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l/enri BruFlinÉ" schri jft oi:er:

DE VOLWASSEN ZUlGELINGi)
g p G OED-ÏE-ZIJN is van alle vormen van genfaliteït die, welke

het langst in de moeiljjke periode tug8chen servet en tafel-
laken bl(jft verkeeren", Aldu8 luidt het motto, dat Thorntori

Wilder boven zÜn roman ,,De Hemel mÜn Belooning" Ê)laat8t[! en waar-
mede 4 ons binnenleidt (u excu3eert me wel: ik heb er geen' schuld
aan) in het wereldje van den mensch van goeden wil. .Ja, alwéér die
mensch van goeden wil. Maar ditmaal waait de wind uit een Ma-
8cheren' hoek; ditmaal hebben we niet te doen met 'n auteur die z'n

, halvemchte 8ujet au Hrieux neemt, maar met een, die het caricatuur
van den homo bonae voluntatis tot op zÜn nakende body uitkleedt.
C;eoI'Ke Brush (vergist u zich niet: zegt u vooral mét George Bush,
want dat zou hem geweldig dwars Atten), George Brush 18 retziger,
Hij reist In khoolboeken, én: met niet gering, Eelf8 met BtÜgend

8üccë& HU heeft het flair beet, en hü doet zjjjn werk gewetemvol. U
begrjjpt dat. Iemand die zelfs niet duldt, dat zjjn nwm verkeerd wordt
uttge8proken, waakt er met nog meer jjver voor, dat zjjn dageljjk8chê
werk (hét re8ult&at ervan) zjjn ,,per3oon}tlkhefd" niet aantmt. H\j wm
d&arbÜ als student een kraan van een vent: htj .Blaagde &lttjd met het
hooÉ"8te aantal punten, hÜ w88 athletiekleider, captain van het eemte
elftal, van de Mndbal- en van de rugby-ploeg etc. Bovendien heeft
bjj een 8chittel'ende tenor, 'ij gave waarop hjj zich geeI)s7.in8 beroemt,
al heeft hU wel nauwkeurig bjjgehouden, dat er in Amerika minstens
vjjfduizend menschen ztjn, die wel eens onder den indruk van zfin
zang zjjn gekomen. Nt dit &lle8, of mimchien ook wel voor dtt
&jle8, 13 Mi BapWt. Tot zoover jq a)kw cïü8 nog normaal aan.' heni,
zeer normaal. Ook het feit, dat hjj King Lear tot tien maal toe kon
overlezen zonder er een spoor genialiteit in te ontdekken. Maar be-
halve zUr1 vier jaar studie heeft hjj ook een ,,bekeering" achter den
rug, en daar zou hjj al heel weinig van hebben opgestoken rÏ8 hfj er
nu nog dezelfde denkbeelden op na zou hoüden &ls andere memchen.
En hier begint het abnormale. Want wdertdien 18 hü, behalve reiziger

o in schoolboeken, ook nog iemand met ideeën, of juister, met theorieën,
met 'n god3dienst, met verheven, onwankelbare illuMe. over de toekomst
van het n1eI)8che1ljlc ras, kortom. hÜ is, Bedert die bekeering, dc be-
zitter van een gmot heil geworden, en vAn d&t groötc heft Moet hfj
tegen iedereen getuigen (gelegen of ongelegen!) ,,Vriend", zegt hjj
tegen den eer8ten den beaten reiziger, dien hjj tegen het l(jf loopt,
,,kan ik tot u spreken over datgene wat voor ieder mensch het be-
langrijkste k?" om Mn onmidde1!ijk daarna in practjjk te brengen
wat h\j tijdens een cursus over ,,Hoe m(yet men met vreemden een
gmprek beginnen over het heil hunner ner' mn pAycho|ogi8che mherp-
zinnigheid heeft opge8token. Dit aIleB is min of meer abnormaal voor
een reizige'r in 8choolboeken, maar bel&ngr'Üker aan hem is, dat 4e

