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HENRI BRUNING
SCHRUFT OVER :

I WEE KRON EKEN
DE KRONIEK
VAN EEN EINDE
In dit laatste boek van den onlang8 ov"erkdeo F
Coeoeri .,Oue Hennnenngen'"), bereikLe ae
er eeo wa&rLl0k verbluffend meesLemmap. Het L8
een. zoMer meer en doorkx)peLjd. weergaloos gven
@k. het ls, L onkKmjent~x, ook ~ gruwemk boek — het Bchokkendme wellichG dat 3edert
lang in oaze taal gven werd Dcjch men begaat
cm verachLelÜke en mediocre aberratie, Ub men hier
v8d ecu verziekt en wrokkend gmot lr de ellende der
cd wil 8preken. Dit boek 13 — inderdaad —
zoMer eeaige of ..opl'. tenzj-. de gtil]e,
vlerï deenM met zóóvee! redej~ ]~ de 8chuwè
deeniis w8&rtQe deze grimmige. ¥"erbem ~ver Her
npte. de bewogen menscheïnkheld die zich wel nauwe®ls b"rUgeeft, maar die nch toch, telkens, kmbaar (omroerend somsj verraadt.
Het is onthullend Ln zekereri zin, maar meer nog
end: de vooroame, afwerende besloümheid van
dü stille, oude patriaërshm aan een der A1rmerdamsche grachten. en — binnen qjn wandeE — de dorre,
leege, weerlooze levezs die er Langzaam. cmafwmdbaar
hun sirüstre ontreddering. tun bÜna-waanzijj tegemoet
gaan, Een Legemteljing, die de gedempte stem van den
verteller steeds beklernmender oproept en toescherpt
Z<mier één heftig accent ovengeris. Heel dit tragisch
gebeuren is aanvaarci met ccr gelateLLhe!d die reeds
Lang niet meer door de bittere (bitterste) gebeurte.üssen van dit leven werd onthutst. Het is alles zeer rustig, helder verteld. met gedempte, penetrante stem. Elk
woord b precies (hefüg-preciw haast) m 6Iissend,
geladen =CL een rrmdmum directheid. co tjegel5k stil,
gedempt. Er is geen verzet, geen octsteld um. wel
deernLs, eri een gelatm moed — huiverend toch mi een
zoo onverbiddeLSk, onbezweerbmr noodlotHet ve begint omstreek3 1830, met het echtpaar
Dïefmbach. SlechW enkele. weinige e citaten
uit de vele cahiem met de rm3tmchrÜvingeD van den
heer Didenbach: 8lechu mkele weinige en korte com=nLareLL van den r"er. De otiüm Wn VOL
maakt onbeduidend: triviaal en bloedekos; en het commentaar is. gelnk gezegd, weinig. Maar plotseling mat
d= mensch, uit het midden der vonge eeuw, compleet
ti levend voor u. Het ls waarlYk rne%terlgk gedmn.
met ®na niets. En =eesterWker jg wellicht nog de
wnze waarop Coenen deze niets-zeggende aaoteekenLngen doordringt. ontraadselt. ontsluiert en hun ~ver
opentAart: dezen waardigen maar leegen, Levmden en niet ongevoeligen man. 8chSnb8ar evenwichtig,
maar inneriQk onrustig, opgejaagd
en
durend
bevreeM zich um onrust bewmt te worden: ang8ug en
verward afgewend van hetgeen hem innerlQk zou vermogen te 8chokken, verward en weerloos bu alle8 wat
m hem rAet-ccnvention«!, niet-algemeen, uitzonderWk
en pcnjgk zou kunnen znn. en marom (maar volkomen Qnbewu8t ) zich vastklampend aan een be8taan
var- angsug-gecontinueerde vormejjjkhei& en onbeduidendheid. Een 8laapwande:&&nbe3taan, zonder eenïge
bewustheid, zoo 9clujnt het leven van den heer Diefenl~h, en zoo ook — maar zonder die onmt, en dus
nog bloedeloozer, armer — bet leven van mevrouw
Diefenbach. Men bespeurt in dit onwerkeWk-ver8tarde
ver9chraajde bestaan een einuè: een ge8trand en verstrikt zijn m een volkomen onmacht tot leven. Men
v zich af, hoe d= levens Kch voortzetten- zfj
zetten zich niet voort. Er voltrekt zich slechts een einde.
het einde van een geslacht. Dit voltrekt zich, gruwelYk
eg verbijsterend, in het eenige kind, de dochter van
d twee kracttteloozen: een llch&me]Ëjk gedegenereerd
9che~l. Schuw en verbitterd door de schande van
haar lichaam, ontwijkt u de men3chem totdat zq, ~9
dat de anderen de vernedering van haar lichaam zullen
g begnjpen, tenslotte een huwelijk aanvaardt. Met
dien eenige, die haar rest: Atram k Roy, een tragisch
verworden, moreel en gee3te!ijk vernield, gedegenereerd
individu, dat niets mdem van baar veC dan de
voordeelen van haar Ëortuin. de mogelijkheid um 103tK)lleRleven voort te zetten. zij hoopt echter iets voor
hem te mogen zijn en soms slaagt zij erin voor zijn wil
een steun te zijn. soms lukt het haar zijn wil te nchfen: op een of ander ktdn doel. dat z[jn leven, eVen,
ecu inhoud geeft en het dm, voor een korte wjjje van
zijn slechte g ewoonte afleidL Telkens vindt ze een
nieuwe liefhebberij, waaraan zij n wil (zich snel aart
nchzelf verterend) even opflakkert — om dan tenAotte definitief te dooven. Daarna rest haar weldra
r.iét8 meer dan een huilerig, djerltjk wrak en m spoe"
'ïg komt dan het einde voor cht, door drank en uitspatüngen ge8loQpLe lichaam. Na zijn dood trekt zIj

