en Scheikunde, Kosmografie. 
Staatsinrichting, Staathuishoudkunde, Notarieële eksamens, 
Opvoedkunde, gemeente-administratie en financiën; 

2o. Handelswetenschappen, omvattende voorbereiding voor 
't Middelbare diploma Boekhouden en eigen diploma eko
nomie; 

3o. akademie voor Beeldende en Bouwende Kunsten; 
4o. het muziekkonservatorium, geopend bij de aanvang 

van 't zevende studiejaar, najaar 1918. 
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5o. Centraal instituut tot vorming van leerkrachten in de 
gymnastiek. 

Het is jammer dat er over de voorgeschiedenis inderdaad 
niet meer bekend is dan Dr. Th. Goossens in zijn rede van 
11 Oktober 1924 heeft gezegd. Heel de preliminairen van 
het partikuliere initiatief ontbreken. Het staat immers vast, 
dat de R. K. Leergangen in wezen bestonden, vóór ter 
vergadering van voorjaar 1912 ten huize van Mgr. Diepen 
te Den Bosch uit elk der diocesen één vertegenwoordiger 
kwam vergadeten om "wat (Dr. Xavier Smits, Dr. H. W. E. 
Maller en H . Stein) uit particulier initiatief tot stand hadden 
gebracht, nu (te) stellen onder het bestuur en de hoede van 
vooraanstaande mannen der vijf Nederlandsche Bisdommen". 1) 

Op een twede vergadering, 3 Januarie 1913 te Amsterdam 
gehouden, kreeg elk diocees een geestelike en een leek in 
het Kuratorium; zodoende werd beklemtoond dat het hier 
een landelike stichting betrof. 

Het zal zeker van belang zijn te onderzoeken, welke fak
toren er tenslotte toe geleid hebben dat deze stichting van 
Noord naar Zuid verhuisde. Dit kan onmogelik alleen de 
wens van Dr. Maller geweest zijn, Wijl "alle macht over de 
stichting in handen der kuratoren lag onder de leiding van 
de Bisschop". Diepere faktoren en noodzaken moeten deze 
verplaatsing hebben beïnvloed. 

Het blijkt goed gezien te zijn de Leergangen naar Bra
bant te verplaatsen: 'n groei in 'n tiental jaren van 'n twee
honderd tot 'n zevenhonderd ingeschrevenen wijst er inder-

1)·Dr. Th. Goossens, Rede gehouden 11 Okt. 1924. 
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daad op dat de R. K. Leergangen 'n zeer belangrijke faktor 
zijn in het intellektuele leven. 

Speciale vermelding verdient in dit opzicht het onderdeel 
der afdeling algemene wetenschappen, dat de naam draagt 
van Psychologies-Pedagogies Instituut, door prof. Gunning 
genoemd: "een centrum van zeer degelike pedagogiese en 
psychologiese studieën, haast wel een pedagogiese univer
siteit". Het ontstaan van dit instituut werpt 'n eigenaardig . 
licht op de persoon Maller, reden o.a. waarom we het relaas 
hierover van prof. Dr. J. Hoogveld inlassen: 1

) 

"Zijn anderen ons vóór geweest met vereeniging en 
jaarlijkschen cursus, met het psychologisch paedagogisch 
instituut gaan, meen ik, de Katholieken voorop. Hier te lande 
wel te verstaan, want het buitenland telt er bij tientallen. 
Wel heeft men ook hier aan eenige universiteiten gelegen
heid 'n college te volgen over paedagogiek en paedalogie .... , 
ook is op enkele plaatsen 'n èursus te volgen, maar nergens 
bestaat 'n complete organisatie als de Bossche, waarover ik, 
zonder me te verontschuldigen, iets mee ga delen. Op ini
tiatief van Dr. Maller, gesteund door Mgr. Diepen, zelf heel 
zijn priesterlijk leven met onderwijs en opvoeding belast, 
werd in 1915 in Den Bosch een leergang geopend voor 
paedagogiek. Wie het terrein kent, weet dat het niet door 
één persoon kan bewerkt worden. Arbeidsverdeeling en samen
werking kunnen ook hier alleen vrucht opleveren. Ik wist, 
dat ik bij Mollers energiek optimisme, dat in overgroot ver
trouwen op de Voorzienigheid zelfs den kwaadaardigen 
vijand "geldgebrek" niet telt, slechts behoefde aan te kloppen 

1) Beiaard, 2e jaargang, 2e deel, blz. 316, 7. 
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om direct vaardige handen te vinden tot omzetting van den 
enkelen leergang in een breede organisatie. Depaedagogiek 
staat midden in een complex van wetenschappen, waarvan 
kennis noodzakelijk is voor zelfstandige beoordelaars, vrucht
bare werkers en leiders. Een paedagogische leer met n-maal 
overgehaalde extracten uit andere wetenschappen, zooals 
handboekjes min of meer noodzakelijk moeten geven, kweekt 
geen menschen, zooals we ze bij tientallen moeten bezitten. 
Er werd dus besloten de wetenschappen, die rondom de 
paedagogiek staan, door een groep vakkundigen te laten 
doceeren. Voorop stond, dat een degelijke theologische en 
philosophische vorming werd vereischt. Dr. Krus S. J. noemt 
dit zelfs "eine indispensabile Forderung" voor leiders van 
een paedagogisch laboratorium. Naast godsdienstleer werd 
uit de wijsbegeerte gekozen: kennis van de groote ken
theoretische stelsels, waarop immers grootendeels moderne 
levens- en wereldbeschouwing stoelt; denkleer in verband 
met didaktiek, wijsgeerige zielkunde en ethiek. 

Vervolgens was een hoofdvereischte : de experimenteele 
zielkunde, theoretische ~ennis en prakcijk tevens, waarvoor 
een laboratorium werd ingericht. Dat de psychologie van 
de jeugd een bevoorrechte plaats zal innemen, spreekt van 
zelf. Een vierde afdeling zal vormen: de studie van den 
jongen mens onder lichamelijk opzicht; hoofdlijnen van 
anatomie en physiologie, lichamelijke opvoeding, ziekte- en 
gezondheidsleer: zoowel algemeene als schoolhygiëne. 

Ten slotte: de eigenlijke opvoedkundige vraagstukken, 
die zoowel in systematischen samenhang als naar historische 
ontwikkeling moeten worden beschouwd. Lessen over "bij
zondere" paedagogiek zullen ook het psychisch en physisch 
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abnormale kind behandelen. Vraagstukken der speciale di
daktiek vinden een afzonderlijke behandeling. Zoo zijn om 
te beginnen colleges aangekondigd over methode voor taai
en letterkunde en voor geschiedenis. Speciale voordrachten 
zullen diverse onderwerpen breeder behandelen : o.a. staat 
dit jaar de taalpsychologie op het program. De bedoeling 
is niet de verschillende onderdeelen te beperken, juist tot 
hun directe aanrakingspunten met opvoeding en onderwijs, 
maar ze zoo uiteen te zetten, dat ze ook op zichzelf een 
afgerond geheel vormen. Daarom is niet als naam gekozen 
psycho-paedagogisch, maar psychologisch (en) paedagogisch 
instituut. Men ziet, het program is breed: moge de uitwer
king gedijen tot opbouw van de civitas Deil" 

Een befaamd artiekel Hoogeschool-allures van de hand van 
Dr. H . van der Velden 1) heeft indertijd gewezen op een 
z.i. funest streven dat zich bij de leiding der Leergangen 
zou openbaren; nl. ongemerkt langs zigzag lijnen op eigen 
verantwoordelikheid zich te willen uitbouwen tot hogeschool. 
Wat hier van zij, kan de geschiedschrijver ter beoordeling 
worden overgelaten, als personen c;loor deze zaken niet meer 
kunnen worden gegriefd. Maar wel mag er op gewezen, hoe 
een ter zake bevoegd beoordelaar als Dr. P. J. M. van Gils 
getuigde, "dat de weg LOt de roomse universiteit geëffend 
was door de R. K. Leergangen" 2), en de R. K. Handels
hogeschool regelrecht kon voortbouwen op de afdeling 
Handelswetenschappen 3). Het staat dunkt mij_ vast, dat het 

1) Beiaard, 3e. jg., Ie. deel, blz. 92-100. 
2) Lustrum. Jaarboek van de Studenten aan de R. K. Leergangen, 

Tilburg 1922, blz. 28, 
3) Vgl. Dr. Th. Goossens: Rede 1924, blz. 9. 
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dadenrijke initiatief van Dr. Moller meer prakties goed werk 
verrichtte dan de woordenrijke betogen van veel anderen 
op het geduldig papier. 

De Universiteit is tenslotte gesticht te Nijmegen, duidelik 
de stad van het kompromis. Tussen Zuid en Noord, maar 
toch niet in het eigenlike Zuiden, zodat tans het Noorden 
alle, en het Zuiden géén Universiteit bezit. In 1927 kreeg 
Tilburg zijn R. K. Handelshogeschool. Nog steeds begrijp ik 
niet waarom de argumenten die tegen het Zuiden golden 
als het over de Universiteit ging, niet eveneens golden voor 
de Handelshogeschool ... , . 

Aangaande de Katolieke Universiteit te Nijmegen heeft 
Van Ginneken enige merkwaardige regels geschreven, die 
wij hieronder in hun geheel laten volgen. 1) 

1) """Want toen ik als Rector Magnificus het vorig jaar de nieuwe 
studenten begon in te schrijven, viel het mij aanstonds op, dat Nijmegen 
zeker een katholieke, maar minstens even sterk een regionale Uni~ 
versiteit (spatieering van v. G.) is, m.a.w. het aantal studenten scha
keert zich in concentrische cirkels rond Nijmegen als verkeersstad; met 
een pikzwart van frequentie in de kern, en een al langer hoe lichter 
grijs naar de peripherie heen. 

Nu komt uit Nijmegen en de naaste omgeving reeds een heel hoog 
percentage priesterroepingen. En desalniettemin krijgen wij ineens een 
toevloed van volstrekt niet onbegaafde studenten, hier bijna allemaal 
uit de stad zelf en haar onmiddellijke omgeving. (Spatieering van 
mij G. K.) 

Terwijl dus juist het onbegaanbaar maken van een heel voornamen 
weg van geestesontwikkeling, alle omliggende wegen met daar niet thuis
behoorende mislukkingen bezaait, is juist het groot openhouden van de 
voornaamste afvoerwegen, de veiligste waarborg, dat op de andere we~ 
gen niets terecht komt, dan wat er vooruitkomt en gedijt. Maar dan 
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Het is nuttig nota te nemen van Van Ginnekens mede
. deling, dat Nijmegen een "regionale Universiteit" is, en dat 

de studenten "hier bijna allemaal uit de stad zelf en haar 
onmiddellijke omgeving" komen .... 

Te meer mag men dankbaar zijn dat de Voorzienigheid 
Dr. Maller naar het Zuiden liet komen met zijn Leergangen 
en voor zijn middelbare scholen. 

Met zijn geniale onderwijs-strategie slaagde Maller in de 
geestelike en godsdienstige vorming der katolieke zuidelike 
jeugd, die tot voor kort beperkt bleef tot de lagere school 
of aangewezen was op het dure internaat. En de mogelik
heid van M.O. en V.H.O. opent de mogelikheid tot vorming 
van een autochtoon katoliek intellekt, dat in de leidende 
posities zijn plaats heeft in te nemen. 

begrijpt men ook ineens, hoe Nijmegen met z'n drie faculteiten pas half 
aan zijn functie beantwoordt; hoe JUist in ons Katholieke volk van 
Brabant, Limburg en Gelderland nog hoopen jonge mannen rondloopen 
met talenten voor Wis- en Natuurkunde, met talenten voor Geneeskunde, 
die daar voorloopig nog niet tot een hooger doel kunnen geraken; en 
zodoende de aanleiding blijven, dat wij Katholieken van Nederland in 
de natuur- en geneeskunde, bij onze andersdenkende landgenooten 
achterstaan; dat dientengevolge de kindersterfte in het Zuiden nog altijd 
groot blijft; dat de volksgezondheid beneden de maat blijft, - immers 
Limburg is onze eenige provincie, waar de lichaamslengte in de laatste 
50 jaar op hetzelfde stadium is gebleven - dat kortom het donkere 
Zuiden ten dezen tenminste nog altijd iets meer is dan een loutere fabel. 
Maar dan moge toch ook Noord-Nederland beseffen, dat het een nati
onale taak is, de peripherie van ons land een gelijk recht te verzekeren 
als de reeds zoolang tegen haar ware welzijn bevoorrechte kerngebieden. 
Veritas liberabit vos". Jaarboek van het Onderwijs en de Opvoedirn;i der 
R. K. Jeugd in Nederland en Koloniën 1928, blz. 427-45~. 

134 



Van meer dan gewone betekenis is ook het docentschap 
in de nederlandse taal- en letterkunde van Dr. Maller. Hier
bij valt de klemtoon eerder op dosentschap dan op de vak
ken die hij doseerde. Het prakties resultaat van Mollers 
kolleges wijst uit dat van hem een bezielende kracht uitgaat 
als persoonlikheid, zodat het beste wat zijn studenten hem 
te danken hebben is: de bezieling voor zijn verheven idea
len. Terecht gekarakteriseerd als een groot gelovige is er 
een niet te onderschatten invloed van Mollers vurig katoli
sisme uitgegaan op degenen die de inwerking van zijn 
gesproken woord ondergingen. Maller is vóór alles dosent. 
Ik ben zeker de enige niet die allesbehalve contrecceur, 
maar met de hand 0p het hart te verklaren heb, dat ik niet 
zeker zou zijn van de richting van mijn leven als ik Maller 
niet gekend had. Hij drukt zijn merkteken - als een nieuw 
Doopsel! - in de zielen. En men ga de invloed na die 
de aldus gevormde dosenten aan de katolieke scholen ver
mogen te oefenen. 

De laatste tien jaar, sinds Maller niet meer aan zijn 
stichting der Leergangen verbonden is, oefent hij een diep
gaande invloed op Brabant en Limburg door zijn talloze 
kursussen, voordrachten en redevoeringen in steden en in 
dorpen. Het procédé is bij hem immers zeer eenvoudig : 
wijsgerig grondig geschoold, zet hij in enkele prinsipieële 
lijnen de grondstellingen in het licht van het geloof uiteen, 
om va.ndaar uit als een prisma de stralen te laten uitschie
ten naar alle zijden van het onderhavige vraagstuk. Zo 
beziet hij onder wijsgerig oogpunt literatuur en ... politiek. 
Maar immer met als oogmerk "verdieping van leven en kul
tuur", zoals de ohdertietel van het door hem gestichte tijd-
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schrift "Roeping'' luidt. Verdieping van het leven zijner 
toehoorders, en daardoor verdieping der kultuur, der kato
lieke kultuur, die hij met name in het grote Brabants-Lim
burgs gebied van Nederland en het aansluitende vlaamse 
gedeelte van België mogelik ziet. Hier is naar zijn idee nog 
een algemeen-omvattende katolieke kultuur mogelik; weinig 
streken in Europa bevatten nog een zo kompakte katolieke 
bevolkingsgroep die vatbaar is voor de hogere en diepere 
idealen van het katolisisme. En naast zijn bekende sympatie 
voor de vlaamse strijd is dit wel één der hoofdmotieven, 
waardoor Maller telkens en telkens weer met onweerstaan
bare kracht naar het Zuiden van Groot-Nederland getrokken 
wordt om daar de Vlaamse en Katolieke belangen inéén 
te bepleiten. Wij menen dat hij het met succes doet l Maller 
is geen stylist, is evenmin een "fraai" orateur en in de 
handboeken voor welsprekendheid zal zijn naam niet als 
klassiek exempel van retorijke kunnen vermeld worden. Maar 
de diepe overtuiging en immer warm katolieke bezieling, recht 
uit de ziel naar boven springend, onweerstaanbaar gedrongen 
dgor 'n muurvaste overtuiging te moeten spreken zolang 
zijn lichaam hem draagt, werken met zijn germaanse gestalte 
samen om een rede van Maller, altans in Zuid-Nederland, 
telkens tot een evenement te maken. Niet zozeer boven de 
Moerdijk. Het onontkenbare verschil in kultuursfeer tussen 
Zuid en Noord, dat een Noorderling eerst na lange jaren 
in 't Zuiden gewoond te hebben, begint te vermoeden naar 
wezen en oorzakelikheid, dit verschil doet zich ook gelden 
in de waardering van figuren. Maller past zich wonderwel 
aan bij die éne eigensch-;tp van het Zuidelik temperament: 
de warmbloedigheid. En dit treft de Zuiderling. Maller werkt 
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op verstand èn overtuiging, op intellekt en gemoed, Moller 
bezielt. En dat is een faktor van niet geringe betekenis in 
ons enthousiasmeloos land .... 

Er is één moment in Mollers leven de laatste jaren, waarop 
hij met vreugde mag terugzien : de dag van zijn verkiezing 
als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Dit is 
de dag geweest waarop zijn volk, het zuidelike volk, het 
duidelikste bewijs gegeven heeft hem te waarderen. Moller 
is niet gekozen omdat hij op een veilige plaats van het po
litiek advies stond, hij stond op een onveilige l Moller is 
letterlik door het Zuiden in de Kamer gebracht. Het is de 
spontane uitdrukking van sympatie en hoogachting die dit 
tot stand bracht. 

* * * 
Het is nuttig deze karakteristiek aan te vullen met enige 

personalia over deze geboren Amsterdammer en getogen 
Brabander. Ongemerkt verzeild geraakt in zijn meest vrucht
bare werk, dat nl. voor 't katoliek onderwijs, vestigen wij 
opzettelik even onze aandacht op deze krachtige "persoon
likheid" uit het katolieke Zuiden, die alweer als 'n Schaep
man, een .Poels en zo veel anderen debuteerde als geleerde. 

Na aan 't Seminarie Kuilenburg studies te hebben gedaan, 
trad Moller in de Sociëteit van Jezus. In 1896 wordt hij 
professor aan 't Sint Willibrordus kollege te Katwijk, daarna 
te Mariëndaal, en ' t R. K. Gymnasium te Amsterdam. In 
1910 trad Moller terug in de wereld. Na zijn studies aan de 
Universiteit te Amsterdam, vestigde hij zich daar als privaat
dosent; van 1907-1913 is hij leraar aan de 4e en 2e H.B.S, 
te Amsterdam; hij richt de R. K. Leergangen op in 1912 1) 

1) Gegevens, ontleend aan Th. de Jager, Roomse Keur II 342-3. 
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die dan zijn verdere aandacht in be3lag gaan nl!men. 
Maller promoveerde in 1907 op 'n dissertatie en tekst

uitgaaf van Vondels Heerlikheid der Kerke, 'n werk dat af
doende dit gedicht behandelde, en twintig jaar later Maller 
nog kon doen kiezen tot eén der redakteuren van de grote 
Vondel der Wereldbiblioteek. Hierbij sluiten aan z'n Vondel
studies, waaronder dat in De k.atoliek over Vondels beke
ringsgeschiedenis, en zijn uitvoerige kritiek op Brom's proef
schrift over Vondels Bekering, in Van Onzen Tijd 'n spesiale 
plaats innemen. 1) 

Wetenschap en Onderwijs gingen reeds eerder bij Maller 
hand in hand, toen hij in 1904 reeds zijn bekende school
editie van het middeleeuwse ridderdicht Karel ende Elegast 
had uitgegeven. 

Een meer dan noodzakelik werk verrichte Maller toen hij 
begin 1910 2) 'n spraakleer met oefeningen uitgaf van Het 
Kerklatijn, geheel ontleend aan de liturgie. 3) De in de voor
rede uitgesproken wensen, o.a. 'n bloemlezing uit onze 
kristelik-katolieke dichters te geven, is niet in vervulling 
gegaan, maar wordt de allerlaatste jaren door Nijmeegse 
geleerden ten dele in serie-uitgaven gerealiseerd. 

