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iTïNTON VAN
DUINKERKEN
ongelÜk geven als %, na deze bladztjdeR, oordeelt, dat
HET L8 ongetwfjfeld een respectabel stuk werk
eiger.hjk eerst Shake3p~e met een reëel kwaad m
dat Aoton van Duinkerken met zijn kQg8te werk
aanrakjng kwam en dat Shakespeare gelgk b4 al3
,,Vemcheurde Christenheid" ') geprwteerd heefthjj meende, dat (zeW) deze ,,demonen" van de &drde
Niet alleen heeft hjj, m dit boekdeel van 250 bladzjjden,
en nïét van de hel waren. Men wordt in deze bladgetracht de verscheuring der Europeesche christenheid
zijden voortdurend geconf-"onteerd met ecu kleine, been het. hedendaa.vsche verval der katholieke wereld in
narde problematiek m een troebel, verward gevoeW
hunne histori3che oorzaken te verklaren, maar Wi onwereld je, en geen groote woorden kunnen dezen indruk
demeemt het ook het middel aan te wÜzen dat én tot
ongedaan mdken. Het lange citaat uit Luther kan deii
het herstel der eenheid én tot de hemieuwing van 't
onbevooroordeelden lezer 8leclju 8tUven in de meening
katholiek geloofsleven én tot den z.i. eenig doeltreffendat in hem, Maarten Luther, ondanks alle goede bedea afweer tegen 'n dreigenden ondergang der EuropeeT
doelingen en eeruken djkwÜ1s vehen"entcn geloofstjver
sche beschaving leiden kan. Minder documentair, minder breed wellicht eveneens, maar ook minder droog
een ,,ruy8tieke", ,,gees#:Öï:e" er. ,,int elï ectueele" onderwereld Losbrak, op d&eltde »"ij :e a's later, veel later,
hemeemt hij hiermede voor een deel wat vóór hem
eenzelfde soort onderwcrelu ( van geestc Lijk en intellecdoor Arnold Meyer m ,.YYn Vergaau" werd beproefd
tueel ontwortelden) op maatschappeHk gebied
herterwijl zijn werk anderzyds voor velen een welkome
vormend zal losbreken. A ls · Ecketia Ut een ketter 13
,,katholie ke" aanvulling zal z iju van Huizinga's ,,In
de Schaduwen van Morgen", — twee boeken,
dée geweest, vertegenwoordig t hij Ge kettet©. waartoe ook
een selecte geest ,een subliem mysticus, een evenwich(hét ztj hier zonder bitterheid opgemerkt) na eentge
tig gemoedsleven en een zeer deemoediS en tegelÜk
beroering te hebben geweKt. zijn overgegaan tot de
uiterst -waakzaam en scherp verstandsleven kan verorde van den dag...... ,,Verscheurde Chn8tenheid" 1¶
vallen, maar het lange cicaat uit Luther schfjnt dm
niet enkel historisch document, een bQdrage tot Mslezer slecht3 te bevmtigen, dat YYÜ in Luthers geval,
torisch begrijpen, maar ook stnjcïbare actualiteit. Voor
ondanks alle edele aaodnften, slechts met een in wezen
derge]Uk veelomvattena ondernemen moet men stellig
gedesequilibree rd brein en een diep-verwrongen geeerbied hebben, maar even stellig moet men vaststellen,
moedsleven te doen hebbeo en bet verloop der hervordat, binnen het beste k van een simpele bespreking,
ming, zooals ons dit hier beschreven wordt, de ondereen dergelYk boekwerk niet gedocumenteerd te belinge ruziet jè3, de woedes en razernÜen der hervormer&
oordcelen is. Noch het eerste, hi3tDriKhe, noch het
de toon waarop de 'geschillen worden uitgevochten,
tweede, actueele, gedeelte, —· dit laatste gedeelte wel
Luthers
onvermogen de duivelen die tgj had opgeroehet allerminst. De bedoeling der laatste hoofdstukken
pen te bezweren, zqn onmachtig afdrijven naar d> verkan trouwens allerminst zijn dat de daarin aangeraakte
tegenwoordigers van de macht, — dit alles wijst er
problemen met een, a) of niet loffe]Üke .,beapreKmg"
veeleer op. dat % met het tegendeel van een groot
worden dfgeha.ndetd; de problemen zijn Opgeworpen,
man
te doen hebben: het is alles tameWk oninteresen. -z-e.ks"-zQQaer-,d£ -Q':ertyiging_gat hiermege het laatLuthers onvermogen de duivelen die bjj had opgeroehet allerminst. De bedoeling der laatste hoofatukken
pen te bezweren, zijn 'onmachtig afdrtjven naar d> verkan trouwens alknnirïst zijn dat de daarin aangeraakte
problemen met een, al of niet lof fe!Üke nbeWreking" . tegenwoordigers van de macht. — dit alles wyst er
veeleer op, dat wIj met het tegendeel van een groot
worden dfgehandeld; de problemen ztjn Opgeworpen,
man te doen hebben: bet is alles tameWk oninteres' en zeker zonder de overtuiging dat hiermede het laatsant, onsmake]Uk djkwÜls. en 'n beetje naargeesüg
ste, eenige, of bwlissende woord gesproken is. Mogen
allemaal: het schijnen de !:ettemen, hervormingen en
ui dus elder3 aanleiding worden tot een prhicipieele
twistgedingen van een vervajtjjd, u schYnen een neerdiscüMe, en moge deze discussie dan niet vdm
gang, een einde en niet een begin te bevestigen; ZÜ
(,,in 3têêd3 mtnlemer kleinigheden") aW het gesprek
revolteeren tegen de onderkani van het denken en tegen
ttmchen Bossuet en Leibniz. — Vqc)ï' het uitspreken
de onderkant der gebeurtenissen en ui bewegen zich
van deze beide wermhen tmtaat m.f. wel eeMge remijlen ver van vele kettemcn, hervormingen en twiMden. Bepalen wq om hier dua tot enkele meer algemeene
gedingen uit vroeger tüden; .het is alles het volstrekt
kantteekeningen bjj het eerste, historische gedeelte
tegendeel ook van dien waarachtig grooten, scherpen,
van ,,Verscheurde Christenheid."