Qcb opnieuw en aj meer van de en terug. opnieuwgeobMxkmddQQrdedevanh&&rh=&&mEk:[jkwaa^egImhaart£8k)ope:rLZjeknaaxtk±w=L.
maarook ajziekerriaar den g leeft U tenMotte
alleen met baar dierm. honden en 3tten, vol wrok,
wanweo m angst Len opachte van haar cmg"vmg
en vol &f3chuw van zichzelf, van haar eigen na==
.^ hetujeWke '" 7"' "' ' """' ."' weridngm" & h&&r
lot &00 wreed hebben be
W ~ er van haar aiét8 dan ~ oud,
hekmchüg, tlchtmmuw w. d verval en verja dat, aAe= geb4evm in de oude,

wLRL&&Khm
een "·" n"ï' '·me m gwmraj ~e
t8......m~toBvhjcbLgrSpeob0¢vagem
QmA8t de -·
·'- ·'·' · '"' '"q "q' re= concreet kekbchben
v=magL Men Ach met: Over ~ hlh~
v&d &e ~c v~tter1ng wordt czR uit helde ge-

8ÜÜe gnbcbtwomng, in de voorTjamm mbewmgen nwt
~ dit ~cjërmM, haar l m emzaam dnde
tegemoet ~l
Geheel dit verbaal door lb er de &8Aweaghad van
dit 8tïlk blM, deze hooge. stille gaAg«l. ~ hooge,
müe vertrekken. Men ondergaat in de onbewagm rust
che d@ omergarLg dr 1= voortdurend ommuurt
de ue van een blind en mgend fMüüL door
geen mensche!yke ellende ooit ontroerd of bew
Er beemchte over d= Kv dechO een koud onver8chiIlig ncxjdiot De eenige bewQge11hebd werd de
deerrm van hem. die dit verhaal, dCZrè navrante kroniek
Can het einde. neemchreef.
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DeKronk*mn~Vak
Robert Nathan plaatst oe3 met het gebeuren van
zijn verbeeldir:g ,jje Weg van Eeuwen"2) voor eea
probleem- TegeWk daarmee is u 0118 (en zichzelf)
een antwoord Ruldig. Want wat zien w© in ,.De weg
van Eeuwen" gebeuren ?
Verdreven uit alle landen der oude en nieuwe wereld
is de exodus der Jodeo begonnen. een u8 naar de
eenige — en armste — plek. de hun nog ö w®e
gegund werd: de woes%n Gobi. MMr neg terwSl m
dezen stoet, dezm triwten. kilometers Langen Langzaam
wjQrtkmlpenden stoet, uit alle deeler. der wereld engest=md zich zIen fonneeren, formeert zich in ~,
Met ab Jodenvriend of joden4Wand. maar & l=r, het
voor de hand liggend probleem: waarom werd dit volk
tot dezen smarteWKen lfjdensweg van eeuwen, met
tmMotte dezen vernederenden uittocht naar dit smadelijk verblijf. gedwongen. Niet zoozeer ons moreel. als wel
0118 artistiek geweten verlangt hier antwoord. Een dergelijk gebeuren moet. hoe dan ook, door hem. die het
voor onze verbeelding opriep. als mogeWkheid waarsc%nlqk (geloofwaardig) worden gemaakt. Ab de