Ook dit boek dreef weer de twee tijdgenote Vondelaars 
tegen elkaar in 't harnas l Had Brom eerst Moller's Heerlik
heid bekritiseerd, - waarop Maller antwoordde met 'n re
pliek, waarin volgens Prof. de Vooys alle Brom-argumenten 
afdoende waren weerlegd, - had Maller daarop Brom' s 

1) Een taalkundig artiekel van Moller in het Leidse Tijdschrift, deel 27, 
blz. 106 vlg. handelt grondig over "Vondels Spelling". 

2) Of eind 1909. Ik kan dit niet kontroleren. 
3) Onder 't pseudoniem Dr. Pa~l van Noordhorn. 
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Bek~ring-opvatting gekritiseerd met onweerlegde schat van 
argumenten, dit boek noopte Brom tot de verklaring, dat 
hij tans zijn arbeid aan 'n boek als Kerklatijn was, kon . staken, 
wijl dat overbodig was. 1

) Wel verklaarde de redaksie van 
"Opvoeding en Onderwijs'', zijnde Meiler-zelf, in 'n naschrift 
bij Chr. Kops' 0. F. M. bespreking van Het Kerklatijn 2) hier 
niet mee akkoord te gaan: Brom "heeft 'ter bij laten zitten". 

Voldoende bekendheid geniet Maller' s overzetting van 
drie van Ruusbroec' s werken in het nieuwnederlands in een 
kloek boekdeel 1914 bij Paul Brand verschenen. Het valt 
te betreuren dat dit werk met zijn inzichtrijke inleiding niet 
is voortgezet geworden. - Een jaar eerder nog, 1913, gaf 
Maller 'n tekstuitgaaf met histories-literaire inleiding van 
Die sevenste Bliscap van onser Vrouwen. 

Ook op wetenschappelik-opvoedkundig gebied verrichtte 
Maller pioniersarbeid. 3) Lag 'n kwart-eeuw geleden het ter
rein der wetenschappelike katolieke pedagogiek-beoefening 
in Nederland zo goed als braak, met "Opvoeding en Onderwijs, 
Wetenschappelik Weekblad voor het Katoliek Lager, Mid
delbaar en Hoger Onderwijs" hief Móller in 1908 4) dit 
tekort op, "een periodiek dat met één sprong een hoogte 
bereikte die het naast of boven neutrale tijdschriftenplaatste".5) 

Het sterk-wijsgerig inzicht van Moller kwam in inleiding 
en artiekelen onmiddelik tot uiting : het leven uit de be-

1) Het Centrum, 17 Maart 1910. 
2) "Opvoeding en Onderwijs" Twede Jaargang, blz. 442. 
3) Zie hierover S. Rombouts, Historiese Pedagogiek, Deel IV, blz. 220 

vlg., waaraan 't nodige is ontleend. 
4) Niet 1909, zoals Rombouts, a.w., blz. 221 zegt. 
5) Rombouts, t.a.p. 
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ginselen - dus kennis van beginselen, wordt ' zijn leus: En 
'n reeks onvoltooide "wijsgerige opstellen" sieren de eerste 
jaargangen. 

Dat de beoefening dezer wetenschap onder de Katolieken 
toentertijd nog niet zo bijster geanimeerd was, blij,kt uit de 
ondertietel der twede jaargang: "Halfmaandeliks tijdschrift 
voor katolieke opvoeding in School en Huisgezin". (1909-
1910). Van weekblad werd het tijdschrift omgezet in half
maandeliks orgaan. 1) 

Na verloop van enige tijd echter begon het blad sterker 
nog te kwijnen, eensdeels door gebrek aan deskundige 
medewerking, anderdeels door gebrek aan tijd van Maller. 
Het werd vervangen door het op hoog-weter:.schappelike 
geest geschoeide Tijdschrift voor Zielkunde en Opvoedingsleer 
onder bestuur der dosenten van het Psychologies en Pedago
gies Instituut der R. K. Leergangen, dat aldus Moller's werk 
op bredere voet voortzette, gelijke tred houdend met de 
wetenschappelike ontwikkeling der nederlandse katolieken. 2) 

Zo heeft men het Maller en zijn medewerkers dank te 
weten dat zij "onze horizon aan deze zijde (der teoretiese 
pedagogiek n.l.) zo ontzaglik ver kwamen verwijden". 3) 

In dit verband is reeds hiervoor Mollers naam genoemd 
.in verband met de oprichting van de bekende afdeling van 
de R. K. Leergangen: 't Psychologies-Pedagogies Instituut. 

1) Rombouts ze'gt dus verkeerdelik (blz. 224) dat dit eerst nà de twede 
jg. gebeurde. 

1) Op Zuidelike bodem ontstond sinds 1913 het tijdschrift voor prak
tiese roomse opvoeding, Ons Eigen Blad onder leiding van Fr. S. 
Rombouts. 

3) Rombouts a.w., 231. 
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Tenslotte: Mollers letterkunde-geschiedenis en de merk
waardige hoeveelheid kritiek daarop. 1) 

Hoe valt de unaniem ongunstige kritiek op_ Mollers 
boek te verklaren? Het spitsburgerlike slagwoord "Hetze" 
kan niet serieus als verklaring dienst doen. Er moeten 
andere diepere oorzaken zijn, die dit met veel spanning 
verwachte boek lieten lopen in de val ener veroordelende 
kritiek. Eén daarvan is het ogenblik, waarop het boek ver
scheen. Men zou kunnen zeggen dat het verscheen op het 
psychologies meest ongelukkige moment, toen zich nl. in de 
waardering der critici een soort evenwichtstoestand had 
uitgebalanceerd na de schommelingen en onzekerheden der 
voorgaande jaren. Had Maller met de eerste jaargangen van 
Roeping een onstuimig leven opgevangen en dat, met Pieter 
van der Meer de Walcheren, gestuwd in de richting der 
heilige linie, - het tijdschrift De Gemeenschap vond zijn 
bestaansgrond in een herijking der poëtiese waarden, der 
(laat ons zeggen) meer vormelike eisen van het kunstwerk, 
die door Roeping in zijn eerste jaargangen voor hogere 
belangen wel enigsins uit het oog verloren waren. 

Men stelle zich het ontstaan van een kunstwerk voor op 
de volgende (schematies-vereenvoudigde) wijze: een mens, 
de kunstenaar . met een bepaald levensgevoel kiest uit de 
onmetelike volheid stof die hemel en aarde en al wat daar 
tussen ligt bieden, zijn onderwerp. 

De heni geschonken poëtiese vermogens doen hem dat 
onderwerp op één bepaalde wijze zi.en: de konsepsie (aktief 

1) Dr. H. W. E. Moller: Beknopte Gesch. van de Ned. Letterkunde, 
le. druk 1927, 2e. druk 1928. 
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genomen) van het . onderwerp, bijv. als drama (de een als 
zinnespel: Elckerlijc, de ander als renaissance-spel: Lucifer), 
als epos, als lyries lied. Deze konsepsie vergt een sterke psy
chiese intensiteit, welke in het kunstwerk navoelbaar is; zij 
is als het war~ de inwendige konkreet-wording van des 
kunstenaars levensgevoel en wereldbeschouwing, de inwen
dige vormgeving. 

Deze konsepsie dan wordt vanuit de inwendige konkreet
heid omgezet in stoffelike vormen, in uitwendig-stoffelike 
vormen (die nauwkeurig moeten korresponderen met de 
inwendige vormen). 

Schematies voorgesteld verloopt het proses aldus: 

1. De met zijn levengsgevoel behepte artiest kiest zijn 

2. onderwerp. -zinnespel 

3. Er ontwikkelt zich in hem zijn 1- drama _ren. drama 
konsepsie van het onderwerp - epos 

_ lyries lied 

en deze inkarneert zich in een bepaalde 

4. vorm, eerst a/in de voorstelling, 
daarna b/in de uitwendige vorm. 

Bij Dr. Moller nu valt de volle nadruk op het eerste 
prinsiepe, n.l. het levensgevoel, wil men: de mentaliteit = 
de geestelike, psychiese gesteltenis van de mens die kun
stenaar is, met name zijn metafysieke gerichtheid, zijn gods
besef, zijn zin voor goed en kwaad. 

Even eenzijdig valt bij "De Gemeenschap" prakties -
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niet teoreties - de volle nadruk op het vierde prinsiepe, 
dat van de vorm, - waardoor men er in die kringen toe 
komt b.v. een overdreven gewicht te hechten aan het werk van 
zekere dichters achter wier spielerei men zich forseren 
moet grçitere zinnelike of geestelike werkelikheden te zien. 

Het verschillend, extreem standpunt vloeit voor uit de 
individualiteit der respektieve figuren: Maller met een vóór 
alles sosiaal-kulturele bekommernis - Engelman met een 
vóór alles artistieke interesse. 

Moller is te weinig, Engelman te veel artiest om tot een 
in het onderhavige geval syntetiese beschouwing te komen; 
een der zeer weinigen die dit scherp kon formuleren was 
Gerard Bruning, een der weinigen die het intuïtief zuiver 
afweegt Pieter van der Meer de Walcheren. 

Het algemene levensgevoel zonder meer is voor de kunst 
van geen waarde: de grootste mysticus kan voor de kunst 
van nul en generlei betekenis zijn. 

De techniese perfeksie kàn een doodeenvoudige ritmiese 
waarde hebben, kan een liefelike ontroering schenken, -
altijd aangenomen dat zij de technies-perfekte uiting is voor 
enigerlei inhoud, al zij deze slechts ritmies. 1) 

Men zal echter langzamerhand dienen toe te geven, dat 
de waarde van een werk groter is naarmate er universeler 
waarden, dieper menselikheid in schone vorm tot uiting 
komt. Het kunstwerk is niets zonder de (in- en uitwendige) 
vorm; door de vorm komt men tot de menselikheid, die 

1) Techniese perfeksie kan óók een schabloon zijn dat men zonder 
meer overneemt. Zo imiteert Vondel herhaaldelik van zichzelf en anderen 
de renaissanse-santekraam, zo nemen de frans-klassisisten de schablonen 
hunner voorgangers over. 
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ineens door de vorm geopenbaard wordt; maar vorm op 
zich is eveneens iets van zeer geringe waarde, kan zelfs 
van geen waarde zijn als zij op overname berust, dus retories is. 

De "jongere'' die het méest synteties en psychologies . 
onderlegd over deze problemen schreef, Menno ter Braak, 
zegt het als volgt: 

"Voor den kosmos 1
) als geheel heeft het niet de 

minste blijvende beteekenis, of een mensch zijn aandoe
ningen schrijvend, schilderend, componeerend of filmend 
door de stof tracht over te brengen op anderen: dat 
is de onbelangrijkheid der kunstvormen en hun onder
scheidingen. Maar tevens is de kosmos zonder al deze 
verbijzonderingen een levensloos nihil, 2) waarvoor elk 
beeld terugschrikt: dat is de onontbeerlijkheid der kunst
vormen en hun onderscheidingen. Daarom eischt men 
van de film, dat zijn middelen zuiver en onafhankelijk 
zullen zijn, nu de middelen eenmaal bestaan. Zij zijn 
even onbelangrijk als die der andere kunsten, zij zijn 
even onontbeerlijk. Zij hebben slechts hun bijzondere 
symbolische taak, die door hun bijzondere zintuigelijke 
combinatie wordt voorgeschreven te vervullen". 3) 

De onontbeerlikheid, en dus belangrijkheid, der vormen 
niet voldoende te hebben ingezien, is de lakune in Mollers 
boek ; de onbelangrijkheid ervan niet voldoende te hebben 
beleden de fout van Jan Engelman c.s. uit begrijpelike reaksie 

1) Men neme dit woord voor lief. 
2) Ook dit versta men eenvoudiger als het er staat; men versta: de 

geestelike realiteit in eens mensen ziel kan zich alleen door stoffelike 
vormen (taal e.d.) openbaren. 

3) Menno ter Braak, Cinema Militans, blz. 44-45. 
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als kunstenaars - voor wie het middel nu eenmaal een 
eminenter belangrijkheid is als voor de beschouwer, wien het 
resultaat: de openbaring van dieper menselikheid het hoogste 
belang inboezemt. 

Ik heb reeds eerder 1) de volstrekte juistheid van Marsman 
stelling: dat kritiek niet technies genoeg kan zijn gewraakt; 
dit geldt slechts voor de vaktijdschriften. 

Nu zie ik ook dit, mijn standpunt verdedigd door een 
niet-creatief denker : 

"""Alle aesthetische 'beschouwing"" kan het tech
nisch standpunt niet als het doorslaggevende beschou
wen. Aesthetica, de houding van den achteraf theore
t1seerenden mensch tegenover de kunst, is geen creatie, 
maar overdenking, meditatie: de aesthetica brengt nog 
eens onder woorden, wat de aanschouwende mensch 
gewaar werd, toen hij zich tegenover het kunstobject 
bevond. Vandaar, dat de aesthetica zich niet, als de 
kunstenaar, op het bijzondere der technische onder
scheidingen richt, maar tracht algemeene schoonheids
normen te ontdekken in de bijzonderheid der technische 
onderscheidingen''. 2) 

Vandaar dat Moller gelijk had uit te gaan van het stand
punt vanwaar bij uitging: hij zoekt de schoonheid in het 
kunstwerk, wat mens aan mens verbindt, in natuur en boven
natuur. Maar hij faalde in de practiese toepassing, doordat 
hij het kunstwerk als zodanig niet zag ; de literaire geschie
denis heeft niet te behandelen personen en figuren, maar 
kunstwerken. Dit is zo maar niet een losse opmerking, het 

1) Roeping, jg. VI, blz. 235. 
2) Menno ter Braak, Cinema Militans, blz. 28. 
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is van wezenlike betekenis ; 1) het gaat . om de menselikheid 
en schoonheid die geopenbaard ligt in een kunstwerk -
en al wat wij over de maker van het werk weten is van 
bijkomstige waarde. 

Doordat hij uitging van de mens verwarde Moller -
de opmerking is zeer juist geformuleerd - door Anton van 
Duinkerken 2) - "het "inwendig schoon" (de psychiese inten
siteit, of inspiratie, bij Moller ook zielswerkelikheid, ziels
inhoud genaamd) van een poëties produkt, en het "inwendig 
schoon" (de metaphysieke gerichtheid, bij Moller eveneens 
zielswerkelikheid, geestelike inhoud) van de menselike ziel". 

En afgezien van deze verwarring - die in de twede druk 
ten dele is blijven bestaan - is het niet juist de metafysieke 
gerichtheid zonder meer in enigerlei kunstbeschouwing te 
betrekken. Slechts in zover deze zieleschoonheid - zoals 
Moller haar noemt - zich . verdicht, konkretiseert in een 
bepaalde konsepsie heeft de kunst er iets - maar dan ook 
ontzaglik veel - mee te maken. 3) Godsdienstig denken en 
voelen bijvoorbeeld zonder meer staat geheel buiten de 

' kunst; het rechtvaardigheidsgevoel. de ootmoed die de hoog
moed in zich neerslaat, zijn konkrete konsepsies van Vondel 
geweest, die voortvloeiden uit zijn mentaliteit, en die in 

1) Zie hierover de zeer juiste opmerkingen van Th. de Jager in Roe
ping jg. VI blz. 304 vlg. Het gevolg van Mollers houding- en hierdoor 
zal zijn boek ook wel zoveel kwaad bloed hebben gezet - is dat hij, 
vooral na 1880 tegen de schrijvers polemiseert. Hij beperkt zich niet tot 

het konstateren, aanvaarden of verwerpen van een historiesegroei, maar 
gaat bepaalde mensen te lijf. En dit in een schoolboek. 

2) De Tijd, 3 Maart 1928. 
3) Teoreties formuleert Dr. Moller dit 'n enkele maal, maar hij past het 

niet overal prakties toe. 
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Vondel die als kunstenaar deze gevoelens doorleefde, gestalte 
namen in hekeldicht en lyries lied. Met deze verdichte, 
verintensifiëerde menselikbeid in bet gedicht 1) heeft de be
schouwer te maken. Maar die is dan ook van eminent belang, 
van even eminent belang als de verwerkeliking in de stof, 
in het kunstwerk. 

* * * 
Daar is nog een andere omstandigheid, die het boek van 

Maller noodlottig werd. Werd van het verschijnen van vroe
gere boeken over literatuurgeschiedenis nota genomen in 
wetenschappelike vaktijdschriften, was de penvoe:i;der over 
een dergelik boek doorgaans een geleerde wie er veel aan 
gelegen was dat alle data in orde waren, - het boek van 
Maller viel "in handen" van kunstenaars, en nog wel van .... 
de kunstenaars-zelf die er in behandeld worden. Het is een 
moedige daad van Dr. Maller geweest de jongste literatuur 
te durven behandelen. De massale hoeveelheid kritiek die 
juist aan dit hoofdstuk besteed werd, was eensdeels in zich 
juist, anderdeels om het principe onjuist. Het was 'n gemis 
dat in de eerste druk bijv. Kees Meekel ontbrak en A. Roland 
Holst, evenals het een lacune blijft dat bijv. in de twede 
druk Herman de Man en Antoon Coolen de behandeling 
missen, waarop zij recht hebben. Maar dit zijn bijkomstig
heden. Indien de critici op dezelfde wijze de in dit verband 
geprezen de Vooys gingen beoordelen, zou er ook van 
zijn veelal in opsommingen ontaardend - overigens zeer 
verdienstelik boek - niet veel heel blijven. Te spreken 
over "de jonggestorven Henri Bruning" en Jan Engelsman, 

1) En niet dus niet zozeer de mens die het werk maakt, - zoals 
Maller herhaaldelik, met name in zijn inleiding betoogt. 
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en Gerard Bruning niet te kennen 1) zijn parallele lacune's 
als die van Moller, terwijl men nimmer vergeten moet, dat 
Moller het aandorst werkelik een opinie uit te spreken. 
Maar dit juist werd fataal: want de beoordelende kunstenaars, 
kennend beter dan wie ook, de artistieke strevingen van 
hun ·tijd, zagen Moller in de beoordeling dezer strevingen 
falen. Hier werd Mollers aktualiteit hem noodlottig. Er ligt 
echter iets onbilliks in Mollers boek te vergelijken met bijv. 
't boek over de Middelnederlandse literatuurgeschiedenis van 
Pater van Mierlo. Pater van Mierlo heeft zich niet gewaagd 
aan het ·meest precaire en voor ongezouten kritiek vatbare 
onderdeel onzer letterkunde-geschiedenis, n.l. de eigen tijd. 
En wie ziet hoe bijv. een prof. Prinsen een opeenstapeling 
van verouderde beginselen en kritiekloze domheden verkon
digt in zijn toch veel geprezen geschiedenis, moet respekt 
hebben voor Mollers durf. 

Maar het is nu eenmaal zó: door de uiterst scherpe kritiek, 
die hij zelf oefende, de hoge eisen die hij stelde, liet Maller 
een boek vermoeden dat alle anderen zou overvleugelen. 
En dat. is niet gebeurd .... 

* * * 
Ik heb een bespreking van deze uiterst pijnlike kwestie 

niet willen omzeilen. Dit boek is een van de tragiese mo
menten geworden uit Mollers leven. Het dient nergens toe 
dit te verhelen. Het tragiese van het geval wordt verzwaard 
door het feit, dat vrienden, leerlingen en bekenden van 
Maller er hun deel in hebben gehad - onvermijdbaar. 