Het is jammer dat dit boek voor een groot deel kennelijk zeer haastig geschreven werd. Het begin 13
uiterst mat, haast moe van toon, zonder innerlÜke
spanning: egaal geschreven en egaal g%i¶- Van
Jeroen Bosch, Ermmus, Maarten Luther — drie zeer
uiteenloopende gestalten co levend op zeer verschillend
niveau, we lhaast drie verschillende werelden zonder
eenige overeenkomt ondanks het feit dat u alle
drie zeer hevig door het verval der nüddeieeuwsche
kerkgemeenschap gegrepen werden — krijgt men den
indruk dat zij vrjjwel gelljKwaardige Heden warm, vao
eenzelfde geestèhjk, intellectueel niveau, van eenzelfde
formaat, van eenzelfde begaafdheid, — terwfjl bovendien Anton van Duinkerken er niet in slaagt aan te
toonen dat dit tormaat een bizonder belangrtjk wa8,
het formaat van waarachtige en oorspronkelQke
persoonlÖkhe(ien. Men krÜgt zoo den indruk, dat de
problemen waarover het toen ging, weinig boeiend
wdren, weinig belangrijk; men voelt niet veel verwantschap meer en men kan het den lezer moeilijk kwal[jk
nemen, ab hfj zich, al lezend, eenigermate opgelucht
gevoelt dat die tijden (die ,,donkere middeleeuwen")
voor goed Mhter hem liggen Er wordt veel en hevig
over demonen georakeld, maar ik kan den lezer geert

