ZATERDAG 30 MAART l

PAGINA 4

HENRI BRUNING SCFT OVER:

Voorbarige Vrede
Men kan tegen de democratie prote8teeren, omdat men. politiek of
m,LaLschappelÜk, haar outc&8t werd, d.i. haar niet over de temtor1&le
grenzen geja&g de ,,emigrant". Men kan tegen de dictatuur protegteeren, omdat ze eenige per8oon]Üke genoegens (op politiek of maatehappelfjk gebied) in de war 8tuurde. Men kan In verzet geraken
tegen de Kerk. omdat men in een bepaalde particuliere aangelegenheid
un zin niet kreeg (.,en de andereu wél!"). Elk 8tel9el maakt nu
eenmaal oQvermUdelijk zÜn 8lachtofrer8, precteB u)o 8j8 elk badseizoen
»Un aantal drenkelingen oplevert. Maar een protëst verneem ik toch
Wver van ,,buiten8t&&ndera", die geen reden hebben
voor
klelhe
per8oonlÜke rancune8. wier protm het protmt 48 van een overtuiging
,,em de horde" en (tot op zekere hoogte) terztjde van zicMelf, ae
niet in hm pergQcbnlÜke plettiertjes gedupeerd en getroffen werden
en (rnl&chjen ook daarom) niet ~cWK klaar Maan den b&ar]Üken
duivel m hun Legtander aan bet werk te zien.
Alle wereWchokkende gebeurtenWen, d.w.z. alle Btrootningen, die
zich in het twbtgeding der wereld konden laten gélden (katholicWne
él m
protümie,
8ocLalkme
zoowel
8jb
communisme,
dynaatie k RationdIi8me zoowel 818 Lm peri&]i3ti8ch naüonaHme en
=~1 naüoualWue) ülm op zjjn mimt genomen, uitingen vm den
goeden wil van den m d-i. van = con8tructieven, #eppenden
levem-wü;; in allea btrtjdt de meneid om gwWte, vOrm te geveu
aan naax leven, om de vermÜnmgsvorm van haar be8taan te doen
beantwoorden aan haar beste (atÜd m-verworven ) overtuigingen, &&n overtuigingen die aj evenmin willekeurig ontstaan aj8 in
wezen een mMlj8tL8che verrLieuging8wil um. Bfj dergeljjke wereldmokkende gebeurtetx i8 niet 8jéchta 8prake van een ,,goeden"
(8ubjecuef goeden!) ook van eeo 8Lerken, sterk-gerichtea levensWIL. Het 13 niet Aechta uk), dat in elke ,,dw&ling" een kem van
wuarbeid leeft maar ook zoo, dat deze kem met dynami#e kracht
bewu8LzÜn werd voorajeer zij wereld-8cbQkkend dj. bet
aanvallen
,,wd" Kqlj worden. Een dwajing, die bmWden wordt en de gemoederen beroerL heeft gmtalte dj. duurzaamheid gekregen, en dit
is 3jëchU ujogeLÜk indien ui een po8iueve levetwwaarde bevat. Eeïj
geUaµchLe die geen waardevol pQ6iuef elemmt vertegenwoordigt, brengt
het niet loo ver, — ~dig omdat de leven8w1L van den 8cheppenden mh er niet op r~eerL
Dil allea 18 ai« bedoeld 8j8 eea proloog op de cta toleranu% doch
84echt8 om te zeggen, dat ik, 8j8 rjeutraaj waarnemer,
van
aen
b6barujken duivel eerüg mSn bekom8t heb gekregen, en loo ook
vm ae uwe v8.n morgen ( en overmorgm ) en meer Lepaajd
van d&t rommtL8ch-Nti8u3ch gehÜg. dat de huidige wereld (met
haar rechtvaaMlghdd m Max cultuur) Ml~ maar aan -wanen,
-vergMing, hWbezetenheid en rtgelldke mi=m ten
onder dreigt te g Het vajt m 8teed8 moejWkjer dit standpunt
(waar het met het voor de hand liggend gezwets Lb van de prorLteur3
van eerj bepaaid gy8teem) ander8 te zien dan alg ötwel de verblinde en
verbitterde rancïme v&d gedupeerden, ofwel het laaUte machtelooze
promt van Hedm Qe, met m ataat de mueve waarden te herkennen welkm m tU4 ~W tn elkm anderen tUd met elkander iüaaga raakteu, hun Wd ama kumeu ve &Jb den
vooravond van een ui tzkhtloo%e, verbÜ8erende cataatrof e, ab een
pal)4emonjum van de mee8t infemale en méé8t inferieure h&rutocbten;
8j3 het protest dm van die onmachtigen en vermmberden die ajljjd
mn den ónderkmt van een wereldgebeurm leven, en die ook m
eiken dnderen t®, w een %taande en vertrouwde ,,orde" &Kh
het wanka@ r8&k« &lecht8 de komt van den tmarLjken duivel
zouden hebben gmen.
Het Ib dan ook geenMm verwonderlÜk, dat deze houding — deze
houding der zwakken en onmachtigen — zoo vaak gepaard gaat met
een g nmr een kleine b levenwerde, waarin mm te
h&rdne~r m red gelooft naarmate men het m]okkend
gebeuren van ~ ~ ttjd d~W mg 8j8 de redd revolte v8d
dWveleD en drüngen. Dit t/enAggrÜpen naar een aller-elemenWrat
)even8goed L8 de bekeritexM van een niet-weten, eeo nieW-meer weten
Cen ook met8 geweten hébben). Hén trekt zich 'terug van d=n tjjd.
mm deh ult elkm mderen tM hebbm temggetrokken;
mm redt mt ~ Klm imm ho, men WMert Ach
op een mi eliaMje, old en omgpoe)d vmak van de mchte gl&n8
eener Hmüng die geea wrok meer wij kennen. maar dat toch
het tegendel 18 van d&tgeK}e waarvoor het wIl doorgaan. Want het
jg ~ vKicht, waarte 8lechü ónmacht doemde, en niet een verovering,
een Ï&&t8tè m3hdd. Dit elWid wordt een benauwend m vermkkend
gebaed zoodra xnm heG met u xUn Kille g1amm lnclu|B, al8 g
doorMet, at mdéx'9 ge~: boodra die exodm gepaard gaat met Htl
ellendig bleek en trWiaaj beeld van die verbUsterende wereld welke
tot dien exodw bewoog.
,,W&t brengt de dag van morgeo ?" Men' weet het njet. Lmk FL8cher
weet het ook met (evenmin eb m trouwen8). Mmr &13 de mpt
voor at ,morgen" hem in de ¥eel at, dan komt dit Heilig ook, omd&t
hÜ 8lechuy een Mtrekeltje verstaat van hetgeen de dag van héden
H De dag vm heden fixeert WJ In het rellen en ^len een
kleinen gee8teltjken midde.n8taIld, en het beeld ervan Lb grauw en
tne8tmmmo¢oQom Lr ~ be~;eenwerebd 8leQht8
van wdht kxme mtbW%g. Mm bevmdt zich hier niet
Ln de br8rbdLng mn tNL maar in een verre kreek waar de
br&ndmg nog 8lecljt8 een t~e4 lauwe 8trooming verwekG een ej
heen en weer BpQelm vam cmweMekend wuter en geWvend drUnjQut.
H dit tmld hgt beeld W van zekere mllfeux In dezen tUd, men"
heeft toch bet gevoel met ttjd ,,In contact te b",
lntegl: men h~ voortdurUnd de ~ preda even
ver aaa dezen tUd voorbU te gaan Ub die milieux dat doen — We er
6én van de v8e p vmn Qn- — hdmr die rniüeux zjja mmber:
moede~ m etmoedigen4 m zoo ook de wIrwar van gebeurten die b at boek ') werd opgeteekend — MMr de, daar 18
dan cm m .,die het leven nog leven wil," m er wordt om
gesuggeree rd. dat hU tend otte ook ,,het leven" vind t. Mkar wat
vindt m ~ dkMj& Een djaxAje tEhmdB mn het levm. En wat