Maar het leek mij ook juist te trachten een verklaring te 
1) De Vooys, Historische Schets, dertiende druk, blz. 169. 
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geven van het geval. De kleinzieligheid die spreekt van 
"Hetze" weet niet, dat ook zij, die Dr. Maller liever geen 
literatuurgeschiedenis van de eigen tijd zagen schrijven, het 
grootste respekt handhaven voor zijn enorme arbeid, zijn 
hoogstrevend idealisme en zijn onbaatzuchtige persoonlikheid. 
Het tendele mislukt-zijn van dit boek veroordeelt hen in 't 
geheel niet: in Maller de emancipator van de katolieke Zui
derprovinsies te zien - een eretietel welke hem tot in lengte 
van dagen zal huldigen als één der groten van ons volk. 
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VIII. DIEPTEN EN HOOGTEN. 

W ILDEN wij een volledig beeld geven ván het uit
bloeien der kulturele potensies van Brabant en 
Limburg, wij zouden een uitvoerige uiteenzetting 

moeten geven van heel het geestelik-godsdienstige leven 
van dit volk. Als Miguel de Unamumo het zuiverste wezen 
van Spanje benaderen wil, zoekt hij de opperste bloei hier
vao in de letterkunde en de mystiek. Ik laat dit hoofdstuk 
grotendeels ongeschreven - ik heb re :: ds gezegd dat dit 
boek onvolledig is l - om op enkele punten slechts, meest 
van literaire aard de aandacht te vestigen. Het zuiver gods
dienstige leven beschouwen valt buiten mijn bedoeling. Een 
opsomming van de talloze kloosters. zou een schema en 
skelet geven, dat de lezer weinig of niets zegt. Het gaat 
niet om getallen en namen, het gaat om "het witte paradijs". 
Als ik er één noem, is dit omdat er (toevallig? l) 'n literaire 
naam aan verbonden is: Oosterhout n.l. dat de beschouwende 
ordes der Benediktijnen en Benediktinessen herbergt, die 
de stralenbundels van Gods genade en zegen neerbidden 
over de trouwe heimische brabantse boerenlandouwen. 

Zonder het gerucht der "beschaving" wordt hier aan de 
diepste kultuur gewerkt, die alleen de redding brengen kan 
uit de rampzalige tijden die wij beleven. Maar van hieruit 
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gaan toch ook boeken over Nederland van àndere en hogere 
kultuurwaarde dan de beste roman, van hieruit gaan óók 
schilders en kerkenbouwers van meer dan middelmatige 
betekenis. 

Onder de stille muren van Oosterhouts Benediktijnenklooster 
na de wereldoorlog tot rust gekomen, verhuisde Pieter van 
der Meer de Walcheren in 1921 naar Helmond om daar aan 
de Nieuwe Eeuw de rubriek Kunst en Letteren te verzorgen. 
Deze rubriek is de eerste stoot geweest in de muur van 
veel vermolmd traditionalisme. Ondanks alles was de kato
lieke nederlandse beschaving blijven voortleven in 'n gezapige 
sfeer van gemoedelike praatzucht en zelfbedwelming ("Rooms 
is troefl"), die in de letterkunde neerkwam op de gezellige 
babbelerij van 'n dameskransje. De kosmopoliet van der 
Meer maakte hieraan een eind, en wekte de slapende krachten. 
Zodat, toen Maller eind 1922 Roeping oprichtte, dit tijdschrift 
na enkele nummers "in handen viel" van de z.g. katolieke 
jongeren. Het is de niet te vergeten verdienste van Moller 
geweest zodoende de jongeren hun eerste uitingsmogelikheid 
gegeven te hebben. 

In één opzicht reageerden Pieter van der Meer en Dr. 
Maller toentertijd merkwaardig simultaan, in het feit dat zij 
de jongeren de eis stelden van diepe beleving hunner gods
dienst. Zij riepen om een eigen .... katolieke kunst, door 
Léon Bloy voor in se onmogelik, 1) door Henri Bruning 
later voor allerminst verwerkelikt verklaard. 2) 

Over het ontstaansmoment en de historiese betekenis van 

1) In zijn stuk over Hello. Zie de vertaling van Anton van Duinkerken, 
Roeping, 7e jg. 

2) In zijn artiekel Kunst en Kunstenaar Roeping, IVe jg. passim. 
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het maandschrift Roeping geef ik het woord aan iemand, 
die niet als ik met zó nauwe banden aan het tijdschrift ver
bonden ben, nl. Anton van Duinkerken. Hij schrijft: 1) "In 
October 1922 verscheen te Roermond het eerste nummer 
van het katholieke maandblad "Roeping" onder redactie van 
den emancipator der Zuiderprovincies, Doctor H. W. E. 
Moller te Tilburg. Meer idealist dan aestheet, meer bezieler 
dan versgevoelige, meer beginselvast dan krities van tempe
rament was Doctor Maller eerder een leider der ontwakende 
geestdrift dan van het ontwakend ·poëties vermogen. Zelden 
zal er een tijdschrift zijn verschenen, waarin het enthousiasme 
der redactie zo meedogend was voor het onvermogen der 
medewerkers op voorwaarde ·dat zij het enthousiasme deel
den. Dit is geen uitsluitende blaam: de verzenstroom der eerste 
Roepingjaargangen, die nu, na zes jaar, reeds grotendeels 
geen andere dan documentaire waarde behield, heeft de moge
likheid geschapen dat een kleine groep van mensen in een 
korte tijd de katholieke mentaliteit hier ter lande als het 
ware overrompelde en met een explosieve geestdrift te niet 
deed, wat bij rustige arbeidzaamheid het slopingswerk van 
jaren had gevraagd. "Roeping" was een gebeurtenis in ka
tholiek Nederland die haar \iveerga slechts had in het oudste 
verleqen onzer emancipatie-geschi edeni s. in de dagen namelik 
toen het eerste katholieke dagblad "De Tijd" werd gesticht. 
Noch "De Katholiek", noch "Van Onzen Tijd", noch "De 
Beiaard", noch , vooral de ietwat trieste noordformatie, die 
onder de schuilnaam van "Studia Catholica" uit de schulp 

1) Ik sieteer het - voorlopig - manuskript van een rede, die nader 
zal worden gepubliseerd. 
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kroop waarin de onthutste "Katholiek" zich even te voren 
terug had getrokken voor de waarheid dat ieder pastoor 
geen dichter en geleerde was, verwekten bij hun verschijning 
de beroering, die Roeping begroette. Men voelde dat er 
iets verscbrikkeliks te wachten stond. De brave katholieke 
dichtkunst van voorheen werd plotseling uit het geheugen 
gedreven door een stroom van lyriese ontboezemingen, die 
braken met alle wetten der geijkte prosodie, en een inhoud 
hadden, waarin het katholicisme als een onstuimige felheid 
en vitaliteit werd voorgesteld. D e geloofsgenoot schrok op 
en verzette zich even tegen deze aanval op zijn rustige 
veiligheid, de krant parodieerde de nieuwe gedichten, ge
bruikte het woord "uitwas" dat stereotiep bij zulke aange
legenheden de verklaring van een minder duidelik vatbaar 
verschijnsel vervangt en gaf zich tenslotte gewonnen, toen 
de andersdenkende kritiek de jonge katholieke dichtkunst 
au sérieux bleek te nemen". -Tot zover A. van Duinkerken. 

Al werden in den beginne door ·de Roeping-redaksie en 
medewerkers al te zeer de eisen van het vakmanschap ver
waarloosd, dit herstelde zich al vrij spoedig, toen "De Ge
meenschap" zijn in dit opzicht aanvullend werk kwam 
verrichten. Mag de letterkundige onr~ikkeling van Nederland 
al de richtiny van .. leven e n kultuur" n,1,1 r "schoonheid" 
vertonen , he t tijdschrift Roeping · venoonde de kulturele 
ontwikkelingsga:c.g van de "schoonheid" naar het ganse kom
pleks van ,,leven en kultuur". 1) Zonder de literaire en artis
tieke eisen in 't minst te verwaarlozen, meende Roeping, 
na 't verdwijnen van De Beiaard, zijn arbeidsveld te moeten 

1) Roeping had eerst als ondertietel: Maandschrift voor schoonheid , 
later: Maandschrift voor verdieping van leven en kultuur. 
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verbreden tot dat der algemeen kulturele vraagstukken, in 
welke richting het zich de laatste jaren voortbeweegt. Hoe
wel de redaksie - op de Vlaming Wies Moens na ~ uit 
geboren Noorderlingen bestaat, menen Wij dit tijdschrift ih 
dit verband te mogen noemen, daar zowel zijn stichter als 
zijn redakteuren allen van Noord naar Zuid kwamen wo
nen, 1) en het tijdschrift voor juist de helft door zuidelik 
geld in het leven wordt gehouden evenals onze katolieke 
universiteit. Ook dit, menen wij, wijst op groeiend kultuur
besef bij de katolieken van het Zuiden. 

- Een tiepies vertegenwoordiger van Brabant in de letter
kunde is Anton van Duinkerken (schuilnaam van Willem 
Asselbergs), geboren in het "jubelstadje" Bergen op Zoom 
op 2 Januarie 1903. Hij debuteerde in 1923 met gedichten 
in Roeping. In het kompleks van jong-katolieke dichters 
vertoont Anton van Duinkerken een spesifiek Zuidelik ge
vormd tiepe, overgangstiepe tussen Holland en Vlaanderen. 
Laat ons schetsmatig trachten hem in zijn eigenlike geaard
heid die zoveel eigenaardige overeenkomsten met die van 
het brabantse volk vertoont, te beschouwen: we zullen er 
dieper door blikken in de ziel van het zuidelik volk. 

Van Duinkerken is in zijn verzen lyries; ik heb hem eens 
"de hymniese zanger" genoemd 2) naar aanleiding van zijn 
dichtbundel "Onder Gods ogen". 3) 

Ieder dichter nu, dus zéker de lyrikus, reageert op zijn 
wijze op de dingen der wereld, - en uit de uiteenzetting, 

1) Met ingang van de zevende jaargang trad tot de redaksie echter 
toe de Amsterdamse architekt J. van Hardeveld. 

2) Roeping, jg. 6 blz. 109. 
3) Uitgave A. A . M. Stols, Maastricht 1927. 

154 



de botsing of wrijving dezer twee machten: ik en wereld, 
ontstaat het wereldbeeld des dichters, ontstaat zijn vizie op 
de wereld. Wat bij Marsman verbeten ondergangslyriek is, 
katastrofale ineenstorting of sterren-overstijgende herrijzenis, 
- is bij van Duinkerken naar gelang der tijdperken anders 
genuanseerde, maar immer wezenlike verbeerliking, bejubeling 
van geluksaanbrengende verschijnselen. Tenslotte is de reaksie 
van Marsman zoals die van veel moderne poëten, in diepste 
wezen dramaties; en het menselik conflikt, dermate toege
spitst, laat de oude vorm der lyriek geen bestaansmogelikheid : 
het dramaties konflikt brak alle oude, ook innerlike, vormen 
van rietme en versevenwicht. Het moderne vers was naar 
wezen de uiting van meer dramaties dan lyries aangelegde 
dichter-temperamenten. Nóch Marsman, nóch Gerard Bruning 
kan men zuivere lyrici noemen: de spanning tussen de 
polen ik en wereld werd te hevig dan dat daaruit een zang 
zou kunnen ontspringen. 

Van grotendeels geheel andere aard echter is het werk 
van Anton van Duinkerken. Onder zijn talrijke medepoëten 
is hij wellicht het zuiverste tiepe van de lyrikus in oude 
zin, de zanger voor het aanschijn Gods, David l 

Zoals David danste en zong voor het aanschijn Gods tot 
Zijn meerdere eer en verheerliking, zo zingt deze late af
stammeling-naar-de-geest zijn lied "onder Gods ogen". De 
tietel lijkt ons niet ongelukkig gekozen: men kan hier, zeer 
ten onrechte, mystiese diepten peilen gaan, men kan haar 
keus schuiven op een zekere mate religieuse verwaandheid, -
geen dezer motieven is blijkens de inhoud aanwezig. Wat 
haar a posteriori deed kiezen is een der eeuwenoude hebbe
likheden van de katholiek, die het grote spel der wereld 
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zich voltrekken ziet onder Gods ogen, die zich alles op dit 
schouwtoneel voltrekken ziet onder de wijd-omvattende en 
ordende blik Gods. Zowel de simpelen van de hei als de 
grote eenzame Dante, zowel het provinciaal-uitgelaten jubel
stadje als het dorre strand, zowel het van zijn kostbaarst 
bezit beroofde volk als de zeevaarders met hun "ogen, 
doorblonken van ·rust" en het "volk in de prosessie'', zowel 
drie der grote levenstiepen :· de priester, de kunstenaar als 
de drinkebroer, zijn allen gezien als kinderen van één Vader, 
zijn allen verenigd in die ene grote, goede, waarachtige 
gemeenschap "onder Gods ogen". En over al deze "uit 
liefde geschapenen" welt telkens wéér een zang op des dichters 
lippen, een zang van lóf. - Het diepste wezen van Anton 
van Duinkerken is zang, zang nièt van vervloeking om de 
verwordenheid dezer aarde, zang nièt van verwerping van 
dit te laat geslacht, maar làfzang. De diepste aard van van 
Duinkerken is hymnies, omdat zijn reaksie op de dingen 
dezer wereld in hem een golf van vreugde, van liefde doet 
opspringen. En het wereldbeeld dat zich uit deze - katolieke 
- reaksie samenstelt, is niet dat van een Untergang des 
Abendlandes, maar van een Glückliche Menschheit, ondanks 
alles ... 

Ondanks alles) - want van Duinkerken's ziel is met 
primitief in deze zin . dat zij nóch het leed dezer stervende 
beschaving. nóch het leed der eigen ziel erkennen zou, af
gezien van de vraag of het gelukken zou zichzelf zóver te 
ontvluchten, het leed te verdrinken in een vloedgolf van 
durende ekstaze. Maar zij is primitief in déze zin dat zij op 
àlles, ook op het leed, spontaan reageert met een goddelik 
optimisme. Dit mag het aanzicht geven aan verzen van 
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minder sombere allure dan wij hebben leren waarderen, niet 
om hun somb~rheid of getourmenteerdheid, maar om hun 
waarachtige eerlikheid en diepe klank, - wij menen dat er 
buiten deze nog anders geaarde mogelikheden liggen voor 
lyriese dichtkunst ... 

. . . en dat wij dankbaar moeten zijn voor een dichter in 
dit tijdsgewricht die een dichter is der vreugde. 

Van Duinkerken vertoont in deze bundel verzen wel mede 
de zuiverste eigenschappen (castizo zou de Unamuno zeg
gen l) van zijn volk, de wezenlikste, de meest waardevolle. 

En het is ook ongetwijfeld zijn bedoeling geweest deze 
te verdedigen tegen wanbegrip, toen hij zijn Verdediging 
van Carnaval 1) schreef. Ik mag wellicht verraden, dat het 
eksemplaar dat hij mij toezond, het inschrift droeg : "Voor 
Gerard Knuvelder deze verdediging van de vreugde die een 
verdediging van de vroomheid is". Het spijt mij oprecht te 
moeten zeggen, dat Van Duinkerken zich naar zijn mening 
in de konkrete toepassing heeft vergist. Zeker: een verdedi
ging van de waarachtige vreugde is een verdediging van de 
vroomheid. Maar van Duinkerken heeft zich niet op de 
hoogte gesteld van de "vreugde" welke heden ten dage in 
het Zuiden (hic et nunc) "Carnaval" heet. Dat bepaalde Car
naval nu, onderscheidt zich door een onmiskenbaar realis
tiese, platte, ordinaire beestelikheid, waarover het beter is 
maar niet al te veel te spreken. Waar Van Duinkerken het 
feest verdedigt, met name het gemeenschapsfeest, staat ieder 
katoliek aan zijn zijde; de twee eerste hoofdstukken kan 
men grotendeels aanvaarden; bedenkeliker is het slothoofd
stuk van zijn boek waarin hij een bepaald feest verdedigt 

1) De Gemeenschap, Utrecht, 1928. 
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dat in de loop der tijden ontaardde, of .... eerst kortelings 
weer ingevoerd werd onder invloed van dekadente stromingen, 
en dus al heel weinig uitstaans heèft met het oude kato
lieke feest. - In laatste instantie verdedigt van Duinkerken 

· Carnaval echter ook tegen deze lieden ; men miskenne nl. 
de diepere grond van Van Duinkerken's Verdediging niet. 
Faalt zij in de praktiese toepassing, zij is in wezen wederom de 
uiting van dat meest waardevolle bezit des echten Braban
ders; zijn diepe vroomheidszin, zijn zin aan ware vreugde en 
kleurige verschijningen. Optochten houden en toneelspelen 
zit de Brabander in 't bloed, en dit is een goed erfdeel van 
voorvaderlike geslachten, die in het kostelik woord lant
juweel de syntese van beiden kenden. 

Die proza boeken samen, geven voorlopig de hele Van Duin
kerken: Verdediging van Carnaval: de wereldlike vreug~e. aan
vaard als gave Gods; Verhandeling over de liefde tot God, 
vertaald uit het latijn van Sint Bernardus, het boek van zijn 
grote liefde, 1) de geestelike liefde en vreugde ; De Ravenzwarte, 
puerile uiting van de mens die zijn eenvoudige aardse vreug
den doorstraald en doorlicht ziet in de liefde tot God en 
al het geschapene. Anton van Duinkerken die "doodsbe
nauwd is, dat men hem ooit verdenken zou, een brave 
fatsoendelijke jonge man te zijn, die niet van alle markten thuis 
is" 2) is de meest ongedwongen religieuse kunstenaar onder de 
jongeren; juist omdat het bij hem, die zich nimmer aan 
Gods-aanroepingen bezondigde, zo natuurlik is, valt het zo 
weinig op. Het is het beste wat de brabantse beschaving 
in hem heeft achtergelaten. 

1) De Gemeenschap, Utrecht, 1929. 
2) P. v. d. Meer de Walcheren, Opgang, 6 Okt. 1928, blz. 639. 
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Hoe zich tenslotte de bra bantse geest verbreden gaat, zich 
bewust gaat worden van zichzelf ook, toont Van Duinkerken, 
die met recht een franse Brabander genoemd kan worden. 
Breero mocht in zijn Spaanse Brabander beide volken ridi
kuliseren, de moderne dichter verdiepte zijn eigen (vooral 
religieuse volksheid aan de franse kultuur) zónder eigen aard 
te verliezen. Wel integendeel mag gezegd worden dat, naar
mate Van Duinkerken méér kosmopoliet wordt, hij sterker 
Brabander en beter Nederlander wordt. In zijn boek Roof
bouw 1) rakende het probleem katolisisme en letterkunde 
naar aanleiding van meest franse schrijvers, toont hij zich 
geestelik en stilisties "degelik" als Potgieter. Deze franse 
Brabander trekt de spesifiek nederlandse lijn in onze letter
kunde: Huygens - Potgieter - Albert Verwey door. Maar 
Van Duinkerken kent wat deze drie zeker niet zózeer kenden: 
naast hun massief nederlanderschap heeft hij kennis van de 
diepste kultuuruiting van een ziel: de godsdienst. Het dichtst 
staat hij dan nog Huygens nader, wiens vrome kalvi:nistiese 
godsdienstzin ook onvermoede diepte boorde. - In Van Duin
kerken is zich aan 't verwerkeliken de grote mogelikheid van 
het zuidelik volk: met behoud van 't eigen diepste wezen• 
verbreden en uitbreiden, uitbloeien van eigen krachten. 