Deze behoefte aan u9" '""""""' 1'"' "'"" (^ het mu
EEocK~di8v8mjmnkerkenjBkoenetot~
« makm ajdtw te ) deed m.L ook <mreciht
meenfiguur&j3jB~Lvuawmge=gd~
~ hÜ in = vldkigm ,jnet een ekkenck
hev1g~ al datgene dcmeetL r de geweldige
mi ~ Maartm Lai &&ngevQchten werd-" A.fgb·
zamvunhetfett mhetrm niet mcht ^zetf8W
gem bmadenng k martu v~ Antm
van Duinkerken ' gewêWgbdd m g=chad m
dgenLtÜk bestaan hebbm; Mg=lm van 7 fdL d&f cm
der &uerve=hnk ~\ & M op '
doeken vermocht te mtd de mIuLcbelde
hartigheid van den ph&nzeeer Lb — welke gEhuiche^
m7nh8rtIgheid CZuutu8 wui ah de méést p=ke
vrlng moet hebben ondergaan; u ~ *
feit, dat deze verlng — hoe edererid ^ —
tot de meest ok ~= behoort m =
z{) (in haar ~R gemakkeÈUk W) met a
dgenlqke tragiek van den Bcmch ~
meer dan eens. ja d mtbeadde (ook in z$n
heiligen) njêt8 uide heeft — xtgmeo van h«
fat, m Van Duinkerkem kar&kLer=ek Ach. op &3
keper be3chc)uwd, gemakkeWk tot enkele vlotte gemeenplaatsen herle9dm Ul, b het WY cm voIkomm
I, hoe men Luther en B=h 8j8 twee geWkwaardige, twee 8oortgelÜke gtm kan veflen.
Er = wellicht geen ter tegmpolm denk &1
m de problematiek van hun kelder levm én tn de ~,
waarop u aa umpraken. Het 13 uifj voLmaakt onbegrUpclUk hoe stellingen W de mvo mitm
die zoo manLregt door ae doeken zelf (dé tekst!) worden
weerlegd, maar kunnen b!Uven opgang maken: ,,jeroen Li wm een ga1ilder, die de 3choQl1heid niet verdroeg. Zijn fantasie trok naar het monsterlijke". ,,Ziet
m de gemite rmn =rigtus, dan b het nooit de zoete
Heiland der mystiek -vervoerden, maar ajtQd de geschonden mensch tü8schen de merL8chen, het voorwerp
van de aandacht der moreel getroebleerden". Weinig
schildem toch hebben zulke p&rad=lÜke Jan&happen geschilderd, ak juist Jeroen h; weinig ehildem hebben Zoo ontroerd en ontroerend de geboorte
van Chrigtus verbeeld 8Ï8 Jeroen B=h in zU"n drieluik
te Anderlecht (met het werk van Geertgen tot SInt
Jan een der mbliemst-verstilde doeken, die ik ooft zag) ;
weinig 8cMldew hebben, teniidden van zooveel dem+
nen (demonen ? ), zulke erene, onberoerde en rustige
heiligen en Chrigtussen ge3chiIdem als m. deze ver- i
voerde van den Zoeten Heiland en het goddelQk M@
wiem werk, hoe pamdoxaal het ook klinke, mÜ meer
herinnert aan de vervoeringen van tra AngeHco dan
aan het getier en de grollen van Maarten Luther.
Luther werd geobsedeerd door een op elk levemgebied ondergaande mmenleving: hY kon haar qpanntngen met aan en zij ontwrichtten hem evenzeer als %
zichzelf eraan ontwrichtte; Jeroen Bosch daarentegen
onderging de obsessies van hem, die in het Ldcht leeft
en vandaaruit de aarde, de wereld der memchen overziet. Hjj kende de serene iervoeringen van tra A-ngelico (tallooze doeken bewijzen zulks), maar de wereld
der menschen, die voor den seraffjnschen Angelico
nauwelak3 meer bestond, zag Jeroen h bevolkt
door monsters, zooals Rembrandt deze zelfde menschen gehuld zag in duistemis- Hoe klaarder het be3ef
der perfectie, hoe verbfjsterender en mcmstrueuser de
wereld der menschen wordt: hoe dieper men Gods goedbeid voor de wereld binnendringt, hoe meer meo de
wereld on dergaat als een absurde en afschuwe]Ske,
hallucinante droom ep hoon. Hier begint de tragiek
(die inderdaad ontstellend is ) maar tevem ook de
diepe, onloochenbare rust, de het werk van Jeroen
Bosch kenmerkt. Luthem beproeving was Met het
weten van een godde!fjke perfectie, maar de kenuls
der u1en3cheiÜke tmperfectie werd Qjn - (machte!
woedende) obsessie.