> uaKcLl, wat zeg Ik, geen twee uur met hem kunt vrrkceren
of reeM Uit ge tngeltcht Qvér a1)cx wat hjj In z\jn leven heeft Kp-
preBteer(|: al zUn efKenBch&ppen (waaronder geen enkele mjechte) plua

het heele repertotN van zUn wereldKhokkende theorieën, üiri u In
minder dan geen tjjd bekend. Ge weet dan, dat hti niet rookt. niet
drinkt, niet kaart, cjé8 Zondags niet per 8poor reist, güt hjj niet in
de rente ge]Qoft, dat bankjn8telltn|"en onzedelUko uitvincllngen zfjn '
cvena18 die vloekwaardige theorie over onze ape.n-ortmne: dat .hij een .
Kelc)fte heeft MKelegd van vrÜwtl]lge m"mede en mt htj elke mmnd
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&l|eB wat hü van z(jn B&j&ri8 niet noodtg heeft weggeeft. En niet alleen
rookt, drinkt en kaart hfj njeL .8otïw eet en praat hjj ook nojj niet.
En zoo meer. ]n(jer(l&a(], na zjjlj ,,bekeertng" houdt hü er heel andere
theorieën op na dan de arWere ater'vdlngen; en waar hjj letterlijk
Iedereen met deze theorieën dwam zIt, Ib het duideltjk (alleen nfet
voor hem ), dat hÜ noocHge outopperg ontmngt. Welke outopper8 m
geIneerllÜk lUdk&am accepteert, al vergeet hjj dan nooit te vermelden,
dat b() over een herculkche ljcbaam8kracht beschikt. Maar dat maakt

' de lÜdzaaTTlheid de8 te verhevener, a) meent hjj, dat het enkel zjjn
,,prfncfpiee) pacfMme" 13 dat hem op die oogenblikken bezielt.
De vmag 18 natTlurltlk: hoe 'komt Loo'n normMe hRndel8raag« .In
Dchoolboeken tot mik een abnormale (hercMche!) levenBwUw. Dc?a
mak ut mo (&lth&n8 ongeveer): hü heeft eena een avond doorgebracht
in de openbare l¢e&zaa) te Abilene met het lezen van N&po|eon8 levens-

,
geKhledeniB in de Encyclopaedia Britannica, en toen hjj daarmee klaar
wel8 had hij een potlood uft zUn mk gehmld en op den mnd van de
bl&mde ~hreven: ,,Ook ik ben een groot man, maar Ik ml het
blUven!" en d&arQnder Qn Lntüajen! Al leurende met um theorieën

(door 'n bekeering op 't Bpoor gekomen) conatateert hjj elk oogenbljk
van den dag z(jn MwQkend Mandpunt, en daarmee am uitzonderljjk-
held, meerdwheid, verhevenheid. Geen eenvoudiger middel om elk
oogmbllk zUn ,groothefd" t&8tbaAr beve8tlgd te zien. Bovendien Mmt
de pmctÜk van .,Hoe moet men met v=mden een ge8prek beginnen
over bet heil hunner biei" geujk met: hoe leer ik mderen be8effen,

dat U) Ï)iet8waardige verdoemelingen z(jn en dat ik een per8oonlÜkheld
ben, en dat 8treelt en rechtvmrdigt dm nogmmk de eigenwaan in
niet geringe mate. m 13 vervuld van zfchzelt, en alleen van zichzelf,
en dat is feitel(jk de eemte en l8atBte mnleiding van ztjn ,,apo8tcmKhe"
werkzaamheid. Alleen: hjj wéét dit niet. H(j 18 stekebllnd M3 hü met
zichzelf bezig Iej (en dat is h\j doorloopend), en toch kan dew man
m alle oprechtheid wanen een mrnmum van zelfkenrM te verlegen-
woordigen als M eindelUk op een goeden of kwaden dag benierkt, dat
W te voel ,,klewt"; en dg0n]Uk W dit ook &j een heele, ontdekking vcK)r
iemand die er heilig van overtuigd 18 dat hU, wel be«houwd, fefteljjk
met één gebrek he6ft. f® tB er helllg yuki overtuigd, mt h|j nooft
iemand opzetteljjk heeft bedrogen, maar Qe, dat EUn heele levm

C van a tot z op één groot mlf-bedrog beriwt, dat Lb ieta dat hem een-,
voudlgweg ontgaat. Uit domheid, doodgewoon uit domheid. Uit arge-
kx= domheid. H(j heeft inderdaad nog Doolt bemerkt hoe ze]finRe-
nomen h(j Ib (kat Uaan op welke r1dicu)e wjjze); en dat letterljjk
&j Qn gedachten, rond zUn eigen persoontje draaien, zie dat bemerkt
hU nog niet een8 ak hjj apreekt over d6 drlê gróöte teleurglelljnKell
van z(jn leven, hoewel die toch &i)ê drie mn gekrmkt en gekweWt
bemef van dgenwaarda betreffen. Hoe zou hij dan kunnen ge1&ven
wat t(jn Leeraar hem een8 voorhield, n.l. dat h(j een eigel)wUze vent
18 met een prop in zjjn hoofd die nooit een 8tap verder zal .komen. Hod
zou hfj kunnen bemerken hoe dom geMreejd en gevleid h¶ Mch voelt
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8jb de eemte ·de tmte uit de 8piraalUe8, dewelke zjjn v1ngerMdruk
vertoont, afleest dat hij een man met ,,k&rakter" 18. Dat &l]e8 ontgaat.
hem. m denkt, dat hU enkel voor anderen leeft, om hen deelgenoot
te maken van het groote heil dat hem in de mhoot 18 gevallen, maar