In de twede druk zijner letterkundegeschiedenis zegt Dr. 
Maller naar aanleiding van Anton van Duinkerken : 

"De stem van zijn volk en voor zijn volk is hij niet geble
ven. De klacht en aanklacht in Gebed voor mijn volk waarin 
hij zo'n grootse roeping voor zijn dichterschap en voor zijn 
persoonlikheid liet vermoeden, is niet tot 'n onbedwingbare 
aanklacht uitgegroeid. Dit is jammer voor Brabant".2) 

1) Uitgave H . Gianotten , Tilburg, 1929. 2) Blz. 357. 
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Hoewel lang niet altijd met van A.v. Duinkerkens werk en 
streven instemmend, meen ik dat hier een te primitieve voor
stelling gegeven wordt van het dienen ener kultuur : Guido 
Gezelle - zoals Dr. Moller zelf herhaatdelik betoogd heeft -
heeft met zijn puur-menselik dichterschap de vlaamse kultuur 
gediend op zijn wijze, moge die anders zijn als die der 
rui te brekers. 

Dat het goede Brabantse sentiment in Anton van Duin
kerken niet verstomd is, blijkt uit een der voortreflikste ge
dichten die hij schreef tegen de schrijver van een aantal boeken 
welke wij in dit boek niet hoeven te vernoemen, wijl zij in 
hun (opzettelike?) ondeskundigheid, maar bewuste gerafineerd
heid Brabant een striemende slag in het aangezicht gaven, en 
gelukkig tot een schandaalkroniek behoren welke volkomen 
onbrabants is. De schrijver A.M. de Jong in Bergen op Zoom 
schreef in een zijner Godslasteringen in Nu het volgende: 

"De Lieve Heer, die schuldig staat aan het drama 
van Jeanne d'Arcs leven is geen aanbiddelike godheid, 
maar een sadistiese demon, een verradelike intrigant, 
een trouweloos tiran". 

Hierop heeft Van Duinkerken als volgt geantwoord 1
): 

Sinte Jehanne d'Arc spreekt in den hemel tot de Vader: 
Geef mij het vuur weerom 
en 't gapende gemeen, 
de geile schennis Uwe engelse soldaten, 
en gans het laf en dom 
en geesteloos bedrijf van wie aan mijn geween 
hun overwinning maten. 

Ik wist mij maar Uw kind 
en vroeg geen recht 
dan 't enig recht, dat ik U .moest bereiden; 

-----
1) De Gemeenschap, Dec. 1928. 
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dus waart Gij welgezind 
en gaafc voor Frankrijk's koning, Uwen knecht, 
mij vrijgeleide. 

'k Erkende nimmer goed 
dan Uw bevel 
en voor mijn ziel de kracht, dit te verdragen ; 
geen troost heeft mijn gemoed 
omlaag aanvaard dan voor Uw Goddelike wil 
te mog en wagen. 

Thans echter smeek ik U 
om recht en wraak: 
Gij zaagt Uw Zoon gehoond voor dertig zilverlingen, 
drie pagina's van "Nu" 
bieden vandaag voor eendre Judas-taak 
dezelfde dingen. 

Gun niet het dubbel deel 
voor minder kwaad, 
laat Querido geen zestig pop betalen 
omdat een veel 
minder oorspronkelike geest dan Judas al diens haat 
in 't hollands wou vertalen. 

lk vraag voor deze man 
geen andre pijn 
dan een geringe Judas-loon verlaging, 
daar hij niet scherper kan 
voelen dat er nog goddelike wetten zijn 
dan door zo'n plaging. 

Cochon had niet veel geest 
en droeg terecht 
zijn _naam, maar nooit heb 'k tegen hem gebeden; 
beminde ik Frankrijk meest , 
s teeds had ik liefde voor mijn vijand in 't gevecht 
doch , Heer, verhoor mij heden : 

Geef mij het vuur weerom 
en 't gapende gemeen, 
de geile schennis Uwer engelse soldaten, 
liever dan ' t laf en dom 
geveinsde medelij van wie om mijn geween 
zegt U te haten. 

161 



Men heeft de dichter dank te weten voor dit vers. 
Indien dit hekeldicht als een nieuwe Geusen-Vesper de 

inleiding mocht zijn tot een Palamedes. al was 't maar tot 
een leven van Sint Jeanne d' Are, dan zou onze letterkunde 
gewroken zijn over het dom geschrijf des heren de Jong, 
dat ten allerhoogste geschikt is als voetschabel te dienen 
voor hekeldicht en gerechte wrake. Moge de Jong in de 
eeuwigheid onzer taal alleen voortbestaan door "Sint Jehanne 
d' Are" zoals de vierentwintig alleen voortbestaan door 
"Geusen-Vesper .... '' 

Een beperkt, maar in zijn beperking zich steeds meer 
uitzuiverend kunstenaar van de brabantse bodem is Antoon 
Coolen met zijn Kinderen van ons volk. 1) Niet bezield door 
geniale konsepsies, geen bewonderenswaardig stylist, is Cool en 
echter een rasecht verteller van heldere zuiverheid, nu hij 
de sentimentaliteit en soms onnodige platheid van zijn eerste 
novellen Peerke, dat Manneke en Jantje de Schoenlapper en 
zijn Weensch Kiendje voor wat het laatste betreft heeft doen 
plaatsmaken voor een sterker, verdiept realisme, terwijl het 
sentimentele plaats begint te maken voor een zekere gezapige 
gezelligheid en praterigheid die echter nog altijd de kracht 
en vitaliteit van het werk schaden. In Kinderen van ons Volk 
spreekt zich overigens een visie uit op het brabantse volk, 
welke men terdege scherp moet waarnemen om niet mis
leid te worden door de schijn. Onder de gemoedelikheid, 
diep verborgen, maar niet minder reëel, ziet Coolen energieën 
leven in dit volk, die zich op zekere momenten ve~diepen 
en verhevigen tot levenskrachtige of doodsgerichte momenten 

1) N. V. Paul Brand's Uitgeversmaatschilppij, Hilversum (1928.) 
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van uitbarsting. Het timmermannetje Doruske zegt het zo 
simpel tegen de pastoor: "mijnheer pastoor, de twaalfde is 
op komst, nou krijg ik het getal der apostelen". Een visie, 
welke zulke fundamentele levenswerkelikheden op zo sim
pele, als vanzelfsprekende wijze weet te realiseren, heeft 
recht zich uit te spreken, maar plicht zich ten diepste eigen 
wezen bewust te maken en de zuiverst-mogelike artistieke 
vorm te vinden om zich te verwerkeliken in schoonheid. 
Dit temeer, nu deze visie niet éénzijdig het godsvertrouwende 
en innerlik verrustigde van het verarmde Peel volk ziet, maar 
daarnaast een tragiek in deze simpele levens, welke met een 
bijwijlen scherp realisme wordt gezien en beschreven. Ik 
bedoel het geval van Giel, Marie en Godefridus. Uit beide 
mannen tenslotte Godefridus kiezende, leeft Marie gelukkig, 
eenvoudig gelukkig met haar man . . . . tot haar vroegere 
medeminnaar als vanzelfsprekend zich schaduwend tm1sen 
beiden stelt. Het verre dreigend gepraat der bevolking, 
kwaadsprekend als immer, doet in Godefridus de haat tegen 
Giel groeien, smeulend eerst, opvlammend daarna, met hevige 
flakkeringen tenslotte uitlaaiend in een verterend vuur, tot 
Godefridus zijn rivaal vermoordt, als bij ongeluk. Heel de 
twede helft van het boek reikt langzaam, langzaam uit de 
trage descriptie van het arme-boerenvolkleven tot deze 
hevige acute uitbarsting, tot dit konkrete feit dat plotseling 
een chaotiese verstoring teweegbrengt. Eén boer dood, de 
ander in de gevangenis, en de jonge vrouw die spoedig 
moeder zal worden, alleen met een grote boederij. 

"Den arbeid kan niet stil staan. Den tijd kan niet worden 
stilgezet. De dagen gaan door onze smart en ongelukken 
en bezuuking heen, de dagen mee hunnen arbeid. 
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Marie en den pastoor zijn weer alleen. Marie wiegt haren 
kop op en neer tusschen d'r uitgestrekte armen. Schruwt 
ze om den doode het meest? Schruwt ze om den levende 
het meest? Een vrouw dat is zoo wonderlijk. In haar vol
trekt zich het eeuwige mysterie, dat zijn oogenblikken blind 
kiest en vindt, te midden van geluk, te midden van vrede 
en onder den lach der oogen, en te midden van kommer, 
rampen en slagen en onder heete tranen. Marie, mee een 
stem die schor en doordrenkt van tranen is zegt en herhaalt 
aan den pastoor de kommervolle klacht van haar naderend 
moederschap. Het is met die dingen zoo wonderlijk. Er is 
eenen mensch gedood en de zijnen zitten in hunnen smart
lijken rouw. Er is een ander, die in 't gevang zit wegens 
manslag. Hier is een vrouw, die in haar ellende dieper 
schruwen moet over de vrucht van haar lichaam. 

De pastoor vraagt : 
- Een kiendje? 
En het schruwende weeklagende hoofd, waarop hij neer

ziet, schudt langzaam ja". 1) 
- Strakker van lijn, zonder de te talrijke afwijkingen van 

Zijn Kinderen van ons volk is Coolen's boek Hun grond 
verwaait. 2) Men kan ook tegen dit boek de bezwaren laten 
gelden, die ik opperde tegen het vorige, een gezapigheid 
die soms de vitaliteit zo niet ondermijnt dan toch belemmert 
tot uiting te komen, maar de voortreflike kwaliteiten van 
het boek overstemmen deze bezwaren. Het boek is sterk, 

1) Kinderen van ons volk, blz. 207, 208. 
2) De Waelburgh, Blaricum. Weliswaar is dit boek geschreven voor 

Kinderen van ons volk, maar lk plaats het ná dit boek om uit mijn 
bespreking duidelike redenen. -
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is hecht-gevoegd, en is geschreven vanuit een levenskon
sepsie die volstrekt katoli<lk is. Daarbij spreekt zich het 
brabantse levensgevoel er zó sterk in uit, dat men het wellicht 
het beste brabantse boek kan noemen dat tot nog geschreven 
is. Zeker: Coolen is geen Hamsun die in Hoe bet groeide 
het grootse epos ontwierp van de noorse boer en zijn strijd 
tegen de elementen, maar in zijn beperkter kwaliteiten is 
dit boek zeer sterk en zuiver. Trouw aan de grond, trouw 
aan de traditie is de éne pool; het ondergaan van de aan
trekkingskracht der stad en het zg. moderne leven de andere. 
Het is niet moeilik te zien aan welke kant de schrijver zich 
plaatst; aan die van de boer en zijn vrouw, trouw daarheen 
levend aan de aarde, àf van hun zoons die in veronacht
zaming. van de traditie van hun geslacht. heenzwerven om 
toch telkens weer terug te keren. Dit boek staat in de 
grote tekenen van het leven: liefde, kind en arbeid, gedrieën 
overstraald door het besef van Gods voorzienigheid. En het 
zijn deze drie elementen die het jonge geslacht àfwel los
laat,' ofwel laat verwateren om er eerst na vele omzwer
vingen toe terug te keren. 

In beperkte proporties heeft Coolen het grote probleem 
gesteld waarover wij in het eerste deel van dit boek spraken: 
de aantrekkingskracht van de grote stad en haar industrie 
op ·de boerenzoons en, heden ten dage, boerendochters die 
met duizenderlei banden gebonden zijn aan hun grond: 
banden van geloof, banden van traditie, banden van familie
gehechtheid, maar die zich losscheuren of los láten scheuren 
terwille van het gouden kalf. 

Het is niets minder dan een gewelddadige revolutie die 
Brabant momenteel ondergaat, een revolutie zoals er sinds 
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honderden jaren in -het volksbestaan niet is voorgekomen; 
dit boek laat er ons iets konkreet van zien; dit boek laat 
ook voelen ook de waardering die de Brabander heeft voor 
de boven-moerdijkse "beschaving": 

"Duisternis en criminaliteit? Ze verdienden amper hun 
brood en zopen het tien keer aan bier op, 't land was 
één brouwerij inee zatte menschen en als ze feest 
vierden staken ze de messen in elkanders buik, en 
trokken ze er dampend van bloed weer uit en veegden 
ze af aan de bokspijpen. Asteblief, zoo gong het er 
hier naar toe vóór de teedere ontferming van boven
moerdijksche beschaving, die naar de verdommenis kan 
loopen met d'r ~tatistieken". i) 

Wie de relatieve gezondheid van de feestvierders en 
messentrekkers boven die der boven-moerdijkse beschave
lingen niet erkennen kan, moet over het probleem van het 
Zuiden niet meepraten. Het rasechte zuidelike volk is kato
liek met de aankleve van dien, met zijn lust aan uitbundige 
feesten ook, die in zatlapperij en messenfeesten ontaardt ~ 
een ras dat door het met kalvinismen doordrenkt Noorden 
niet zal kunnen worden begrepen. Ten volle waarderend wat 
bet Noorden aan zelfbeheersing en tucht gebracht beeft en 
voortgaat te brengen, mogen daarnaast nimmer uit het oog 
verloren worden de veel diepere beschavingswaarden die 
door het katolicisme eeuwenlang in dit volk zijn ingeënt. 
Mits deze alzijdig tot ontplooiïng komen staat het Zuiden 
er in kultureel opzicht allesbehalve ongunstig voor! 

Wij zagen hiervoor de àndere zijde van Coolens brabantse 

1) Blz. 7, 8. 
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aard: zijn tragiese visie op het leven, dezelfde tragiese visie, zij 
'tin onvergelijkbare intensitei t, die Breugel in zijn schilderijen 
beleed. Maar over deze tragiek straalt ongedwongen' een 
hoger licht, hetzelfde hoge licht, welks schampen de waarde 
uitmaken van Anton van Duinkerkens Vertelsel in de hut, 
het eenmaal uitgesproken, zij ' t niet even .gelukkig "roman
ties" gerealiseerd inzicht: 

" .. .. en daarom wil ik u met nadruk aan het verstand 
brengen, dat het leven heilig is. Hoe slecht het verloopt, 
het is heilig. Hoezeer geschonden het is heilig. Zijn zege
ningen zijn heilig en zijn bitterheid is heilig. Zijn smarten 
heiligen, zijn vreugden zijn het begin en beginsel aller hoogste 
heiligheden" . 1) Het is het inzicht dat de verteller won van 
zijn moeder, die hem leerde: "het leven is een goede gave 
Gods" 2) - . een inzicht dat gewonnen werd in en door de 
hardheid des dageliksen levens. 

Ondanks dit prachtvolle thema, is het Van Duinkerken 
in deze vertelling nochtans niet gelukt op het hoge peil 
te geraken dat zijn beste werk draagt. De veelbelovende 
eerste hoofdstukken hebben zich tot een belofte beperkt, 
en met een zekere plichtmatige vlotheid heeft de schrij
ver zijn verhaal afgewerkt zonder de verdieping te be
reiken welke hij klaarblijkelik wenste. De zeer duidelike 
tendens : blijmoedige levensaanvaarding te prediken, is niet 
gekonkretiseerd, is niet het vormelik beginsel van het ver
haal geworden; het is niet de diepte ingedrongen dit boek, 
maar liet zich meeslepen op het àl te sterke schrijfgemak 
van zijn auteur, het was tenslotte geen allerdringendste nood-

1) Vertelsel in de hut, blz. 10, 11. 
2) Idem, 29. 
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zaak meer, die de schrijver bewoog scherp en intellektueel, 
zij · t klein bestek, door des levens schors in de kern te 
dringen. En juist wijl het hier geen realisties verhaal betrof 
maar een door zekere luguber-sinistere vizi e op het leven 
gedragen vertelsel. was deze verdieping noodzakelik geweest, 
wilde de schrijver niet verstarren. Het eerste deel blijft het 
beste în zijn "erdenhafte" gebondenheid, zijn relatie tot het 
bezielend motiet der moederaarde, waarop schamelen en 
nederigen hun brood en geluk wonnen, ver van de centra 
der beschaving. De realiteit van het gegeven zelf geeft hier 
de gewenste verdieping. 

Naast de genoemden zij vermeld een Limburger van geheel 
andere geaardheid: Mathias Kemp. Er is reeds opgewezen 
hoe Kemp in vergelijking met Vlamingen krities is, maar in 
vergelijking met Hollanders een benijdenswaardig tempe
rament bezit. Men heeft gesproken van een "onstuimige 
oerkracht'" en dit is een zeer karakteristieke benaming van 
Kemp's hoofdeigenschap. In een novelle "Van het dorp dat 
God terugvond" 1) trèft een besef van en macht tot weer 
gave der geweldigheden die een rol spelen in het geestelik 
leven; in een roman "De Bonte Storm" 2) een macht tot 
omvatting van de bonte storm van Carnaval en de psychiese 
verschijnselen die meer dan normaal is. Ik bewonder deze 
roman - die intussen in 't geheel niet voor kinderen is l -
zéér: èn om het zuivere maatgevoel. waarmee de sèhrijver 

1) Roeping, jg. 6, blz. 101 vlg. 
2) H. P. Leopold, Den Haag, 1929. Het spreekt dat deze roman van 

Kemp, buiten alle artistieke waarden om, kos.tbaar materiaal bevat voor 
ieder die het Zuiden metterdaad wil zien groeien en .. , vervallen soms. 
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zich als kunstenaar ten opzichte van de verschijnselen heeft 
gesteld, en als Katoliek 't geheel heeft bezien. 1

) 

M. Kemp is een der vele kunstenaars die het oude Maas
tricht bevolken. Jan Engelman schreef over de kunst dezer 
stad treffend het volgende : 2) 

"Wat Zuid-Limburg, wat Maastricht bijdraagt tot de kunst 
van het oogenblik is niet groot en vervoerend, maar het is 
in zijn beste uitingen van een- regionale karaktervastheid en 
innigheid die te zeldzaam werden. Het heeft, ik ben hier 
vast van overtuigd, een grond van eigen cultuur, een vrucht
baren kiembodem, het is van den bodem, het ligt aan den 
bodem in de beste beteekenis van het woord. Het is oprecht 
romantisch, het heeft den zachten lach van het heuvelende 
land, het heeft de greco-germaansche bloedvermenging die 
voor kunst zoo schoone voorwaarden vervult. Ik begrijp 
eigenlijk niet, waaróm het cultureel "ontwaken" van het 
Zuiden van een schoolmeesterlijk Tilburg moest uitgàan, 
en waarom niet van Maastricht, dat in zijn verleden de 
beste stimulans vindt. 3) De ongemeene gloed in Nicolas' 

1) Men heeft er alleen - terecht dunkt mij - bezwaar tegen gemaakt, 
dat het 'n verkeerde indruk zou kunnen wekken als zou Nes hèt type 
van de jonge Katoliek van deze tijd zijn. Deze tenslotte maar zwaklevende 
menselikheid is allesbehalve karakteristiek voor de Katoliek onzer dagen, 
nu het juist het jonge katolieke inte!lekt is dat zich zet om de wereld 
te heroveren. 

2) De Gemeenschap, 4e jg. blz. 198. 
l) Het is jammer dat Engelman dit artiekel moest ontsieren door 

'n ongemotiveerde hatelikheid. Ongemoti ;eerd, wijl het niet begrijpen 
toch volkomen aan hem ligt: het is toch zeer normaal, dat de beste 
latente krachten verstorven blijven liggen, als de initiatief-nemer ze niet 
toe aksie wekt. Het is juist het grote gevaar dat het verleden ofwel 
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ramen is zonder de gloed van zijn geboorteland niet denk
baar, de groote voorbeelden om hem heen zullen Boosten 
behoeden voor de gekunsteldheid der Amsterdamsche archi
tectuur-vormen en de excessen van den baksteen, de inspi
ratieve omgeving maakte van den simpelen huisschilder 
Henri Jonas met zijn vijftig jaren nog een teekenaar en 
colorist die meetelt". 