Hetgeen ik hier over Jeroen BoBch schreef, moge
velen een subjectieve mterpretatie toeen (bet u
ZOO), dat neemt echter de tegenspraak niet weg, die
er bestaat. cel zelfs zeer opvallend bemat, tmscbm
Bosch' doeken en van Duinkerk
kar&kterisuek
tu3scheR Luthers oê3 en Jeroen Bosch' vervoermgen, tusschen de onbehouwen uitvallm van dm eerm
en de steeds volmaakt beheerschte, scherpe, strenge
conceptia (de fijne zwier ook) van den tweede
.^ men van Duinkerkerw boek leest, waar het handelt over bet herfstty der middeleeuwem krjjgt meri
zeer sterk den indruk. dat dit ujdperk zich (on
zijn vulkankchen verschtj[ung5vorm) we=nWk m egaal
beheerschten humanist Erasmu3, zooals yyÜ hem kunheeft voortbewogm; = personm = vn eenvormig,
nen leeren kenneri uit zjjn werk, uit de portretten van
zonder waarachtig-groote spanningen; 8paIuüngen en
hem zfjner ttjdgenooteLj (Holbein!) uit die prachtige
verschillen bestaan hoofdzakeWk op het terretn der
karakteristiek, die Busken Huet van hem heeft g>
meeulrigen, en de meeningen, zooaj8 zU OLb3 we
geven — een karakteristiek die, indien dit noodig ware,
vóorgezeL z{jq nu niet bepaald een uitgeWn gerecht;
het Holbeinsche portret waarlgk subliem ont!t.
en waar tgj tracht hier met groene woorden ot met
Van Duinkerkens behoefte om el de hervorhet rumoer van ,,demonen" wat veranderiag in te brenmers (Luther C-3-) als de verdedigers der Moederkerk
(Erasmus) als gelfjkwaardige pernlQkheden te begen, wordt men oRwlnekeung herinnerd aan Goethe'a
handelen, doet ridar beide zjjden onrecht; In het eerste
gezegde: ,,Du klirrst uïit deinen Kelten und üHrredest
dich. ë3 sa Musik". — Een zeer gelukkige uitzondermg
geval doordat de opgedischte feitelijkheden op een plan
van belangrnkhejd worden geheven, die xËjzelf voorthierop vormen de bn. welke bj aan ~+
durend ontkennen, m het tweede geval, omdat het . wijdt, en die tot de uitnemmcbte van dit boek behooEra3mus Weerhaalt, omlaagtrekt naar het niveau vm
ren. Deze gestalte heeft niet alleen werkelQk for- ,
die feiteWkheldjes, of beter: naar die aldaar verhanmaat, maar dit formaat 18 van Duinkerken ook volko- '
men en precies duidelijk. De dem=n en andere ver. '
delde meeningen. Men behoudt den indruk van iemand,
die, in yt tumult der losgebroken meeningen, slecht3
8chrikke!ijkheden, waarvoor Antm van Duinkerken '
(naar ik ineen) niet de rechte man 13 om te op bun '
een andere (in dit geval juiste) memtng is toeged
slechts een andere meeMng vertegeuwoorüjgde. Een
(Zie vervolg pag. 12)
dergelijke Erasmus vervaagt, verzacht, verdoft te zeer
de trekken van d=Q trotschen, aristocraWchen W
lemist die, evenab Thomm Mom, ten opzichte van
de invagie der hervorming, toch nog wel iêt3 andem
(iets hoogharti gers ) vertegenwoordigde dan alleen
maar 'n andere, j@te ,,meening" en heurzeNer votmia