volken — ge!Ak de auteur voorstelt — van haat jeg
dit eene volk vervuld ziin, hóé 18 dan deze haat: als deze
haat — geWk. de auteur voorwendt — volkomeo redeloos is. wat 13 dan um inhoud? Ontstond hfj &ï8 die
redelooze rancune
van
inferieure volkeo tegen een
mperieur volk? Maar hoe werd het dan mogelQ"k, dat
dit rntiment — gelijk de auteur suggereert — de
eeuwen door zoovele en temlotte NIC volken kon aanta8ten, dat in geen dier veie volken tegen d= duistere
ontzinde gevoelem verzet kon rÜzen (het- verzet, minBtêns, van het gezonde verstand of van die humaniteit,
welke toCh wel trieer bij die volken zegevierde) ? Eo
vervolgem: hoe werd het mogelÜK dat dit voijL het
Je. dat toch nog wel over eenige macht in dit
ondermaansche kt,
unaniem en zonder verzet
terugweek. uitweek, en neig wel naar het ellendig8te
oord ter wereld ? — Deze vragen dringen zich onmiddellÜk aan den lezer op, zoodra deze exodu8 voor um verbeelding wordt opgeroepen.
Het antwoord au op deze vragen 18 volkomen onbev redigend. De inhoud vm dezen haat wordt oil8
nauwelÜk8 direct onthuld, tenzfj in en kele aliom'a,
maar daar en dan ontmoeten ¶YÜ een haat, die regelrecht sch©t weggeloopen uit een goedkoop, zeer goedkoop brochuurtje tegen het mü-eWme. Ajb wÜ
moeten aanvaarden, dat het verzet tegen dit volk loo
is als hier wordt voorgesteld, rÜst dadeltjk de vraag,
h'k deze triviale, m&le, vulgaire, e~e baat
ooit volk na volk kon aansteken (geWk de achWver
zegt) etc. etc.
wij kunnen voorbijgaan aan het feit, dat bet voor
de betreffende volken toch min8ten8 uitermate beleedigend moet zfjn, ervan beticht. te worden dat Een
dergelÜke bizarre, burle3ke, infantiele haat absoluut
overmachtig in hen leeft — maar W© moeten er op
wfjzen, dat yyÜ, door het voLstrekt onbevredigend mtwoord van den auteur, met d= aodm voor een volmaakt raadselachtig. onwa&r8chünlijk, ireëel en, voor
ons artistiek bew1lstzÜn, volmaakt onaanvaardbaar gebeuren gt8an- Erger: onmjddelujk nadat de directe,
doch uiterst korte onthulling van den inhoud van dezen
haat de onthulling van iets onwaar8chtjnWk8 18 9+
worden, wordt de rwt van dm achtergroud van dien

JIl (w&x1t emi rDm8& lang Hijvm we y&l! ~cxi
rmn h&&t gut). mamr welmvm. =~ een
aerKeL"|ke red h&8gt Met &&iik Lb te mb&ken,
niet Ub wereddh&&t en n% mhider m ~ haat
van eeuwen — boQnLeFw ^ een hjavjdUeed gevmj C=