' in werkeljjkheid merkt hU die anderen n&uwelÜkA op, ze|f8 niet, ajb
hü met hun bitterM leed in, aanraking knmt. LAng geleden heeft hjj

, een mekje ongelukkig genwakt, mmr zjjn onnwt en ellende is niet' haaI' rampzalig be8t&aI) 8("dNt djch, maar dat zjj over héuï geen
,,goede gedachten" meer zal kuiïnÉn kcmteren. H() hoort dat pmtoor

. P&sziew8ki 'een door het leven gebroken, een in zjjn qchoon8te
idealen ontgoocheld man 18, niaar het eenige dat henï bezig houdt èii
boeit is de vraaE', hoe pwtoor Pwziewski over hém dénkt. En als
Herbert, z(jn vriend, op sterven ligt, en hem de ellende van zjjn
leven bloot legt, 18 hü, George Brush, in extme over de goede daad
die hjj nu kan 8tellen, hjj raakt verrukt over zichzelf, en met deze
verrukking komt hjj de beroerdigheid van Herbb verhaal weer glans-
rjjk te boven. Er kan gebeuren wat wil, hjj Met en leeft Mecht8
zichzelf, Elk oogenblik behoeft hjj de bevestiging dat hÜ een gmct
en goed menmh 18. Maar het noodlot wil dat dit geloof een volmaakte
fictie is; en een ander noodlot, dat hjj nieH bezit om de hardvochtige
realia dezer aarde te doomtaan. Zoo wordt ztjn leven in tefte niets
andem da.n een eeuwigdurend ver8topperLje 8pelen en een haa8ug
ontloopen en te niet doen van elke confrontatie met zichzelf en het
werkeljjke leven. LangerI tjjd 8kLagt hü daarin. Dank zUn ,,theorieën",
Zjjn afwÜkende meehfngen bewijzen hem dat iedereen gek 18 behalve
hij, en ilï.4 dc menxchen ljµlen clan komt dit, omdnt ze zjjn theorieën
niet aanvaarden.
Maar ge begrjjpt dat zDo'n wankel en Voos levensgebouwtje (het ml
nog veel voozer blÜkerU dc op.¶tappers niet tmpmrd blfjven. De h&aL
die M Mom ontketent, k minder: deze bewUst MechH Min superfort-
téit; Mmr de opdoffer die htj ontvangt AIA texmnd, CIté eveneen8 'n
curglj8 over ,.Hoe moet men niet vreemden em g«prek begi nnen
over het heil hunner ziel", hém tegen het üif loopt — die opdoffer
L8 niet gering. Al .de vlotte tÏ"Qét jè8 richten zich nu tegen hem: h|j
wordt op deteltde manier uitgekleed waarop hli anderen placht uit
te kleeden. Deze ontmneting Lr bjjzonder vcrTnRkelUk. Niet het utt-

' kle«jen Lb het erK8t (drit komt hU wel te boven), mer mt hem zfjn
geloot ontnomen werd In de (|eurd('lÜkheid van ZUTl middel ani zich-
zelf v&n zjjn miperforiteit te overtutgen. Dat La vee1 erKer, en dmr
komt hü' niet over heen. Ook begint hQ zoet je tot de erkenning
te komen dat hjj de wereld niet zal veranderen. W&b de ontnioeting
met zjjn collega een Kevoelig<} knauw voor zfjn geloof in zichzelf, het
besef dat hü, George Brush, den loop der wereldhiRtoI1e niet ml
kunnen ontwrichten, knauwt zfjn G(Kl8-gelo6f. Nietwaar, hoe kan Rr
een God lmt&an rï8 alles bl\jft zooaïa het ï8 en geen 8terveling zich
orh een GodRKezant Ns GeorKe Bnwh bekommert: g'c'en Keloot m
Ah|m8hR, in de gMdel(jke vonk die onzichthmr van ziel tot ziel OVCK
springt (z'n ]aAtAte toevlucht en houvmt), kHn zjjn geschokt gelQor
In God redden. En Nb htj Mn nog iemana tegen het l(if loopt dlB
nlêt alleen ZUIl ,,waarheden" maar ook de motieven van z\jn ,,goloor'
aan de kaak mtelt, Ir het heelemml hnmmelm met Un Kêvoe), van
éfgenwmrde. Nog verweert hU zIch Mpper, mmr het einde |¶ r~
op til. Want ook z(tn huweljjk met het metsP dat htl eerm ongelükkfg
maakte, wordt een groot ftaaco. HAAr geluk (wat kon % mdèM un
dan gelukkig &ïb ztl hém, mm goedheid en grootheid, beter ' zou
keren kennen ) had ün grpote triomf ten woMen, mmr b et