Anton van Duinkerken

cipieele verzet dat in den loop der tijden Legen deze
orde is ontstaan, mijlen ver van het verzet, dat sommige politieke groepeeringen hebbèn vertegenwoordigd,

(Vervolg van pag. 4)

ontzenuwt men niet cinor superlatief op superlatief te
stapelen.

waarde of onwaarde te schatten, hebben hier opgehouden; het intellect, dat van Duinkerken 13, werpt
zich op een of ander intellect en onmiddelujk beheemcht
h¢' de situatie; straL geinspireerd OOÊ teekent % deze
figuur, waarin niet alleen de hervormüng haar gestalte
kreeg,
maar
die
ook
onder
de
hervormem
dé
gestalte
schfjnt.
Emzeüde
gedaante-v^
aadertng ondergaat van Duinkerken en ondergaat
zijn geschrift later nog eens aW Wi het over Desmrtw
heef t, dat andere intellect.
Een tweede minder gelukkig gedeelte vormen mi- de
bWdzijden aan de orde der jezuïten gewY Het is volkomen jüi3t als men deze orde een groote bewondering
'toedraagt; het K3 zelfs volkomen gerechtvaardigd, baar
een u itzonderWke bewondering toe te dragen, maar
histonsche bladujden ei=eIL naast bewondering, ook
een objectieve geschiedschrtjving- De wyzë nu, waarop
van Duinkerken het voor üeze orde opneemL ltjkt m
verre van gelukkig. Hij spant zich voor deze orde, zooak men zich gemeenWk dechta voor een verloren zaak
inspant. Het bme .an het beste 13 nog niet goed g+
noeg om het goede van' deze orde te karakteri8eeren:
hg spreekt over haar, zooals men gemeenltjk slecht3
over dooden (OP bidplaatjés) spreekt. Ik zal de laaUte
zjjn om het waarujk grandioze van deze orde (baar
levendang gebiologeerd zyn door de glorie der Waarheid, die op aarde moet zichtbaar worden; door het
recht der goddelijke waarheid op de heerschappÜ over
de wereld der men3chen) te ontkennen, maar het prin.

den staat, dat zoo strikt mogelijk moet mmenvallen
met het belang van den vorst Is de onderdaan volwaardig, dan weze hij soldaat, kanonnenvleesch," ,,De
aandachtige lezer zal reed3 bemerkt hebben, dat hier
geen sprake is van staatwbsoluüsme, maar van vorBtendespotisme (trouwens, is staatsabsolutisme wel in
werkelfjkheid bestaanbaar ? ? ), maar enkele bladzfjden
verder leest hij weer: ,,Macchiavelli doorziet de geheimzinnige paradox, dat droom en rede, die gemeen
zijn aan allen, de menschheid nooit zullen verheffen
boven het gemeenzame twistgeding, maar dat de macht,
die eigen i3 aan weinigen, altYd de menschen zal verce higen." ,,H ij :egt (daarom ) den grondslag tot de
organisatie van den naüonalen staat." Zoo ziet men:
hier zijn de macht en de staat er reeds voor de verheffing ?n de eeniging der menschen; dit ljjkt m al
heel wat meer bg eeh zuiverder
interpretatie
van
Macchiavelli'3 gedachten te komen. Ais. men' trouwens
zijn prachtige boek over de gedchiedeni3 van Florence
kent, weet men ¶oezeer de mensch in de aandacht stond
van dezen moralist van de macht of van den machthebber.
Op bladzijde 91 lezen W®: ,,De dictatuur van de
kleinzieligheid kwam over Genève ('L Genève van Calvijn ), zooals ze overal komt, waar de staatsidee een
absoluut begrip is, dat vorm vindt in de werkelijkheid."
De steek is 'duidelijk, maar kost een punt (tien punten
zou ik vroeger gezegd hebben) want een bladzijde verder lezen we over datzelfde Geneefsche 3taatsabsoluüsme: ,,Niet op het menschelijke richt zich het staauverband, maar op het bovenmenschelQke", d.w z. de
staat ..geeft gestalte aan de verantwoordelrjkheid der
menschen ten opzichte van God, den eenïgen 6oevereln".