gamn).
DeMMergr~vmd=excmBmoe8tem
verbittering w oumt at boek cm mpldbm bedoejdetezjjn vanhetje~m&an&l~
ontünde gevoelw vt cxwchuldig L8.
ja mm ontkomt er Met aan: temkkte mm
dezen roman (dit pjddcxA) ~ in ~ op %n
argumentatie. Doch wat bemerkt men dan ? Dat de
vümde tMereeleri k m ~ exchMef een
iLlustraüe xrjn van de argumenLen waarmede uien g
de steüing hoorde verdedigeo (cm 8tening die
Dcm)jewsky met verbazing en ongeloof vervulde), dat
dit volk ouldig Wdt 8chuIdeloos get vervolgd eti verontrm wordt- Men herkent — &L8 mee
eenjg1mrLs in de geschriftert contra het ajmsemietisme
thuis raakte — stelling na stelling. Het L8 tenslotte
alsof ïrtm met dezen roman stelling na stelling in
echt, ,,objectief" leven aet uitgebeeld, met ,pcht leven"
ziet .toegelicht- — Nietwaar? men zegt dat de jodm
een georde wereldmacht vormm, — maar U+
hier: u = tnnerLuk meer verdeeld dan welk volk ter
wereld ®X (méér?). Men zegt dat de joden uiteraaM
naar tinb neigen, naar het eouLmum8me, maar Aehier: d~'fde tegemtelling, dezelfde verbittering t@
mchen pmletariër en kapitalist trdt ge ook hier. Mm
zegt dat de sovjet-dictatuur een dict&tüür van Joden
W maar ziehier: heel dien tocht door Sowjet-Rmland
18 een tocht van vernedermgen door de 8ovjet-ondadanm- Mm zegt dat de Joden geheime oogmerkeo hebben, een geheime vüaj1d3chap, eeo geheim 8treven
naar de wereldheerschappjj k~tereR, maar ziehier: ze
hebben allen dezelfde huL3elÜke, uuezenge,
sjofele
zorgen; dezelfde honger mar 'n banaal, allerlst
Eeluk behéérscht hun be8taan als dat van ieder ander.
Men zegt dat een godsdienstig ideaal dit volk bjjemhoudt, maar zje: de ,Aeiligen" vormen een kleine secte
van woeste, hysterixhe, duideWk-ridicule fanatici &e
zich om geen volk bekommeren en om wie zich ook
het volk Met verder bekommert. Men zegt mt de
joden van haat vervuld =j tegen de volken die hun
onderdak verschaften, maar zie: .m gevoelen nauwelijks eenige rancune tegen de volken cHe hen uMhandeldert: jiidzaam en bang aanvaarden ui den hoon LaÏ}g3
de wegen en als m een concert geven speelt men......
Duitsche rrLLmek. zfj veriangen naar een ,,thuW', maar
v(x)r hen allen is het ,,thuW' het land dat ui moesten
verlaten. Hadt ke=en zq nfet. Alleert onderliog. De
idealist" staat onder "aezë menigre even eenzaam"' &18
onder elke andere menigte, en ïgj voelt Ach meer aangetrokken tot die eene meereizende vreemdelinge dan
tot zijn voIksgenooten. Liefde Ls hier even
ver
te
zoeken als een gemeenschappeljjk ideaal; er L8 haat,
getwist, geroddel, veel kleinheid, vee! egoïsme, en de
meester dat jahwe ééns aan deze duMere bepmeving, dit
volk afge3chdden kaste aw het w~dje vim harideIendê bankiers. Ieder jaagt naar zQn eigen kleine belangen, kleine voldoeningen, Kleine,
miezerige
vertroostingen. Op een enkelen fee8tdag echter, — rustdag, en dag van bezinning — maakt Ach dan plotseling
van allen het vertrouwen, de zekerheid, het verlangen
meester, dat jahwe ééns aan deze dubtere beproeving,
dit doten ,van eeuwen, een einde m maken" en hun nwt
ud gunnen in een Land, waar ui WdelÜk zichzelf kunnen ztjn, een land dat Palestina moest =, doch da:t
nu, door een bitter LlDo<uoL de barre wQegtÜn van Gobi
m~t worden.
Natuurlijk dit alles 18 waar, d.w-z. het L8 6ók waar,
het 18 echter niet alléén waar. Het 18 hier niet de
plaab de oorzaken van het anüsemietisme na te gaan,
we houden otj8 bÜ dit boek, bfj de aren die YYÜ
tegen dit boek ab roman hebben- Eli bezwaar is
dan, dat % hier, hoofd8tuk na hQQfd8tuk. k
maakten met een volk van e lieden,
met
~
8trompe]end leger van winkelier8 m andere
kleine
luydw Wat ons hier voorbjj trekt L8 em armzalig g«
slagen troepje on tredderden en hulpeloozen m een
(Zië vervolg pag. 17)
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Maxmede

werd (wat erger 13) dit pleidooi een verraad. Een verraad aan het verleden van dit volk, m m verraad
aan het beden van dit vodk- lAt volk 18 groot gewee8t,
m gW o~t, cu ®k do<x @] levenstroU .
en levenswü; m het 18 nóg gmot Het L3 en
zeLf3 nog grUKjt in alle xin het klein, Wk m
te mtrüden 1& Maar nogmaab:

het jodenpmbleem

laten wÜ hier ru8ten- Het 18 hier uiet de plaata de
,bor=ken va.n h' "" "'" "" " te oMerzoeken- Om
~ dit &l8D=ex®u3
is niet iet» ·JÜ u ieu W: een noodlot
Gat 'n kleinen mensch trof. En daardoor onwerkeWk, on
eeloofwaardig. En daarmede ouamvmrdbaar...... 8j3
kun3twerk.
Het boek werd door Hans van Eeden in zeer sugËe3üef, beeldend NederlanUch v.
HENRI BRUNING.