Naast Jonas bracht het Zuiden Charles Byck, de verluchter 
o.a. van Kops' Dante-vertaling, Ch. Vos, Gregoire en de 
bekende boekuitgevers: Leiter-Nijpels, Boosten en Stols, 
gebroeders Van Aelst voort. 
dodend werkt door de suggestie zijner grootsheid, àfwel dood blijft door 
onbekendheid ermee. Er mogen in land of provinsie zoveel energieën 
verborgen liggen of zelfs werkzaam zijn als men wil, nàg zoveel stille 
krachten drijven, als niet de organisator, de leider komt, gaat het grootste 
deel verloren en wordt weinig verwerkelikt. - Engelman's overbodige 
opmerking werd gewraakt, door een zijner medestanders (medewerkers 
ook aan zijn tijdschrift), toen deze vroeg (Tilb. Courant, 21 Jun ie 1928): 
"Verleden, traditie, wat zijn ze waard, als men stilstaat bij de herinnering 
daaraan, als men de opgehoopte, doch onder het stof der eeuwen be
dolven schatten laat liggen in apathie of hooghartigheid of wat dan ook! 

Zich zelf zullen ze niet ontginnen, een werkkrachtige wil in het heden 
moet durven aanpakken, al zullen teleurstelling op teleurstelling zijn pad 
kruisen. Tilburg moge dan "schoolmeesterlijk" zijn tegenover 'taristocrati
sche Maastricht, daar werd tenminste gedaan datgene, waarover anderen 
peinsden, droomden, redeneerden, causeerden, hoofdartikelden, essayeer
den, praeadviseerden, motieden, feestten wellicht". - De schrijver be
sluit na 'n kort overzicht van Moller's werk: "als dat "schoolmeesterlijk'• 
genoemd moet worden, dan noemen wij het een eeretiteJ1" Uit dit Tilburg 
kwam zo juist de veelbelovende schilder Theo Swagemakers (Msb., 2 
Mrt. '29, Avbl.) 

Een scherpe geest als Engelman moest niet nu en dan derailleren in 
kleingeestigheden en burgerlike scheldpartijtjes. Hij late dit over aan het 
riool der "Gemeenschap" dat "Kroniek" heet. 
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Onder de ouderen bracht Limburg 'n produktieve schrijfster 
als Marie Koenen, terwijl Brabant Marie Gijsen insprireerde 
tot haar boerenverhalen; ook de modernen vonden hun 
kontingent onder de Zuiderlingen - De Bergen-op-Zomenaar 
L. J. M. Feber schreef reeds in zijn Van-Onzen-Tijd-periode 
zijn belangrijke essay's, maar ontplooide eerst tijdens en na 
de oorlogsjaren, gedeeltelik gedurende zijn verblijf als in
genieur in Indië zijn grote kracht. 

Hij is, als vélen, geboren "op de kentering der tijden"; 
maar als weinigen wist hij zich te verheffen boven de stor
mige oppervlakte-bewogenheid in 'n rustig evenwicht. Niet 
doordat hij het leven opz!j ging ; hij heeft het aanvaard, 
zoals het zich aan hem voordeed : in Holland als in Indië ; 
het is door zijn ziel getrokken in langzame pijn of gestormd 
in hevige bewogenheid, maar hij werd niet "ómgerend". 
Moedig temde en bedwong hij de eigen hartstocht en de 
àl te menselike macht der zenuwen - en hij rijpte erdoor 
in zielekracht. In zijn hart stroomde samen het leed en de 
ellendige vérworpenheid, het onbegrepen fanatisme der mens
heid, maar dit alles overweldigde hem niet ; hij rijpte erdoor 
tot wezenliker mens, om met verdiept inzicht, de mensheid 
de wegen te wijzen die leiden tot de regeneratie en de op
standing. Want niet in de gevoelige bewogenheid van het 
hart alleen ligt de bron van vernieuwing der wereld, maar 
in de same,nvattende eenheid van verstand en wil, die als 
leider en volger het scherp-klare inzicht zullen omzetten 
in daad-en-werkelikheid. Zichzelf leefde hij in, in het ideaal, 
om na de verworven geestesklaarheid, alle streefkrachten 
op zijn ideaal: de rekonstruksie der maatschappij in Kristus, 
te richten. Niet in stuurloze zwenkingen voltrokken zich 

171 



zijn jaren; zijn ieven trok zich samen in eeh eenheid van 
denken en willen. Hij kiest zijn stand in het leven, niet 
door stemming en lieflike ontroering, maar door de kracht 
van gedachte en vrijmachtig beschikk~nde wil. In hem leeft 
het katolicisme niet slechts als systeem, als wijsgerig of 
teologies begrip, maar als bloeddoorvoede overtuiging ; het 
is één met zijn leven, en düs met zijn kunst, Eenheid van 
levenskrachten uit één beginsel ontspringend, ..yaarborgt: 
eenheid van uiting. 

Zijn schoonste proza boek blijft wel In de Schaduw der 
Waringins 1), waarin hij lndië's natuurschoon in wijdsefiesco's 
van hiëratiese gestaltenis schildert; natuur en mensen. Zijn 
zwaar houweel beeldt de natuur met z'n bergen, z'n goden 
en vulkanen in 'n proza van stoere schoonheid; het is massief 
en edelgesm.eed als gedreven zilver. 

In zijn andere boeken is hij een geestverwant van de 
schrijver der Leken Spiegel, die het algemeen wereldbeeld 
der huidige samenleving in relatie hangt tot wat hij als 
Boendale, de Middeleeuwer ziet als begin en einde aller 
dingen; maar dit werk van hoogste moralizerende tendenz 
stijgt op vele plaatsen door de artistieke macht van de 
kunstenaar in het rijk der schoonheid. 

Feber's treurspelen Holofernes en David 2
) zijn klassiek in 

de zin van het Aischyliese drama : het leven dat door de 
wil der eigen zielekrachten gestuwd wordt naar het éne 
moment, waarop de onontkoombare konfrontatie en botsing 
van de ziel met God plaats vindt, en de hoogmoedige ziel 
wordt neergeworpen uit zijn gewaande machtspositie. -

1) Van Munster, Amsterdam, 1922. 
2) Boosten en Stols, Maastricht, 1924. 
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Zet voor noodlot in de plaats: goddelike gerechtigheid, en 
schrijf gerust neer, dat zijn treurspelen zijn:. noodlotstragedies. 

Aan de goddelike gerechtigheid gebonden zielen streven 
tegen God, en uit de botsing dezer krachten (geschapene 
en ongeschapenen ontstaat het konflikt. 

De ene daad van de mens zet zich konsekwent in z'n . 
gevolgen voort, en roept Gods oordeel over zich af. Hier 
wordt de mens dus niet gezien als bepaald door toevallige, 
uiterlike omstandigheden, maar bepaalt hijzelf zijn lot in 
vrijmachtige zelfbeschikking, tót God zich op zijn weg stelt 
als de onzichtbare, maar meest-krachtige medespeler door 
zijn middelen: de schepselen. 

Zo zijn Feber 's spelen werkelik kosmiese spelen om het 
wereldverband, waardoor iedere, ook menselike daad be
paald wordt in haar eeuwigheidswaarde, en in kontakt ge
bracht met God-zelf. 

Aan de grootse konsepsie paart zich een magistraal-be
heerste uitwerking, waardoor deze spelen temeer op de 
naam klassiek mogen aanspraak maken (altans zeker "Holo
fernes") voorzover daar onder verstaan moet worden de 
zuivere verhouding van vorm en inhoud. 1) 

Pater M. Molenaar M. S. C" met hart en ziel Zuiderling 
geworden, schreef zijn fijnzinnig heiligenleven "fyfechtild de 
Begijn". 2) 

Ook op wetenschappelik gebied telt het Zuiden mee: 
1) Het is jammer dat Feber op zeker moment klaarbliikelik terugge

deinsd is voor de taak die door hem op vervulling wachtte; hij is niet de 
grote leider geworden die men in hem verwachtte; dit is jammer, want 
als één man de mogelikheid hiertoe in zich omdroeg was het Feber. 

2) Roeping Ve en Vle jg. 
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naast een taalgeleerde van europese naam als Jac. van Gin
neken S. J. , neemt het deel aan het literair-histories letter
en taalkundig leven door het "Tijdschrift voor Taal- en 
Letteren" van de R. K. Leergangen, onder leiding van de 
voortreffelike geleerde Drs. L. C. Michels ; de taalkundige 
Dr. Jos. Schrijnen was één der promotors van. de R. K. 
Universiteit. 

Het Zuiden kweekt een eigen historiese school met 'n 
algemeen-nederlands "Historisch Tijdschrift" boven de pro-
vinsiale organen "Bossche Bij dragen" en "Taxandria". · 

Is het nog wel nodig - na het dankbaar gebruik dat wij 
in ons inleidend hoofdstuk van dit boek maakten - te 
wijzen op de meer dan gewone betekenis van het werk van 
Dr. J. H. J. M. Witlox: De Katholieke Staatspartij, Deel 1, 

De Noord-Nederlandsche Katholieken in de politiek onder 
Koning Willem 1, 1919 en Deel II. De Nederlandsche Ka
tholieken in de politiek onder Koning Willem Il, 1927. 1

) 

Witlox is een geboren historieschrijver, die over de gave 
beschikt zijn bronnen zó te verwerken en tot een overzich
telik geheel te komponeren, dat er een beheerst geschied
relaas ontstaat. Ontelbare geschriften en dokumenten zijn 
doorgestudeerd, nieuwe lijnen getrokken, samenhangende 
groeperingen tot stand gebracht, verschijnselen verklaard (ik 
denk aan Witlox' nieuwe interpretatie van de afzijdigheid 
der katolieken van de politiek onder Willem II), - en door 
deze schering schiet telkens de inslag van de scherpe ka
rakteristieken der grote figuren uit onze negentiende-eeuwse 
geschiedenis. 

1) C . N. Teulings, Den Bosch. 
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Voor Brabant is dit boek wel van héél bizondere betekenis, 
doordat het de Brabanders hun eigen verleden leert kennen, 
dat vrijwel vergeten lag. En. wij zagen het reeds eerder, 
wat is het verleden, dat niet dienstbaar wordt gemaakt aan 
het heden? 

Breda bracht de schrijver van de grote wetenschappelike 
katechismus, de priester Potters. 

In dit verband moge ook genoemd de priester Wouter 
Lutkie, die 'n wel zeer eigenaardige en uitzonderlike positie 
in het nederlandse beschavingsleven inneemt. In de goede 
zin van 't woord zede-prediker, moralist, durft hij met ge
paste vrijmoedigheid zich niet bij voorkeur prijzend uit te 
halen' over ons "fiere, vrije volk," gedragen als zijn leven 
wordt door 'n streven naar magnanimiteit, grootmoedigheid. 
Lutkie heeft, hoe men verder over zijn sympatiën wenst te 
denken, de moed der onafhankelikheid, en dit is veel waard. 

In het "schoolmeesterlike Tilburg" verblijven ook de Paters 
missionarissen van 't Heilig Hart, wier tweemaandeliks tijd
schrift voor ascese en mystiek Ons Geestelik Leven vermeld 
dient om de unieke plaats die 't in Nederland inneemt. 

Limburg bracht 'n architectenschool Cuypers voort, en 
kunstenaars van moderne allure als Boosten, Wielders e.a. 
'n schilder, tekenaar en glasbrander als Joep Nicolas, die 
in zijn laatste kwaliteit alleen al buitengewone verdiensten 
verwierf doordat hij het vak tot nieuwe perfeksie bracht; 
in het Zuiden voelden schilders als Otto van Rees, Piet Wieg
man en Henk Wiegersma en een beeldhouwer Joz. Cantré 
zich niet misplaatst ... 

En deze reeks zou voor uitbreiding vatbaar zijn l 
* * 

* 
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Het meest definitief hebben enkele brabantse eigenschap
pen zich uitgesproken in het verleden, in de schilders. Vrijwel 
nog in onze eigen tijd, staat de tragiese gestalte van Vincent 
van Gogh, geboortig uit Zundert (30 Maart 1853) en gestorven 
te Auvers-sur-Oise (29 Julie 1890). Tussen deze twee data 
ligt 'n kortgemeten, maar dramaties verlopen leven met als tal
rijke erupsies, geweldig exploderende erupsies een reeks 
schilderstukken. Van Gogh is pas betrekkelik laat beginnen te 
schilderen; na een mislukking als prediker van Gods Woord 
on.der de mijnwerkers der Borinage, begint hij plotseling 
uit alle macht te schilderen (1880). En moge dan in de 
kleur zijner schilderstukken van vóàr en na zijn Parijse periode 
onderscheid te maken zijn, het tragies aksent, de innerlik 
ontzaglike bewogenheid, waarmee Van Gogh sprak is zich 
gelijk gebleven. Hij werd door een onweerstaanbare harts
tocht tot schilderen gedreven ; maar Plasschaert spreekt 
van de "etisch har:tstochtelijke" 1), en trof hiermee de man 
in 't hart. Van Gogh heeft maar als ondergeschikte faktoren 
de techniek van 't vak op hun juiste plaats gezet; ook het 
esteties alchimisme, waarmee 'n groep Hollanders nog altijd 
"de schoonheid" uit de potten hun kleinzielige Prinzipien 
trachten te distilleren, was Van Gogh vreemd. Van Gogh 
zocht zijn God te dienen, en toen de hem bestemde manier 
niet die van de rechtstreekse prediking van Gods woord 
bleek te zijn, hebben zijn hart en zijn hand God gezocht 
al schilderende. Vandaar de hartstocht, waardoor elk schilder
fragment bewogen is, het hevig-laaiende vuur dat over zijn 
landschappen stroomt. Van Gogh veroverde zijn eigen lijn 

l) A!b. Plasschaert: Korte Gesch. der Holi. Schilderkunst, twede druk, 
1923 blz. 55. 
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en kleur, beiden tragies om 't gemis van de opperste 
Schoonheid, die zijn vurige ziel zocht. "De schoonheid is 
immer tragisch. want het is de zang om een gemis", schrijft 
P. v. d. Meer de Walcheren in zijn Dagboek, 1) en het is 
in deze zin dat de schilder van Etten en Nuenen schoon
heid begreep. Ge moet bij Van Gogh geen harmoniese, 
evenwichtig-afgewerkte schilderstukken zoeken, geen apol
liniese "schoonheid"; ge moet bij Van Gogh, als bij elke grote 
kunstenaar, leven en kunst inenen zien. Dit schilderwerk 
is niet te begrijpen als estetiese Spielerei gelijk het overgrote 
deel onzer nederlandse, ook katolieke kunst, het is levens
belijdenis in vaak zeer onschone vormen. De academici en 
de esteten zullen het gelijkelik verwerpen, omdat hun normen 
erin vertrapt worden, het is lief de mens die in het kunst
werN de openbaring zoekt van een ziel die hem mee omhoog 
voert in zijn vaart naar de Ongeschapen Schoonheid .. Zonder 
zijn onstuimig leven was de schilder niet geweest; zijn 
kunst ontsprong onmiddelik aan zijn leven, niet aan zijn 
artistieke bekommernis. Van Gogh moest "getuigenis af
leggen", en hij deed 't - toevallig! - als schilder. Tot 
tenslotte de spanning des levens te groot werd, en dit tragies 
leven tragies eindigde: hij "stort neer in den afgrond van 
den waanzin" (Maria Viola). De ontzaglike drang naar de 
Schoonheid heeft hem behoed voor 't hollandse estetisme, 
en hem schone en rampzalige diepten van menselik leven 
aan zijn medemensen doen openbaren. 

Is het toeval dat de brabantse schilders 'n tragiese visie 
op het leven gemeen hebben? Is dat het diepste wezen van 
het boerenvolk, door eeuwenlange verdrukking niet vermoord 

1) Blz. 157. 
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en uitgemergeld? Is dat het korrelatief van de schijnbare 
vrolikheid die in de loszinnigheid van nàg zuideliker streken 
overgaat? Het is tiepies dat ook de grootste schilder die 
Brabant eeuwen geleden voortbracht, deze tragiese visie in 
zich omdroeg. 

Moest men het sentrale brabants genie noemen, de man 
tevens die ons het zuidelik brabantse volk naar zijn wezen 
in zijn zelfopenbaring heeft doen zien, dan zij het Breugel, 
niet de drol, maar de tragieker. Alleen al om zijn wezens
eigenschap, is Breugel geen Antwerpse Vlaming. Breugels 
reaksie is typies brabants. 

Indien met enkele woorden Breugels betekenis moest wor
den bepaald, zou er allereerst gewezen moeten worden op de 
buiten-gewone psychiese indringingskracht van deze schilder: 
als met één oogopslag dringt Breugel door in een vóér hem 
liggend object, hij dringt door tot de diepst verborgen psy
chiese eigenschappen. Als men zijn studie ziet voor een 
"gevecht tussen de Vetten en de Mageren" is dit geen na
tuurgetrouwe reproduksie van 'n dikke en 'n magere, maar 
'n opbliksemen van heel het psychiese kontrast tussen deze 
mensen-soorten: de welvoldane, goedmoedige, logge, indo
lente dikken, tegenover de door honger verschroeiden, met 
gierenogen, neuzen die bijten en vasthouden in de kop van 
de dikken. Breugel dringt doór tot in het wezen der dingen 
en licht er de eigen-aardige kenmerkende trek uit naar 
voren, de trek die de mens als zodanig karakteriseert. 

Dit eist 'n grote mate psychiese energie en aktiviteit, 
d.w.z. Breugel stond niet passief als nabeelder tegenover 
de buitenwereld, maar drong door tot de kern der dingen. 
Zie op het beroemde schilderij met de Jagers in de Sneeuw 
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de weemoedsvolle verlatenheid die om het eindloze sneeuw
landschap hangt, de donkere grauwte van die dreigende 
luchten met een eenzame wintervogel vliegend boven de 
aarde. De jagers zijn moe: zie hoe zij lopen voor de traag 
volgende honden. Dit is geen uitwendige descriptie zonder 
meer: Breugel is de jager die daar zo moeizaam voortstrom
pelt, en van binnen uit schildert hij de moeheid. Wat 
moeheid is, wat weemoed, doet ons dit schilderij aanvoelen, 
zoals een stuk van Brèugel · ons over 't algemeen iets doet 
voelen van het grote mysterie des levens. 

Men kan Breugel dynamieker noemen . . Ook buiten hun 
kleur ervaart men de grote genialiteit van Br~ugels werk, 
wijl het geheim va'n zijn kunst berust op de beweging zijner 
figuren, zijner landschappen ook. 

Zijn visie op de natuur vindt men algemeen verklaard 
uit de Alpen-reis. Dit is voor Breugel het moment ge
weest, waarop hij de wereld voor 't eerst "nieuw" zag, 
zoals de God die haar schiep. Tijdens zijn italjaanse reis, 
hoog staande op de flanken der Alpen bergen heeft Breugel 
de wereld aan zijn voeten gezien, en hij omvademde haar 
met één blik; hij zag haar als een groots-zwoegend lichaam 
met zijn adem van wolken, zijn stromende aderen van 
rivieren, zijn lendenen van bergen. Hij zag hoe deze aarde 
leefde in haar bossen en meren, haar licht en schaduw, haar 
geluiden en stilten. En in hem op rees het groots vizioen 
van deze aarde. deze planeet waarop hier-en-daar een mens 
leeft. Eindeloos gestrekt, uren ver ligt ook op De Jagers in 
de sneeuw de aarde, het epos van de in haar witte sneeuw
kleed toegedekte aarde, strekkend over bevroren plassen, 
huizen, gehuchten. dorpen, wouden en weer plassen, dorpen 
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en wouden, diepten en hoogten, bergen en dalen, hoornen 
en .... mensen. Ook de mensen zijn opgenomen in de aarde. 
Breugel ziet niet langer aparte ·losstaande objekten, maar 
alles is één: elk objekt als openbaring en onderdeel der 
natuur. Over heel deze aarde ligt de grijze winterlucht die 
het tafereel droefgeestiger maakt ondanks de vreugde van 
het ijsgenot. 