Het contra betrof hier geen .guDjectleve ( en objectieve ) verdiensten, m aar ( ob jectieve ) prLnci~ Aan
dit contra, dat hier o.a. werd ingenomen 'door Paxaj
en Dostojewsky (om van" Nietzsche en anderen
te
=ggen) gaat A. v. D. klakkeloo3. voorbfj. Ah utm
van Dumkerken3 Jithyrambe gelezen heeft, kan de
argelooze lezer enkel wanen, dat het verzet stee&
een dom en kleingeestig verzet i3 geweest, dat het
hDog3tens juist «=, daar waar dm orde ontrouw
werd &&Il zichzelf. terwijl tet verzet jubt het w=n
dezer oMe (zekere beginselen en zekere practfjken)
gold- Dit contra ontzenuwt men slecÏÜ3 door de dijjuistheid er van te ontmaskeren, m Meta kan
de onbetwistbare grootheid dezer 3iyÏC bevestigen. dan
het weerleggen van haar groote tegenstander3, terwÜ]
anderzt)d3 tÜêt3 zoozeer een orde kan vernederen al3
de triomf, het "lot hoera'" je over het verzet van m
geestelijk gemeen, alla .. als het opblazen tot ict9
enoruw, uitzonderlakg en subliems wat nauwelÜk3 eeo
vergelijking kan doorgtaan met
wat daadwerkeWk
subliem 13 geweest. Dl t laatste gebeurde waar een
be~d-middelmatlge bladzijde uit een cornment&ar op
de Excercitia tot een summum van µgrchologü:ch docï>
zicht en cK)r3pronlcelnkheid werd geproclameerd. En ab
men de waarde dezer Excercitia wit va8tgte!m hm
oorspronkelijkheid. de waarde dezer inzichten en richtlijnen, dan doet men zulks niet door vast te stellen,
dat de stem eener zoetelËjke devotie er niet uit opklinkt, doch door deze inzicht"n en richtlijnen te vergelijken met 3oortgelijke zaken % andere orde-stich-

Zoodat dus de idee staat het tegendeel bljjkt te zijn
van een absoluut begrip en slechts de vorm van Caivfjns ,,ijzeren deemoed" (welk een voortreffelijke karakteristiek behelst dit woord).
Op bladzijde lil wordt de barok aldu3 verheerlQkt:
,,Een weelderig verbeeldingsleven, door een
sterke
denktucht bestuurd en verantwoord, schiep de steed¶
rationeele en toch bovenmenschetQke kunst van de
barok. In dezen grootschen stµ.....", etc. Maar op bladzQde 133 wordt onze barok-bewondering door een fjskoude douche on tnuchterU daar heet het zoowaar:
de barok ,,overweldigt ons als de stijlvorm van een geweldige, maar betrek keljjk kortstondige or'des-constmctic, die de kie:n van haar verval 3edert haar ontstaan
in zich droeg."
Op pag. 191-132: ..De partij i3 voorgoed verloren, a)
schQnt het herontwakend nationalisme den burger een
goede kaïw op evanche te geven. Tegenover het oprukkend proletariaat t3 het nationaal-socialisme een
typische revanche- beweging en daarom is de angst voor
het bots jewisme het eenige propagandamiddel
dezer
geenszins waarachtig nationale, 'och racistische burgerbeweging." Ik onderstreepte een kleine conEradicüe.
maar de tegenspraak waarop ik wijzen wilde ontstaat
door hetgeen we 3p pag 212 lezen: daar wordt ong
namelijk kond gedaan. dat de gevaarlijkste kracht van
het nationaal-socia]jsme de mythe van den moedergrond ld En op pag. 236 (letter1Bk en figuur!Qk raken we steêci3 verder van een typisch-burgerlÜke revanche-beweging) heet het weer: .,en hieraan beantwoorden de stroomingen van de Europeesche menigten,
Dok de nationaal-socialistische strooming. die in wezen
streeft naar een boven-nationale samenvoeging van de
Europeesche ras3en."
Maar laat ik hier een punt zetten. De lezer kon