· wordt' een genadelooze en jHmmerltlk0 nederlaag. Tham beztf hU
nfêtA meer om in zichzelf te gejooven. Hoe zou hÜ nu nog het beAta&n
van 'n God kunnen mnvaarden ? Neen, mt kan hU nu niet meer. Op
'n goeden dag blijkt hU Min geloof, z#n gmote heil, finaal mt te
zUn. Dat zou het Mot kunnen m maar hot k 't Mot" niet. Wmt
ten eemte heeft hü een prop in bUn hemem (werdoor h(j nooit
w\)zer wordt) en ten tweede zou de opKedanc crvnrinK hem doemen
zichzelf ak de ge|Uke van al de anderen te lmchouwen. En dat t¶

: werkelÜk te veel gevraagd! Het Mot 18 CÏüB 'aw het begin. m zet z(jn

vroegere leventje van hellbr'enger V&Xl den Heere op den ouden voet
voor't. Zonder geloot, maar met débèlfde theoriëen. HÜ rookt niet, hü
drinkt Met, h(j kaart niet, een tiende deel van al wat hfj bezit geeft hij
weg aan de armen, etc. etc. En wederom behoeft ge maar twee
uur met hem te convermemn om heel z'n geeBtelUk hebben en houwen
op 'n duimpje te kennen. Alleen over z(jn twééde ,,bekering", en
allë8 wat h(j toen heeft opgmtoken, zal hü wel In alle talen zw(jgen.

De l=r, die den auteur kent van vroegere boeken ab ,,The BridKeb
of San Lul8 Rey", ,,The Angel that troubled the Walem", zal Thorton
Wilder in dew crwtie r}&uwe1tjkB herkennen. Evenwel, dit boek Ia
tjjn talent volkomen waardig. FÜntje8, kundtg en geleidel(jk wordt
George Bnwh ontmaakerd, en ffjntjm, kundig en gelddejjjk, wordt
on8 zfjn binnenleven ~wwM. Maar ondajjk8 de üchte t«H van
deze satyre. Lb ganBch dit boek doortmkken van die naargee8tjKe
atmoMeer, die &tmKfeer van tneBt en v88j verval, welke de KhrÜver
opriep toen hU een benard m armel(jk dw&~tm&tje, erKen8 in
K8iw88 City, be8chreef: ,,de hu=n — hoewel de gebroken ruiten
met kranten z(jn opgMtopt, en op de binnenpl&atRn vol onkruid om-
Kekeerde badkuipen, trimtig liggen te ten — houden Mand teKen
de laaWte tnvaale van gokkende negem en katten en l&ndlooper8 die
een onderkomen zoeken voor den nacht. Uit de ramen aan den ach-
terkant van Queeniw huiB zag men over een rotahelllng bezaaid met
f]e8Bchen en autobanden uit op 8tape]0 oude BpDorrml8 en de tra,Ke,
troebele rivier". Met George Bl'ufgh vertoeven we in een zelfde m»ort
vervallen achterbuurt, mmr dan van het KeestelUk leven. Ge hebt
het bereids bemerkt, nietwmir: htj Wèl8, np een geheel eigen manier,
een dier (late) vèrtegenwool'(ugers van- dat slag lieden dat zIch be-
zorÉ"d maakt over Al]e8 wat den TTbC)I)(l tri en uit gaat, maar nimmer
bevroedt in welken Maat van corruptie en vemntMnfglng de gee8t
kan verkeemn.
De NederlanMche vertaling eh(jnt m(j, 'n enkelen ~118 daa+
laten en voor zoover zulka zonder den oor8µronkelUken tek8t te i
oordeelen la, zee r ge8laagd. Een vertaling van dit bock 8chUnt rrj\j ook
hierom een verd!enAte)Uke dmd, omdat Ik heb hooren verluiden dsit
ook In deze Btreker) exemplaren van 't NcK)rt George Brmh KeNlgnaleerd '
werden en de w%cn onvdlig maken......

HENRI BRUNING.
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