Het is geen drollige, geen vreugdige Breugel die dit 
tafereel schilderde ; het is dezelfde Breugel die de duistere 
tijden zijner eeuw meeleefde en meeleed, toen spaanse sol
daten het land moordend en rovend afliepen, en de Moord 
der Onnozele Kinderen in vlaamse dorpen begingen, toen in 
deze tragiese tijden sommigen het Luilekkerland nog zochten, 
dat Breugel beeldde als een troep "zatgegeten boeren .... 
als blote ballast op de aarde, op de draaiende schijf, die 
overigens in haar eeuwige rotatie-beweging deze belachelik
tij delike ballast, al schijnt hij nog zo zwaar, weldra zal hebben 
afgeschoven, zodat alleen nog zelfheerlik haar eigen rotatie 
overblijft". 1) 

Tussen de tijd van zijn Alpen-beleving en de grote syn
tetiese schilderstukken van zijn derde periode ligt het tijd
perk, waarin hij het vlaamse leven analyzeert, de deugd en 
ondeugd ervan, heel het woelige, vreugdevolle en naargees
tige leven zijner dagen. 

Maar in zijn grote schilderijen die wij hier noemden vindt 
Breugel dan de syntese van zijn natuur-vizie en bet menselik 
leven, tragies en somber gekleurd. Zo komt Breugel tot zijn 
grote symboliek die echter hecht gevoegd zit aan de aarde 

1) P. van Ostayen: Bruegel, Vlaamse Arbeid, Aug. 1926. 
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en haar werkelikheid, 'n geestelik-stoffelike realiteit, helder 
doorlicht en verklaard in de tragiese geest des schilders. 
Men voelt het in Breugels schilderstukken: het leven staat 
niet stil, de aarde niet, de mensen niet, het stroomt alles, 
het gaat verder, het gaat ergens heen, het gaat ten onder. 

Nergens wellicht is dat zo volkomen na te voelen als in de 
Parabel der Blinden. Geen plasties beeld is dit, stilstaand 
in evenwicht. De blinden die hier de blinden leiden, gaan 
voort ten ondergang. Het overmachtig ritme· deze figuren 
tegenover de strakke rust der natuLu (waarin de kerk geheel 
is opgenomen) is on-navolgbaar schoon tot uitdrukking ge
bracht. Elke blinde met zijn eigen fysiek en psyche is onder
deel der grote keten, wordt voortgesleurd, ten val, toen en 
nu - eeuwige dwaasheid van het mensdom in verblind
heid. 

Een dergelik schilderij onthult ons een Breugel die iets 
ontraadselt van het diepste drijven en gedreven worden ener 
mensheid in zijn donkere dagen, in deze donkere dagen. 
Het onthult ons het genie Breugel, een dieper mens en 
geniale schilder dan bijvoorbeeld Timmermans ·- met alle 
waardering voor diens boek - ons in zijn roman te zien 
geeft. 

Gelukkig het volk dat zulk 'n schilder voort kon brengen! 
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IX. "DE VERSCHEURDE NEDERLANDEN" 

NADAT dit boek vrijwel geschreven was, werd door 
'nvriendelik lezer der copie mijn aandacht gevestigd op 
de stellingen, door prof. Dr. C. Gerretson uit Utrecht 

meerdere malen verkondigd, en o.a. neergelegd in een rede 
onder bovenstaande tietel, gehouden op 24 November 1927 
voor de afdeling Leiden van het Diets Studenten-verbond. 

Het deed mij genoegen deze geleerde op grotendeels geheel 
andere gronden tot eenzelfde konkluzie te zien komen als 
ikzelf: het Zuiden beneden de Moerdijk wordt zichzelf, wordt 
zich bewust van eigen kracht, en wenst zichzelf te zijn. Men 
kan dit verschijnsel konstateren aan de min-of-meer geprik
·kelde houding die bij bepaalde gelegenheden wederzijds blijkt: 
het Noorden kan, om het eens vulgair uit drukken, niet 
goed uitstaan dat er zich in het Zuiden krachten ontwikkelen 
die op een cultureel zelfstandig-worden van die gewesten wij
zen. Gewend als 't is gewE;!est aan eeuwen suprematie, meent 
het die te moeten behouden. En terwijl een nederlandse 
regering de teugels - meer dan duldbaar - viert in het 
bestuur van het Oostindies bezit, houdt zij ze strak gespannen 
waar het met name Limburg betreft. Prof. Gerretson wees 
er op dat er geen noodlottiger opvatting is dan die van 
Mr. Marchant, die in de Limburgse klachten slechts uitingen 
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van iokaai chauvinisme ziet, dat met enige concessies moet 
worden gesust en_ zich verder uit nationale overwegingen 
maar wat moet intomen. 

Het Zuiden is vergeten: generaliteitsland te zijn; na zijn 
latent voortbestaan de eeuwen door, komt het in de negen
tiende eeuw tot ontwaking, en in de twintigste eeuw wordt 
het zichzelf. 

Prof. Gerritson heeft de diagnose scherp gesteld; hij rede
neert ongeveer als volgt : 

1648 schiep en 1830 bestendigde 'n splitsing der Neder
landen in Noord en Zuid. 

De laatste tijd verschuiven zich de verhoudingen, en ont
wikkelt zich 'n derde faktor in het probleem, n.l. Midden
Nederland, dat begrensd wordt door de steden Nijmegen, 
Den Bosch, Moerdijk, Antwerpen, Leuven en Maastricht. 

Daarbij wijst hij op deze uiterst gewichtige faktor, waarop 
ik al wees bij de behandeling van Maller: Midden-Neder
land vormt een kultureel uiterst homogeen gebied: 
Nederlands en Katoliek. 

Was in 1830 de ziel van dit gebied naar het Zuiden ge
richt, later orieënteerde zij zich kultureel naar het Noorden; 
echter de primaire tegenstellingen bleven bestaan en worden 
juist door de steeds inniger geestelike toenadering van 
belgies- en hollands-Midden-Nederland steeds dieper be
wust: Midden-Nederland wil noch Hollands, noch Belgies, 
maar zichzelf zijn. 

"Op de basis van dit Midden-Nederlandsch cultureel 
saamhorigheidsgevoel groeit thans een nieuw machtsbewust
zijn; tot dusver was men steeds afhankelijk van Holland of 
België, nu gevoelt men, dat binnen weinige jaren Midden-
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Nederland de navel der Nederlanden zal zijn en cultureel 
en economisch vereenigd tot op zekere hoogte Holland en 
België tegen elkaar zou kunnen uitspelen. Immers, hier in 
Midden-Nederland ontwikkelt zich, in nauw contact met het 
Luiksche bekken, boven de kolenbeddingen van Kempen en 
Peel, een machtig aaneengesloten industriecentrum, dat zich 
om de politieke grens niet bijster veel bekommert en deze 
op den duur wel eens zou kunnen uitwisschen". 1) 

Hierop stelt prof. Gerretson de vraag: "waarop zal dit 
nieuwe Midden-Nederland zich definitief oriënteren? Op 
Holland of op België? Niet de cultureele tendenz, maar wie 
bij de economische organisatie de leiding nemen, beslist 
over deze vraag". 

Een uitvoerige bespreking over deze ekonomiese organi
satie volgt, welke ik achter dit boek als Bijlage V in haar 
geheel aanhaal. Zij valt echter op zich buiten het kader, 
dat ik in dit boek voor ogen heb, maar de merkwaardige 
samenval van ideeën tussen professor Gerretson, gebazeerd 
op in hoofdzaak ekonomiese beschouwingen en de mijne, 
gebazeerd op kultuur-verhoudingen (welke tenslotte weer 
voor 'n groot deel berusten op ekonomiese en sosiale ver
houdingen) verlokten mij de rede van deze geleerde ter 
sprake te brengen. 

Men zou Gerretsons beschouwing kunnen aanvullen met te 
wijzen op de sterk grootnederlandse sympatiën in het 
Zuiden, welke hic et nunc op vlaamse-strijd belangstelling 
neerkomen, - oriëntering naar het Zuiden dus. De bewus
te Grootnederlanders zijn er echter van overtuigd, dat in 
onze dagen een probleem van buitengewone draagwijdte op 

1) Aldus volgens een verslag in De 1'.ijd van 25 November 1927. 
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politiek gebied èn voor Noord-, én voor Midden- èn voor 
Zuid-Nederland gesteld is, waarbij rivaliteit tussen de onder
scheiden delen van de neder!andse stam uit den duive!sen boze 
is; het zou èn voor Noord-Nederland èn voor Midden-, én 
voor Zuid-Nederland bedenkelike gevolgen kunnen hebben, 
indien de Grootnederlandse ideale eenheid dermate uit 't 

oog verloren werd, dat twee der drie delen vijandig ten op
zichte van elkaar zouden komen staan. Dit zou kunnen ge
beuren door 'n ongemotiveerde verwaarlozing van huidig 
Zuidelik-Nederland door het Noorden, door 'n anderzijds 
ongemotiveerd opschroeven der zuidelike gevoelens. In de 
huidige politieke verhoudingen lijkt het ·echter uiterst ge
wenst dat het Zuiden ruimte krijgt zich in het geheel der 
nederlandse politieke eenheid te doen gelden. En daarnaast 
staat de onontwijkbare ontwikkelingsgang van het nederlandse 
gedeelte van België - welke den Groot-Nederlander een 
biezondere belangstelling inboezemt. Hij is er van overtuigd, 
dat Nederland in zijn gebeel wellicht binnenkort in dit op
zicht voor belangrijke beslissingen gesteld gaat worden. 

Hij is overtuigd, verder, dat het voor geheel Nederland en 
specïaal voor het huidige Zuiden daarvan een kwestie van 
zelfbehoud is het vlaams nationalisme zoover mogelik te 
steunen. De vlaamse zaak is de nederlandse zaak. 

Het is er echter wederom hier de plaats niet voor dit 
nader uit te werken. 

Waar het probleem der "verscheurde Nederlanden" op 
uit zal lopen? Het ligt in hogere handen, dan alleen die 
van mensen, maar reeds bestáát als faktor in die landen : 
Midden-Nederland. En hiermee warde in vrede en vriend
schap rekening gehouden. 
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. Hoe dit Midden-Nederlands bewustzijn groeiende is moge 
blijken uit de rede van Prof. 'Dr. Jac. van Ginneken S.J. 
als rektor-magnificus 28 Januarie 1928 te Nijmegen gehouden 
bij de inauguratie van Prof. Dr. L. Bellon. Op deze zitting 
was o. a. aanwezig de Leuvense Kardinaal Van Roey, die 
door Van Ginneken in drievoudige kwaliteit werd welkom ge
heten: allereerst als "Kardinaal van Rome", vervolgens als 
"Kanselier van het eeuwen tartende Leuven", en - het 
uitvoerigst van allen - o.a. als volgt : 

"Maar welkom op de derde plaats, ook als groot kind 
der Groot Brabantsche Kempen, Aartsbisschop aan de Klein
Brabantsche Bisschopsstad Mechelen, Vlaamsche zoon van 
Groot-Nederland ..... Wij, Noord-Nederlandsche hooglee
raren met onzen Utrechtschen Aartsbisschop en onzen Bis
schop van 's Brabantse hen Hertogenbosch in ons midden, 
roepen U, den Belgischen primaat, als naaste familielid, ja, 
als kind des huizes aan de patriarchale tafel van Groot-Ne
derlands oudste Keizer-Karelstad toe: Wees welgekomen. 

Zeker, wij zijn in niet zoo blije tijden staatkundig van 
elkaar los geraakt, en na een kunstmatige vereeniging in 
1830 weer spoedig, en terecht, uit elkaar gegaan in het 
politieke; maar buiten de politieke wereld hongeren.en dorsten 
wij naar elkander aan beide zijden der landsgrens . . . . En mag 
Leopold Bellon's benoeming hier te Nijmegen slechts het 
begin zijn van een veel nauwer en hartelijker samenwerking 
over de heele lijn". 1) 

Men herinnere zich de omgrenzing van Midden-Nederland 
door Nijmegen enerzijds, Leuven anderzijds, en begrijpe 
dan dit hongeren en dorsten.:. 

1) Jaarboek der Radboudstichting 1928, blz 73, 74. 
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Dan is daar nog die andere, uiterst merkwaardige rede 
van Van Ginneken (waarnaar ook prof. Gerretson verwijst) 
gehouden bij de opening van de Handelshogeschool te 
Tilburg, die ik in haar geheel overneem: 

"Namens den ààk nog jongen, maar toch reeds uw ouderen 
broeder, de Keizer Karel Universiteit valt mij, geboren en 
getogen Brabanter, de zeergewaardeerde eer te beurt hier 
aan de jonge zuster uit hetzelfde katholieke huisgezin, aan 
de heden geboren en gedoopte Tilburgsche Handelshooge
school te mogen overbrengen uit Nijmegen, den broederlijken 
welkomstgroet. 

"Nijmegen is niet jaloersch. Nijmegen's streven gaat van nu 
af recht toe recht aan naar ons doel: de vijf volle faculteiten. 
Katholiek Nederland is ruim en breed genoeg om twee 
inrichtingen van hooger onderwijs te bergen. Wij hebben 
daarbij heelemaal niet de pretentie alle katholieke studenten 
van de andere universiteiten naar ons toe te trekken. De 
katholieken, die daar wonen of om een andere reden thuis 
zijn, moeten daar blijven om het contact met onze landge
nooten levendig te houden. Maar u zult het zien, binnen 
eenige jaren zijn wij tweeën voor degenen, die anders geen 
hooger onderwijs zouden genoten hebben, amper meer ge
noeg en dan pas bouden we op Generaliteitslanden te zijn. 
Want ditmaal nog kunnen wij het stellen zonder den Staat, 
maar weldra zal dit niet meer kunnen en wij zullen ook 
voor het hooger onderwijs finantieele gelijkstelling vragen 
en eindelijk den onverbiddelijken eisch stellen, dat onze be
lastingen alleen meer zullen gebruikt worden voor ons hooger 
onderwijs. Want feitelijk werkt ten deze de uitzuiging van 
Brabant nog altijd voort. 
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"Wij zullen dat winnen door te toonen dat wij het 
verdienen en waardig zijn. Alleen en uitsluitend hierom 
zult gij geëerd worden, jonge zuster, inàien gij voor 
uw wetenschappelijke prestaties eerlijke en oprechte waar-

. deering, ja, zelfs bewondering zult kunnen afdwingen. 
"Wordt geen kweekerij van zoo veel dozijnen handels

doctoren per jaar, maar een opvoedingsinstituut, waar be
gaafde jonge mannen rijpen tot volle wetenschappelijke 
ontwikkeling. Sta ook met uw w.etenschap niet te veel 
onder den invloed van concrete doelstellingen, richt uw doel 
omhoog, durft breed en verre rondom u zien. Weet achter 
uw Brabantscbe beide-horizonnen eerst links erf rechts een 
Holland, dat u gade slaat, dan een Vlaanderen, dat u in bet 
oog houdt en verder daarachter de groote, wijde wereld die u 
wacht. Zij dus op dit werk op dezer vervulling onzer hope · 
u namens de Keizer-Karel-Universiteit God's rijksten zegen 
toegezegd." 

De onderstreepte woorden spreken voor zich .... 
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X. "EIGEN KULTUUR". 

IN zijn rede "De verscheurde Nederlanden" heeft Prof. 
Gerretson de stelling opgezet: Mi.dden-Nederland vormt 
een kultureel uiterst homogeen gebied: Nederlands en 

Katoliek. Wij dienen hier helaas aan toe te voegen dat dit 
laatste nóg het geval is. Hij heeft n.l. niet gesignaleerd, 
hoe met name deze laatste eigenschap, juist door de ont
wikkeling der industrie in dit gebied gevaar loopt, en hier
over zouden wij in dit slothoofdstuk nog enkele woorden 
willen zeggen. 

Dreigt hier niet zeer binnenkort een verschuiving der 
verhoudingen ? 

Er zal daarmee niet 'n zeer sterke faktor in het saam
hoorigheidsgevoel verdwijnen om plaats te maken voor andere 
(ekonomiese ?) van mindere waarde in zich, van minder sterk 
kultureel bindende waarde ook. 

Het Zuiden is gekomen tot een langzame, maar gestadige 
ontplooiïng zijner krachten. Kultureel is Brabant sints de 
vorige eeuw geleidelik gegroeid. Het groeit zó vruchtbaar dat 
het op bepaalde punten katolieke initiatieven nam of doorzette. 
waar het Noorden onmachtig toe was. Ik noem, om van de 
vorige eeuw niet te spreken: de R. K. Leergangen - weg
bereider van de R. K. Universiteit , het Psychologies-
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pedagogies Laboratorium, Roeping, Historisch Tijdschrift, 
Tijdschrift voor Taal en Letteren, Ons geestelik Leven. Dit 
alles is Katoliek naar wezen en vorm. 

Maar de mijnen en Philips, de zich steeds breder ont
wikkelde industrie-sentra in heel Midden-Nederland stellen 
de geloofseenheid in gevaar. Het gaat fo Brabant en Lim
burg inderdaad om het behoud des geloofs, en om daarmee 
te verzoenen een zich opheffen tot de wijdse toppen der 
profane kultuur, die hier meer dan nodig gebracht en ge
dragen gaat worden door geloofs-vijandige machten. Het 
konfl.ikt dat hieruit ontstaat tussen geloof en, kultuur - een 
in 't geheel niet noodzakelik, maar bijkomstig en psycho
logies verklaarbaar konflikt - zou het Zuiden kunnen "op
lossen''. door op te geven wat 'n verdrukking van eeuwen 
niet kon bereiken, maar de schittering der mondaine be
schaving tot stand vermag te brengen, indien de Kerk door 
haar schoonheid, haar rechtvaardigheid en haar liefde de 
mens niet weet te boeien. En van die Kerk maken de leken 
en de priesters deel uit. 1) 

. Met waakzaam oog dient in dit verband de instroming 
der talrijke vreemdelingen te worden waargenomen. Ook hier 
echter dient scherp onderscheiden te worden. 

1) Het valt in dit verband zozeer te bejammeren dat Brabant in veel 
opzichten wat de pers - de dagbladpers - nog niet naar behoren ge
outilleerd is. Wellicht staat Tilburg er nog het gunstigst voor met twee 
goedgeredigeerde bladen: Tilburgse Courant en Nieuwe Tilburgse 
Courant (ik heb elders dit laatste blad abusievelik als orgaan der 
Volkspartij gesignaleerd). Een stad van bij de 80.000 inwoners als Eind
hoven beschikt over twee. bladen: De Meierij se Courant, een blad 
van soms zeer dorpse en dorpelike allure: daarnaast staat het beter ge-
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Het prinsiep dat nog verdedigers vindt van 'n absolute 
"zuiverheid" van gewest, is dodelik. 

Er komen in de historie talloze momenten voor, waarin 
de instroming van vreemde delen de renaissanse van be
paalde beschavingen te veroorzaken bleek. Wij hebben niet 
te vergeten "que l'invasion des barbares fut Ie principe de 
la régénération de la culture européenne qui étouffait dans 
la sénilité de !'empire décadent" 1). En om ons te bepalen 
tot onze eigen beschaving: de zeventiende-eeuw dankt 
'n grote impuls aan de zuiderlingen die zich in Holland 
kwamen vestigen en daar hun, toen hogere, beschaving 
kwamen brengen. 