ter3 cjf orde-hervormer3, ak Benedictm, Joannes van
het Kruis, Therega van Avila, etc., of men vergelijkt
Ignatius' ·iMe op den 3trÜd der twee kgerschareri
met die van b.v. Grignm de MÖntfort Het lfjkt mjj
zuiverder en zakelijker hier te verge@cen met wat
groot is geweest m het RSk GdcÏ3, dan met wat groot
is geweest voor ^e ,,wereld" en F het rÜk dèr mheppeode verbeelding En eenmaal deze vergeltjking getrokken, beweegt men zich xecht cm op den man af
tot de groote tegenstandera omdat jubt ten overstaan
van het emstige m gewetenuvolle contra dezer grootem
n de waarachtige qroothe1d demr orde kan
worden gedemonstreerd Van DuLnkerkêll deed noch
het een, noch het ander; füj stapelde superlatief X)
8uperj&tief en men herinnerde Ach een tweede maal
het gezegde van Goethe: Du m=t mlt deinen Ketteu
und iidest dich, w 3cÏ M---.. W verdedigde
een orde, maar niet.. .... stjmdvaardig. Ik vrèè8. dat
hem ook hier de h&8gt, waarmede cHt txjek gegchreven
werd parten hedt gepeeld rnt L3 zeer er, want
niemand zou de hiïtorische beschouwingen, welke m
dit boek werden ondemomen vo<jrtreffelµer hebben
kunnen uitschrtjven dan van Ijuinker'ken, die een mherp
intellect 13 en daa een groote mcMle peart- Maar
het i3 niet alleea loo, dat W=y vaak ander wil
zfjn dan hQ W het is ook (men gunne m5 even d=
geheimtaal) alsof htj telkeru weer bekt wurdt degene
te =, die hU u m-..... al9o!f hem dit mms reed3 niet
meer «helen kan-

De haast waarmede dit H>ek moet ge3chreven um
openbaart zich ook zn meer dan een tegenspraak. Zoo
lezen c'Ï), ab weergave van Ma2chiavellj'3 8taatkundige
gedachten: ,,De onderdaan 13 gtaaLsrnatenaaL dat wil
zeggen: macht3middel. Zijn leven dient het belang v&a

mms meenen, dat ik zeggen wilde, dat Anton van
Duinkerken in zfjn bestrUding van die Europeesche...
minder held (van fa8ci8ten en nationaal-sociaH8ten ) nog
niet altjjd even gelukkig is geweest, c» deze bewering
was toch geenszins run bedoeling......
HENRI BRUNING.
')
N.V. Paul Brand3 UitgeversbedrÜf, Hilversum,
1937.
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— Ik kon het niet
helpen, Marie, maar
de
kaarsen
wa ren
vochtig en toen heb
ik ze op het fornui3
gelegd om te drogen. (Daily Mirror).
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— Hé Sam! De bood8ch8p, die we in de
fleSCh weqgesluurd hebben, 18 als onbe8telbaay
teruggekomen.
(ColleKe Humour)