behekt dit eilandje? De liefde tusehen man en vrouw, de vrett
en het fee8t der zinnen. En wat verovert m
daarmee ? L)&l9
waarvan ¶YÜ een boek lang zagen, dat het tot Btot tue.
vingem verging, mt het mét ,,het leven" w83...... — Vanaaa: .
ik sprak van een terugg%pen naar «n Nlerelementairst levenv
en een redelooB geloof dmx1n.
,,Ik heb geen bed voor je, m'n kind" 3) 6 eveneena een zier. v,
klemmen aan een laat8te hout, dat redding moet beteetce.
uit een reddel+-ontredderde wereld, waar 8iêchW duivels ~ce
In dit boek breekt We glimlach door, welke geen wrok meekennen. die een 8chDone verworvenheid 8chtjnt, een geloof m net ie
ondankg alle vemedering. — Maar wat behebt deze gLLm!ï
Een afwfjzen van den tijd waarin mi leven, en waarin nieW wm
vok, alleen veel afzichteltjk8 plaat8grÜpt, en de terugkeer naa? ·
elementair levemgoed, m dit geval: het zegevierend moedemcna'
het getimmerde bed voor het kind. Hetgeen beteekent: wij later.
probleem mhieten en ontkennen voorloopig,
dat
het
verwor"
precie8 zoo'n probleem 1&
Lmt ong wat minder naar ,,verklaarde gezichten" verlangen, er. uwe er vcK)ra] niet En gelooven. Het L8 een duikbootnnmoeuvre oene
den zeespiegei, d.w.z. beneden ónze werkejUkhdd.
HENRI BRÜFU
i) GeautDri8eerde vertaling uit het Dh, van Dr. Annie Po8[nurZujd-Hollandmhe Uitgever8mmt8ch8ppÜ, Den Haag') door MAMa Gleit; vertaling van Nico Ro8t en Mevrouw Vuerne
Berkhout. — De vertalingen van beide begproken boeker, z7.
alle opzichten voortreftelUk.