Evenals het taalpurisme, is het kultuur-purisme een mis
vatting over de diepere aard ener kultuur. Het levende uit 
vreemde kulturen assimileren aan de eigen kultuur, is de taak 
die een kultuur op bepaalde momenten te volbrengen krijgt. 
Als een kultuur tot deze assimilatie niet meer in staat is, 
mist zij eigen leven. Een gezond kultuur-organisme weet 
het menselike en goddelike uit andere beschavingen tot zich 
te nemen zonder haar eigen karakter te verliezen. De invloed 
der katolieke franse letteren heeft toch de nederlandse letter
kunde van vandaag haar nederlands karakter niet doen ver-

redigeerde Eindhovens Dagblad, dat, ekonomies reaksionair, maar 
als nieuwsblad optredend, ·n groot deel van het niet katolieke publiek 
weet op te vangen: en daarnaast telt De Courant naar men verze
kert op grond van goede gegevens, drie duizend abonnementen in 
Eindhoven" ... drie duizend] 'n Ongeveer gelijke verhouding als in Eind
hoven zegt men in Den Bosch te bestaan tussen Huisgezin en Bosse 
Courant. In Bergen-op-Zoom zijn twee bladen sints jaren bezig elkaar 
om persoonlike ruzies te bekampen. Over Breda kan ik niet oordelen. 

1) Miguel de Unamuno: L'es~ence de L'Espagne, blz. 31. 
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liezen l Was zij een eenvoudige kopie van de uitheemse, 
men zou mogen spreken van gemis aan vitaliteit. - Een 
uitstekende parallel en praktiese toepassing van deze beschou
wingswijze vind ik bij Miguel de Unamuno in zijn boek 
"Rond de zuiverheid" (En torno al casticismo), in 't frans 
vertaald als : L:essence de l'Espagne, 1) waar hij o.a. zegt: 
"Charles Jer 2) continua!' oeuvre d'unification, grdce, en grande 
partie, à cette invasion d' étrangers qu'il introduisit chez nous, 
car l'individualisation d 'un corps est accélérée grandement 
par l'immixtion d'éléments étrangers, qui provoquent la 
cristallisation' '. 3) 

Wat Karel deed voltrok zich in het Zuiden: enkele der 
hervorragende figuren waren .... Noorderlingen: zij sloegen 
los, wat er aan kultuurwaarden diep en geheim besloten 
lag in Zuidelijke bodem. Zij verhaastten de kristallisaties, 
de vormgeving; zij waren de initiatief-nemers die wat slui
merde, tot daadwerkelik leven wekten. 

Het is de taak van het Zuiden te assimileren. Dit zal niet 
moeilik vallen waar he~ Katolieken betreft, al heeft een 
verouderd inzicht en partikularisme getracht ook hier on
nodige moeilikheden te scheppen. Het zal moeiliker vallen 
waar het niet-Katolieken betreft. 

Ik ben van mening, dat het voor 'n gewest van groter 
betekenis is katoliek te zijn dan rijk en welvarend, liever arm 
Katoliek dan rijk ontkristelikt. Tenslotte is de godsdienstige 
eenheid de hoogste vorm van sosiale eenheid, zoals de 

1) Pion, Paris, 1923 (derde druk). 
2) Namelik van Spanje, onze Karel de Vijfde. 
') t.a.p ., blz. 82. 
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Unamuno zegt. Maar ik zou moeilik kunnen raden het ad
vies van Alva op te· volgen, die zeide dat het beter was 
voor God en de Koning 'n door de oorlog verwoest konink
rijk te bewaren dan het ongeschonden in handen van de 
duivel en de ketters te laten l 1) 

De militaire oorlog moet vervangen door een meer vreed
zame ; het is de taak van de Katolieken van het Zuiden te 
zorgen dat hun innerlike - individuele en massale - kracht 
met den dag sterker wordt, .dat er tenslotte van de Kato
lieken een zodanige werfkracht uitgaat dat het Zuiden 
weer .. ~ Katoliek wordt. Er wordt gearbeid ; ook in het 
Zuiden (Eindhoven bv.) kennen we de conferenties voor 
andersdenkenden. En er wordt verwaarloosd; ik heb in dit 
verband slechts te verwijzen naar de hoofdstukken m het 
eerste deel van dit boek. 

Tenslotte zal de intocht der vreemdelingen de strijdbaar
heid der Zuiderlingen prikkelen, en hun "te goeder trouw" 
in 'n ietwat massiever persoonlikheidskultuur doen verkeren. 

Men kan geboren en getogen Zuiderlingen het Noorden 
dank horen betuigen voor de inslag ernst en purisme die 
het Zuiden bezorgde; wat 't Noorden dan te veel moge 
hebben aan deze eigenschappen, vult het in 't soms licht
zinniger Zuiden aan. Zodoende kan er 'n volk ontstaan van 
overtuigd Katolieken na de eeuwen waarin het bij velen 
'n sleur-Katolisisme werd. 

Onze tijd scheidt en groepeert. Is het nuttig de vraag te 
te stellen : wàt beter is : velen doorgaand in een traditionele 
sleur of weinigen diep overtuigd ? Dit zijn de wegen der 

1) Unamuno, t.a.p. blz. 185, 188. 
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Voorzienigheid, waarin 't beter is niet door te dringen. Wel 
kan men aannemen dat zich ook binnen afzienbare tijd de 
scheiding der geesten zal voltrekken, waaruit zich tenslotte 
een kern formeren zal van diep overtuigde katolieken. De 
rest zal worden afgesneden als een dorre wijnrank .... 

* * * 
Ik heb in 'dit boek geen massa-organisaties besproken, 

geen getallen van honderdduizenden genoemd, niet met 
miljoenen gegocheld. Ik heb gewezen op enkele figuren en 
enkele verschijnselen van kernvorming. Vóór alles heeft het 
Zuiden - en niet het Zuiden alleen! - persoonlikheden 
nodig als tegenwicht tegen een te sterk gemeenschapsgeval, 
dat in vervlakking zou kunnen overslaan. Haarden van ge
loof en, als 't kan, beschaving heeft het Zuiden nodig -
en zij groeien in kracht en omvang. De materialist en statis
tieker zal niet kunnen aantonen, dat ondanks alle donkere 
schaduwen die over het Zuiden vallen, dit gebied zichzelf 
wordt in het geheel der nederlandse kultuur-eenheid, de 
waarnemer die geestelike verschijnselen ziet, zal uit één 
zwaluw wel geen lente profeteren, maar arbeiden ... en niet 
vertwijfelen. Een vonk kan plptseling opvlammen en uitslaan 
tot een verterend vuur. Nóg bezit ons geloof de veroverende 
kracht der eerste kristentijden: het blijkt in China, het blijkt 
in Oeganda. Ondanks liberalisme, ondanks sosialisme, on
danks mechanisatie en rationalisatie, ondanks eigen karakter
fouten tot lafheid toe, geloof ik in Brabant en Limburg, . 
omdat het roepingen ziet, de Kerken bevolkt, Kristus kent 
en de Eucharistie bemint. 
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BIJLAGEN. 

BIJLAGE I. 

Het kan voor de latere geschiedschrijver niet anders dan van gemak 
zijn vele en velerlei g~gevens reeds verzameld te vinden. Ziehier wat ik 
- zeer onvolledig vermoedelik, - aan bibliografie over Poels kon ver-
zamelen : 1 

"Le Sanctuaire de Kirjath-Jearim", Louvain, Istas, 1894 (138 blz.) 
Antwoord a!in Prof. Kosters. - H. Peels, Lic. Theo!. - De Katho

liek 1896, deel 109 blz. 479-485 (antwoord nl. op Kosters' kritiek op Le 
Sanctuaire enz.) 

"Examen critique de l'histoire du sanctuaire de l'arche", Louvain 
Van Linthout, 1897 (410 blz.) ' 

Belangrijkheid der geschiedenis van Israël. - Dr. H. Peels -
De Katholiek 1898, deel 113 blz. 221-234. 

"De Oorsprong van den Pentateuch" . (De stand van het vraagstuk 
- "Het goed recht der critiek") - Dr. H. Peels - De Katholiek 1898 
deel 114 blz. 465-429. 

"Critiek en Traditie of De Bijbel voor de Roomschen" door Dr. 
H . Poels - F. Dupuis, Antwerpen 1899 (123 blz.) 

Over "Oude Gegevens uit het verre verleden der Kerk door prof. 
Bolland" achter de brochure van Past. D. A. W. H. Sloet (blz. 61-78). 
G. Bruggeman, Enschede 1899. 

"Onze Roeping" , rede van Dr. Poels op den Bondsdag - Maas
en Roerbode, Roermond (Romen) 7 Junie 1900 (7 kolom). 
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"Tijdig", rede door Dr. H. Poels op den Se Limb. Katholiekendag 
Weert, 1 Junie 1903 - G. Mosmans Sr. Venlo (48 blz.) 

History and lnspiration door Dr. H . Po~ls, in The Catholic Univer
sity Bulletin van Washington 1905. Jan. blz. 19-68, April blz. 152-195 
1906. Maart blz. 182-219. ' 

In het "Catholic University Bulletin", jg. 1904-1910 vjndt men zeer 
veel "book-revews" over Poels' standpunt inzake de toen brandende 
"bijbelkwesties". 

"Leo XIII en de Sociale Quaestie". De Godsdienst in het leven 
van een volk. Vakvereenigingen. Rede van Dr. H. Poels, uitgesproken 
op de Zesde Soc. Week te Maastricht, 3 Sept. 1911 - N. V. Nieuwe 
Limburger Koerier, Heerlen (26 blz.) 

"De Noodkist". Rede van Dr. H.A. Poels. Maastricht, 12Mrt.1917. 
- lJitg. van "De Propaganda". Maastricht (21 blz.) 

"De Vredesencycliek en hare leer over de Katholieke vrijheids
idee" door Mgr. Dr. H. Poels, rede 23 Sept. 1919 (overdruk, 18 blz.) 
uit het "Officieel verslag van den eersten Ned. Katholiekendag, gehou
den te Utrecht op 23, 24 en 25 September 1919". 

"Het belang der Standsorganisatie voor Kerk en Maatschappij'', 
rede gehouden op het Nat. R. K. Arbeiderscongres te Nijmegen op 18 
en 19 Sept. 1921 door Mgr. Dr. H. A. Poels Pr. - Feder. der Dioc. 
R. K. Volks- en Werkliedenbonden in Nederland, Den Haag. 

"Tijdig Woord'', rede op de Katholiekendag te Nijmegen 1927. 
"Het Probleem van een bloeiend godsdienstig leven op kerke

lijk terrein te midden van een steeds verder om zich heen grij
pende ontkerstening der moderne maatschappij". Rede door Dr. 
H. A. Poels, Maastricht, 28 Mei 1928. - Credo Pugno, Heerlen. 

196 



BIJLAGE Il. 
(zie blz. 70). 

Dit staatje vergelijkt de verhouding tussen geboorte en sterfte in ge
noemde provinsies. 

N.-Brabant Limburg N.-Holland N .-Brabant Limburg N.-Holland 

1890-99: 1850-59: 
Geboorte 27.76 
Sterfte 22.33 

Overschot 5.43 

1860-69: 
Geboorte 30.44 
Sterfte 23.05 

Overschot 7.39 

1870-79 : 
Geboorte 33.24 
Sterfte 23.83 

Overschot 9.41 

1880-89: 
Geboorte 32.55 
Sterfte 22.52 

Overschot 10.03 

29.62 
22.02 

7.60 

31.26 
22.49 

8.77 

32.53 
22.27 

10.26 · 

31.12 
20.17 

10.95 

36.20 
29.47 

6.73 

36.44 
26.59 

9.85 

37.38 
25.23 

12.15 

36.84 
22.46 

14.38 
I 

Geboorte 32.48 
Sterfte 21.19 

Overschot 11.29 

1900-09: 
Geboorte 34.13 
Sterfte 19.14 

Overschot 14.99 

1910-19: 
Geboorte 31.50 
Sterfte 16.67 

Overschot 14.63 

1920-26 : 
Geboorte 31.56 
Sterfte 12.81 

Overschot 18.75 

BIJLAGE III. 

(zie blz. 83). 

31.57 
19.49 

12.08 

33.53 
18.26 

15.27 

31.44 
15.79 

15.65 

31.77 
11.56 

20.21 

32.23 
17.83 

14.40 

22.08 
14.34 

13.74 

23.64 
12.19 

11.45 

22.17 
9.90 

12.27 

Vanwege de treffende raakpunten met de nederlands-katolieke be
schouwingen over de houding, aan te nemen t.o.v. het sosialisme, van 
de Paters Jacobs en Vrijmoed, neem ik hier in z'n geheel over de 
samenvatting van de duitse Pater Schulze's artiekel over dit probleem 
in De Nieuwe Eeuw van 4 Oktober 1928: 

In het zeer gezaghebbende tijdschrift voor de Duitsche katholieke 

197 



geestelijkheid "Theologie und Glaube" schrijft de bekende Pater D r. 
Chrysostomus Schulte 0 . M. Cap. een hoogst belangrijk <)rtikel onder 
den titel "Unsere pastorale Einstelling zum Sozialismus" Hij herinnert 
aan de geweldige toeneming van socialisme en communisme, gebleken 
uit de cijfers der jongste Duitsche verkiezingen en waarschuwt dat wij 
deze beweging "niet alleen met banbullen en absolutie-weigering uit de 
wereld helpen". 

Hij wijst erop hoe de vraag: "Wat moeten wij doen ?" in het bekende 
Weensche tijdschrift "Der Seelsorger" niet tot rust komt en zich toespitst 
in de vraag, welke houding de katholieke geestelijkheid als zielzorgers 
moet aannemen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden , zegt hij. is 
het van belang te weten hoe communisten en socialisten over de Kerk 
en de priesters denken. En om dit te weten te komen, verschaft een 
pas verschenen boek van een Protestantsch theoloog, P. Piechowski: 
"Proletarische Glaube. Die religiöse Gedankenwelt der organisierten 
deutschen Arbeiterschaft nach sozialistischen und kommunistischen 
Selbstzeugnissen" waardevolle gegevens. Hij heeft stelselmatig 5000 
socialistische en communistische proletariërs ondervraagd en van JO pct. 
dezer meest protestantsche doch: ook wel van afkomst katholieke arbeiders 
antwoord ontvangen. De 90 pct. die niet antwoordden bevestigen daar
mede slechts de uit de 500 antwoorden blijkende vrijwel algemeene totale 
onverschilligheid voor den godsdient en godsdienstige vraagstukken. 

Uit de ingekomen 500 antwoorden blijkt, dat een persoonlijke God 
ontkend wordt: geen enkele erkent Christus als God doch bij zoo 
goed als allen geniet Hij de hoogste achting als Mensch. Slechts 
enkelen betwijfelen zijn historisch bestaan. Velen zien in Christus den 
"eersten socialist", "den edelsten communist aller tijden" enz. enz. 

Merkwaardig is voorts, dat ook de christelijke godsdienst vrijwel 
algemeen bewonderd wordt doch het kerkelijke scherp tegenover 
het christelijke wordt gesteld, Voor bijna allen zijn Christendom en 
Kerk twee totaal verschillende dingen, waarbij in aanmerking moet 
worden genomen, dat verreweg de meeste antwoorden op Protestantsche 
kerken betrekking hebben. Merkwaardig is een antwoord dat, in over
eenstemming met Kleerekoopers bekende woord, verklaart: "Als de 
menschen thans werkelijk christenen waren, zouden we socialisme noch 
communisme noodig hebben" . 
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liezen l Was zij een eenvoudige kopie van de uitheemse, 
men zou mogen spreken van gemis aan vitaliteit. - Een 
uitstekende parallel en praktiese toepassing van deze beschou
wingswijze vind ik bij Miguel de Unamuno in zijn boek 
"Rond de zuiverheid" (En torno al casticismo), in 't frans 
vertaald als: L:essence de l'Espagne, 1) waar hij o.a. zegt: 
"Charles Jer 2) continua l' oeuvre d' unification, gráce, en grande 
partie, à cette invasion d'étrangers qu'il introduisit chez nous, 
car l'individualisation d 'un corps est accélérée grandement 
par l'immixtion d'éléments étrangers, qui provoquent la 
cristallisation' '. 3) 

Wat Karel deed voltrok zich in het Zuiden: enkele der 
hervorragende figuren waren .... Noorderlingen: zij sloegen 
los, wat er aan kultuurwaarden diep en geheim besloten 
lag in Zuidelijke bodem. Zij verhaastten de kristallisaties, 
de vormgeving; zij waren de initiatief-nemers die wat slui
merde, tot daadwerkelik leven wekten. 

Het is de taak van het Zuiden te assimileren. Dit zal niet 
moeilik vallen waar he~ Katolieken betreft, al heeft een 
verouderd inzicht en partikularisme getracht ook hier on
nodige moeilikheden te scheppen. Het zal moeiliker vallen 
waar het niet-Katolieken betreft. 

Ik ben van mening, dat het voor 'n gewest van groter 
betekenis is katoliek te zijn dan rijk en welvarend, liever arm 
Katoliek dan rijk ontkristelikt. Tenslotte is de godsdienstige 
eenheid de hoogste vorm van sosiale eenheid, zoals de 

1) Plon, Paris, 1923 (derde druk). 
2) Namelik van Spanje, onze Karel de Vijfde. 
3) t.a.p., blz. 82. 
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Het prinsiep dat nog verdedigers vindt van 'n absolute 
"zuiverheid" van gewest, is dodelik. 

Er komen in de historie talloze momenten voor, waarin 
de instroming van vreemde delen de renaissanse van be
paalde beschavingen te veroorzaken bleek. Wij hebben niet 
te vergeten "que l'invasion des barbares fut Ie principe de 
la régénération de la culture européenne qui étouffait dans 
la sénilité de !'empire décadent" 1). En om ons te bepalen 
tot onze eigen beschaving: de zeventiende-eeuw dankt 
'n grote impuls aan de zuiderlingen die zich in Holland 
kwamen vestigen en daar hun, toen hogere, beschaving 
kwamen brengen. 

Evenals het taalpurisme, is het kultuur-purisme een mis
vatting over de diepere aard ener kultuur. Het levende uit 
vreemde kulturen assimileren aan de eigen kultuur, is de taak 
die een kultuur op bepaalde momenten te volbrengen krijgt . 
Als een kultuur tot deze assimilatie niet meer in staat is, 
mist zij eigen leven. Een gezond kultuur-organisme weet 
het menselike en goddelike uit andere beschavingen tot zich 
te nemen zonder haar eigen karakter te verliezen. De invloed 
der katolieke franse letteren heeft toch de nederlandse letter
kunde van vandaag haar nederlands karakter niet doen ver-

redigeerde Eindhovens Dagblad, dat, ekonomies reaksionair, maar 
als nieuwsblad optredend, 'n groot deel van het niet katolieke publiek 
weet op te vangen: en daarnaast telt De Courant naar men verze
kert op grond van goede gegevens, drie duizend abonnementen in 
Eindhoven" ... drie duizend! 'n Ongeveer gelijke verhouding als in Eind
hoven zegt men in Den Bosch te bestaan tussen Huisgezin en Bos se 
Courant. In Bergen-op-Zoom zijn twee bladen sints jaren bezig elkaar 
om persoonlike ruzies te bekampen. Over Breda kan ik niet oordelen. 

1) Miguel d11: Unamuno: L'es~ence de L'Espagne, blz. 31. 
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drukten en uitgestootenen voelen en daarom geen vreugde in het leven 
kunnen scheppen. Benaderen wij de oplossing dezer dingen met de 
gedachte, dat het om de armsten gaat, die het op deze wereld werkelijk 
niet goed hebben en met wie niemand zou willen ruilen. Zij moeten zich 
veel laten aanleunen en misschien moeten ook wij hun in menig opzicht 
om vergiffenis vragen. Dan zou er wel eens een herademing door de 
menigte kunnen gaan en meer dan een opgehitste en verbitterde zou 
blij ontroerd constateeren: "Er zijn dus toch nog priesters, die met ons 
mede voelen". 

Dan vraagt de schrijver naar het middel om dezen toegang tot de 
zielen der massa's weer. te winnen. Hij verwerpt het door sommigen aan
bevolen middel, dat de priesters zelve in de omstandigheden zouden 
gaan leven als de proletariërs en vervolgt dan : 

"Uit de beantwoording der vragenlijsten blijkt, dat de onterfde massa's 
niet van ons eischen dat wij charitatief of nationaal (?)-economisch 
werkzaam zullen zijn. Onze weldadige hulp wijzen zij bijna barsch af. 
Zij verwachten ook geenszins va.n ons, priesters, dat wij woni,ngen zullen 
bouwen en de regeling van de stoffelijke dingen das levens zelve ter 
hand nemen. Wel echter missen zij in de dagen van de omvorming 
van het economische en maatschappelijke leven onze besliste 
moreele ondersteuning (Onderstreept door ons. - Red. N. E.) 

"Zulk eene omvorming moet zich tegenwoordig met innerlijke wet
matigheid voltrekken. De ten opzichte van vroeger geheel veranderde 
toestanden eischen een nieuwen levensvorm. Zoo m~eten wij dan de tee
kenen des tijds begrijpen. H et historisch gewordene ontstaat en vergaat, 
dat is nu eenmaal :vastgelegd door den loop de tijden en ligt in de ont
wikkeling der dingen. Er bestaat volstrekt geen reden om de overgeërfde 
structuur der maatschappij met baren goeddeels overleefden kastegeest 
tot eiken prijs en met alle middelen te verdedigen en te steunen. Al te 
veel is immers verrot en vraagt om vernieuwing. In tijden van zware 
ziekten van het menschheidsorganisme helpt de natuur nu eenmaal zich
zelf, en er treedt, om het zoo te zeggen, automatisch eene reactie in, 
welke natuurlijk in het tegenovergestelde uiterste vervalt en het kind 
met het badwater zou willen wegwerpen. 

Bij de massa's is er in de omvorming der economische en maatschap
pelijke belangen, een worstelen om sociale rechtvaardigheid, aan-
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gepast aan de huidige toestanden. In deze worsteling om sociale 
rechtvaardigheid vinden de massa's in het socialisme hun krachtigsten 
steun. "De meeste socialisten staan niet terwille van den atheïstischen 
grondslag achter het socialisme, doch omdat deze partij het proletariaat 
zonder reserve rechtvaardigheid belooft en ook bevecht. In dezen zin, 
als strijd om de rechtmatige positie in een economisch geheel nieuwen 
toestand is de klassestrijd een volkomen zedelijke aangelegenheid en 
veel zedelijker dan het standpunt van degenen, die in den arbeider 
slechts den loonslaaf willen zien". (Seelsorger IV blz. 6 - Wij zouden 
hierbij willen opmerken, dat deze strijd om de rechtvaardige plaats voor 
den arbeid en der arbeiders in de huidige maatschappelijke toestanden 
met den naam "klassenstrijd" niet juist is weergegeven - Red. N. E.). 
In dezen strijd om de sociale rechtvaardigheid willen de socialisten 
ons aan hunne zijde zien. 

"Men heeft er zich in katholieke kringen vaak aari gestooten, hoe 
bijv. het "Centrum" tot samenwerking met de sociaal-democraten kon 
besluiten. I~ de wereldbeschouwing kan het Centrum natuurlijk nooit 
met de sociaal-democraten samengaan; daarentegen kunnen beide 
partijen groote stukken weegs met elkaar samenwerken als het 
gaat om verwerkelijking van. de ethische strevingen, welke het 
socialisme ten grondslag liggen. Deze zijn zelfs, voorzoover zij 
gerechtvaardigd zijn, oud christelijk erfgoed. (Cursiveering van ons 
- Re.cl. N. E.). En welk een matigenden i~vloed heeft het Centrum tot 
nu toe op de socialisten uitgeoefenèll 

"Rechtmatige eischen moeten ook wij, priesters, in dezen tijd met klem 
ondersteunen, zelfs op gevaar af, èat wij aanstoot wekken bij hen die 
tot de Kerk behooren, die echter zeer grondig tot andere gedachten 
moeten komen, en die wij op zielkundig verstandige wijze tot andere 
gedachten moeten brengen. Of houdt het godsdienstige denken dezer 
kringen op, wanneer men plichtsvervulling van hen eischt, die persoonlijke 
offers vordert? 

"Wij als zielzorgers, behoorden de leiding te nemen en op machtige 
wijze het sociale geweten der wereld wakker te schudden. Zoo halen 
wij het socialisme ten minste spoedig den wind uit de zeilen. Velen 
zullen de ooren spitsen en weder naar ons luisteren, die tot dusver ons 
in 't geheel niet meer verstonden. 
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"Zeer zeker zullen wij, als wij overgaan tot de positieve uiteenzetting 
der socialistische leerstellingen en eischen zelf in vele opzichten tot andere 
gedachten moeten komen. De toepassing onzer christelijke beginselen 
op zoo velerlei toestanden van het huidige leven is volstrekt niet een
voudig. Hoezeer wij, om een voorbeeld te noemen, het eigendomsbegrip 
ook moeten hooghouden, zoo komt het er toch op aan, juist dit begrip 
naar inhoud en omvang zóó te omschrijven, dat rekening wordt gehouden 
met de volstrekt nieuwe behoeften van de huidige volkshuishouding. 

"Hier ligt een groote taak voor onze vaktheologen en sociaalethici. 
Zij hebben nog grondig, op positieve wijze te discussieeren met het 
socialisme en communisme onzer dagen. Hier is, om zoo te zeggen, nog 
alles te doen. Pe resultaten moeten in "gangbare munt" worden omgezet 
en den zielzorgers mondklaar worden gemaakt". 

BIJLAGE IV. 
(zie blz. 95). 

Om dezelfde reden als wij de bibliografie van Poels gaven mogen hier 
enkele data over Van Poll volgen. Deze journalist is 24 Febr. 1881 ge
qoren, werd 3 Nov. 1897 redakteur van De Bredanaar, 1 April 1899 van 
De Maasbode, 1905 hoofdredacteur van De Gelderlander, 1911 van De 
Geldersche Koerier, 1917 van de Nieuwe Haar!. Courant, 1918 van het 
Llmb. Dagblad, 15 Junie 1921 van De Nieuwe Eeuw, 6 September 1924 
van De Morgen ; van deze beide laatste organen tot heden. Hopen we, 
dat de zozeer gewenste samenvatting van Van Poli's artiekelen in boek
vorm, die in voorbereiding is, niet te lang op zich late wachten] 

BIJLAGE V. 
(zie blz. 184). 

Het volgende is in extenso het verslag dat De Tijd van 25 November 
1927 gaf van de rede van Prof. Dr. C. Gerretson: 

Donderdagavond heeft, in het Groot-Auditorium te Leiden, prof. dr. 
C . Cerretson zijn reeds aangekondigde lezing gehouden over: "De ver
scheurde Nederlanden". 

Het vraagstuk der Nederlanden, aldus spreker, blijft, hoe vaak ook 
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"opgelost" voortdurend aan de Europeesche orde: de behandeling van 
het verdrag heeft dat wel duidelijk gemaakt. De in 1648 ontstane en in 
1830 geijkte stand van het vraagstuk ondergaat, in den laatsten tijd, eene 
aanmerkelijke verschuiving: tot dusver tweeledig, Noord versus Zuid, 
ontwikkelt zich thans een derde factor in het probleem: Midden-Neder
land, het complex waarvan Nijmegen, Den Bosch, Moerdijk, Antwerpen, 
Leuven en Maastricht de grenspalen zijn. Het vormt een cultureel, uiterst 
homogeen gebied: Nederlandsch en Katholiek. Lang economisch achter
lijk werd het bovendien doorsneden door een langgerekte, vrijwel onbe
woonde, zóne van moeren en heiden, waardoor heen een militaire grens 
getrokken werd, die op de bastions van Staats-Vlaanderen en Staats
Limburg steunde; hierdoor bleef de eene helft in 1648 bij het Noorden, 
de andere bij het Zuiden; een toestand, die in 1830 bestendigd werd. 
Eerst zeer laat en langzaam werd Midden-Nederland zich van zijn eigen
dommelijkheid bewust. Eerst openbaarde zich, vóór 1830, vooral in het 
Noordelijk deel, de religieuse stelling met het, wèl Nederlandsche, doch 
Protestantsche Holland; de Katholieken verw;:ichtten de vervulling hunner 
idealen van België. Was in 1830 het plan van den Prins van Oranje ge
lukt, dan zouden reeds toen beide deelen vereenigd en bij België zijn 
gevoegd: gelukkig is dit niet het geval geweest; anders ware het Neder
landsch karakter in de klem geraakt en zou Den Bosch thans even sterk 
verfranscht zijn als Leuven en Gent. Niettemin, de ziel van geheel Mid
den-Nederland was in 1830 naar het Zuiden georiënteerd. Geen enkel 
fatsoenlijk Limburgsch geslacht, of het telt muiters onder zijn voorzaten, 
wat spr. met voorbeelden illustreert. Dat is geen schande. Wat verbond 
Limburg in 1830 met het historische, Protestantsche, koloniale, handel
drijvende Holland anders dan de sleepsabel van Dibbets? Men zij toch 
reëel; men verwijte geen ontrouw, waar geen reden was tot trouw. 

Na 1830 openbaarde zich echter de tegenstelling met het door Wal
lonië en Brussel beheerschtë België; de Vlaamsche beweging ontstond, 
die zich nà den oorlog van haar politieke tegenstelling met België be
wust werd. Daarentegen is, vooral in den schoolstrijd, de pariteitsstaat 
van de Lamennais, dieper verwerkelijkt dan in België; dit heeft benoorden 
de grens, de katholieke historicus Witlox heeft het onlangs bevestigd, 
een, zij het nog teere band met den Hollandschen staat van 1848 ge
vlochten. Bezuiden de grens daarentegen steekt de studenten-jeugd, aan 
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wie de toekomst behoort, hare conclusies uit de vergelijking van het 
verbeulemannend Leuven met Nijmegen en Tilburg, niet onder stoelen 
of banken. Geheel Midden-Nederland is thans, cultureel, meer naar het 
Noorden georiënteerd. Dit verklaart, dat toen de Belgische annexionisten 
door hunne grensschenderijen wilden bewijzen, dat onze Zuiderfrontieren 
niet onwankelbaar stonden, de waarschuwing klonk : Wees voorzichtig, 
áls de grenzen eenmaal aan het wankelen gaan , konden ze wel eens 
Zuidwaarts wandelen! 

Niettemin: de primaire tegenstellingen blijven bestaan, en worden, 
juist door de steeds innigef geestelijke toenadering van Belgisch en 
Hollandsch Midden-Nederland steeds dieper gevoeld : Midden-Nederland 
wil noch Hollandsch _noch Belgisch, doch zichzelf zijn. Spr. geeft voor
beelden van deze nieuwe mentaliteit uit alle drie de Staatsche landen : 
hij citeerde o.a. merkwaardige uitingen van prof. van Ginneken bij de 
opening van de hoogeschool te Tilburg en wees op de hoogst bezaçligde 
en ernstige artikelen over de ontstemming in Limburg, in "De Tijd" 
waarop spr. slechts deze aanmerking zou willen maken, dat zij den toe
stand in die provincie minder ernstig voorstellen dan deze, naar spr. 
meent, is. 

Op de basis van dit Midden-Nederlandsch cultureel saamhoorigheids
gevoel groeit thans een nieuw machtsbewustzijn; tot dusver was men 
steeds afhankelijk van Holland of België, nu voelt men, dat binnen 
weinige jaren Midden-Nederland de navel der Nederlanden zal zijn en 
cultureel en economisch vereenigd tot op zekere hoogte Holland en 
België tegen elkaar zou kunnen uitspelen. Immers, hier in Midden-Neder
land ontwikkelt zich, in nauw contact met het Luiksche bekken, boven 
de kolenbeddingen van Kempen en Peel, een machtig aaneengesloten 
industrie-centrum, dat zich om de politieke grens niet bijster veel be
kommert en deze op den duur wel eens zou kunnen uitwisschen. 

De vraag is nu maar: waarop zal dit nieuwe Midden-Nederland zich 
definitief oriënteeren? Op Holland of op België? Niet de cultureele ten
denz, maar wie bij de economische organisatie de leiding zal nemen, 
besliSt over deze vraag. 

Dezé economische organisatie heeft vier facetten: 1) kapitalisatie, 2) 
emigratie, 3) handelspolitiek en 4) verkeersorganisatie. 

Reeds heeft, wat de kapitalisatie betreft, België een enormen voor-
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sprong. Geheel de Kempen zijn reeds met Belgisch-Fransch kapitaal ge
organiseerd. Sedert jaar en dag klinkt uit Belgisch Midden-Nederland 
aan Holland's doovemansoor de bede van den Macedoniër: "Kom over 
en help ons". Ettelijke millioenen gaan in uiterst gewaagde leeningen 
naar fantastische buitenplaatsen als Bulgarije; doch voor de agrarische 
en industrieele organisatie van Midden-Nederland bezuiden de grens is 
geen duit te krijgen, zelfs geen hypotheekkapitaal. Hoogstens schreef 
men in op de "Belgische herstelleening", zonder blijkbaar te beseffen, 
dat men daardoor heeft medegeholpen Hymans weer op het kussen te 
brengen. Thans klinkt de kreet om hulp ook uit Midden-Nederland be
noorden de grens, uit Limburg vooral, waar de penetratie van het Bel
gisch kapitaal reeds zorgwekkend is. Zal men nu luisteren! De céphali
satie van het bedrijf hangt nauw samen met zijn kapitalisatie: Fransch 
geld, Fransche leiding, Nederlandsch geld, Nederlandsche leiding. De 
beide laatsten kunnen alleen uit Holland komen: is het onverschillig een 
exportmarkt te hebben voor onze overproductie van hersenen? Maar 
geene in leiding en kapitaal Nederlandsche industrie in Midden-Nederland 
is mogelijk, tenzij een realistische handelspolitiek haar dezelfde voor
waarden verschaft als waaronder zij over de grens zou kunnen werken. 

Spr. raakt hier aan het heilige huisje, doch het kan niet anders. Een 
vooraanstaand koopman uit Rotterdam zeide spr.: "Rotterdam moest 
liever de handelspolitiek niet zóó beïnvloeden". Die uitspraak getuigt, 
meent spr" van een scherp inzicht. Rotterdam handelt eigenlijk weinig, 
maar transporteert destemeer. Drawback van Rotterdam is het gebrek 
aan stukgoederen; geen duurzame vermeerdering van stukgoederen is te 
wachten dan door de ontwikkeling eener nationale industrie in Midden
Nederland; en het zijn de makers dier goederen, d.w.z. de industrieelen, 
die het best weten onder welke voorwaarden zij de grootste kwantiteit 
kunnen voortbrengen en exporteeren. 

De export-kwestie leidt tot de kwestie der verkeersorganisatie, d.w.z. 
tot het nieuwe verdrag. Midden-Nederland heeft evenals het Luiksche 
bekken twee natuurlijke uitvoerhavens: Antwerpen en Rotterdam, die 
bij eene goede organisatie met elkaar moeten kunnen concurreeren. Als 
kroon op de reeds betrokken kapitaliseering van de Kempen, had België 
in van Karnebeeks ontwerp eene oplossing van het verkeersprobleem 
gekregen, waardoor vrijwel geheel Midden-Nederland verkeerspolitisch 
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op Antwerpen werd georiëntèerd en Rotterdam feitelijk werd uitgesloten; 
het verlies van Limburg zou, meent spr., van dit ontwerp op den duur 
het gevolg geweest zijn. 

Tegenover het verworpen Belgische plan worde nu geen Hollandsch, 
maar een Nederlandsch plan ontworpen. Zulk een plan behoort een 
negatief en een positief doel te hebben, 

Negatief: het breken der Belgische stelling. De kracht dezer stelling 
ligt in het door Brussel geformeerde kunstmatige eenheidsfront tusschen 
Luik en Antwerpen, gedemonstreerd in het Potemkin-kanaal van Cae
neghem. Doch deze belangengemeenschap is fictief: Luik wil niet van 
Antwerpen alleen afhankelijk zijn, maar heeft evenals Midden-Nederland, 
belang bij twee concurreerende uitvoerhavens: Antwerpen en RÓtterdam. 
De Maasweg is voor Luik thans vrijwel geblokkeerd. Eén ton staal Luik
Rotterdam kost het dubbele van een ton Ruhrort-Rotterdam. Nederland 
heeft de macht deze zaak buiten Brussel om éénzijdig te regelen, waar
door Luik van Antwerpen wordt losgemaakt. Waarom blijft de Regee
ring, die weet welke groote beteekenis aan deze zaak in het Luiksche 
land wordt gehecht, maand in maand uit talmen met eene duidelijke 
verklaring over eene quaestie, die volkomen rijp voor beslissing is en 
die feitelijk reeds beslist is? 

Positief 1). Het regelen der interne verbindingen tusschen Belgisch en 
Hollandsch Midden-Nederland, die _ het Nederland vijandig België met 
fijn politiek inzicht altoos heeft gesaboteerd; spr. wijst op de hartlijn 
Utrecht-Leuven en Leuven-Maastricht. 2). Het traceeren van exportwegen, 
waarbij 't doel moet zijn de Noord- en Zuid-Nederlandsche havens, Rot
terdam en Antwerpen, ten opzichte van Midden-Nederland en 't Luiker 
bekken, in zooveel mogelijk gelijke, d.i. concurreerende positie te brengen. 
M.a.w. de natuurlijke voordeelen van Antwerpen ten opzichte van 
Midden-Nederland, moeten, ten behoeve van Rotterdam worden geneu
traliseerd: eerst wanneer België dáártoe medewerking zou verleenen, kan 
gedacht worden over medewerking van Holland, teneinde de natuurlijke 
voordeelen van Rotterdam als Rijnhaven ten behoeve van Antwerpen 
door verbetering of vervanging van de Tusschenwateren te neutraliseeren. 

Spr. hoopt, dat het probleem van Midden-Nederland, in zijn vollen 
omvang tot inzet zal worden gemaakt bij de besprekingen tot vorming 
eener nieuwe Regeeringsmeerderheid. 
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Spr. besluit, dat hij het op prijs stelt juist hi er te Leiden, den geeste
lijken burcht van Holland, dat eenerzijds de kern, anderzijds de antago
nist van Groot-Nederland is, over dit probleem te mogen spreken. Want 
het gevaar dreigt, dat men zijn beteekenis zou beoordeelen naar het 
Nazareth zijner geboorte, het "Zwarte Zuiden", Er is echter geen nood
lottiger opvatting van dit vraagstuk, dan die van Mr. Marchant, die in 
de Limburgsche klachten slechts een locaal chauvinisme ziet, dat met 
wat moet worden gesust. Daarom wenscht spr. juist hier te zeggen: 
Neen, het geldt hier een nationaal vraagstuk van de grootste be
teekenis; tua res agitur, Hollandia! 

Van de juiste oplossing hangt niet slechts de welvaart van Uw groot
ste haven Rotterdam af, maar, in laatste instantie, zelfs de veiligheid van 
Uw staatkundig bestaan. Daarom hoopt spr. dat juist uit het kapitaal
krachtige en leidingrijke Holland aan het economisch onsplitsbaar Mid
den-Nederland, ten Noorden en Zuiden der grens, de hand zal worden 
toegereikt voor eene Nederlandsche oplossing. 
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