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Stille Executie
IV *)

6 October 193. . .
Ja, laat ik nu, zakelijk, het relaas van' mijn ondergang op schrift

'stellen. Feit voor feit.

7 October 193. . .
Neen, ik wéiget op die vernederende détails in te gaan. Ik weiger

de étappes (de 17 étappes) waarin zich de ondergang van niijn be'-
drij'f voltrok in bizonderlieden weer te geven. Mijn bedrijf is ka-
pot. Dat feit is even hard en rauw als dit woord. Twee lettergre-
pen zijn voldoende om dit ®iot ,,vast te leggen", niogen ze voldoen-
de b I ij v e n ! — Is dit feit nu zoo verschrikkelijk ? Dat wds het,
vóór het een onion,tkoom'bIalre werkelijkheid werd. Ni1 'het een feit is,
zie ik op de jaren die achter me liggen terug als op een benauwen-
de droom. Het is ochtend geworden; de droom lieeft opgehouden

een obsessie te zij'ni; zenuwen en hersens ontspannen zich: in een

vaal, liChtloos ochtendlicht.

Waaroni heb ik dit einde, dat tocli on'afwendbaar (in Gods raads-

beslui'ten') vaststond, niet even ,,ochtendlijk" te'gemoet 'mogen zien

alS ik er nu op terugzie ? ! Ook hier weer: een kleine, nog niet eens

goddelijke inslpiratie, een kleine ,,verlichting des verstands", en

hoevéél was me bes!paard geble'ven, en hoeweinig zou dat God heb-

ben gekost. Ma.air ook hier weer: zelfs dat heeft Hij mij geweigerd,.

— Maar het is duidelijk: waar men het vertrouwen leert (eni aldus

deni wil richt op het behouden ?), daar verleert men de kunst met

een g1imlachl te verliezen, Terwijl het verliezen, gelijk a'chteraf blijkt,

heelemaal niets t'e beteekenen heeft. Niets ? Neen, niets, maar ik

wensch dit alleen niet meer te hooren van' 'hen die met het Gods.-

vertrouwen leuren en die nu opnieuw zouden willen probeeren er

bij mij: ,,den moed in te houden".
Mijn bedrijf is kapot. Alle mogelijkheden zijn uit'geput. Maai' wat

zou dat ? Wat zou d.at ? W'at zou dat ? ·-- "Den heelen. dag herh'aal

ik het: wat zou dat ? Nie'ts. Nu alle schepen achter me verbrand

zijn, zoek ik eenvoudig een be'trekking ads ondergesc'hikt'e' in mijn

branche. Wat zou dat ? Niets. Ik 'voel me, wat dat betreft, zelfS

zooiets als opgelucht. Opgelucht dat het voorbij i's, da}t' ik niet meer
iets onmogelijks n'a'jaag; dat ik weer, als ik mij' heel bescheiden be-

weeg, vasten grond onder 111ijrl( voeten krijg. En ik zdl bescheiden

zijn. Thilde en. ik hebben voor onszelf nooit veel eischen getsteld.

") Zie Aristo-VIII,pp.44,96ml'38.
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wij zullen ons, dddrin, best en opgewekt' kutmen schikke11. Het
leven zal, althans wat het materieele betreft, heel eenvoudig wnr-
den: overzich'telijk ! zonder zorgen ! zonder veel ïiitzichten ook,
maar. . . wat zou dat ? Ik zou zelN 'hie!t gevoel kunnet]( iiebben dat ik
iets zeer dierbaars terugvind: liet allereenvoudigste bestaan. Zon-
der één. ideaal zelfs. Maar wat zou dat ?

Neen, het heeft niet veel meer te beteekenen. Op dit punt heb
ik niets te vereffenen. Het lts gebeurd. Eti het is gebeurd zooals het
bij tientallen anderen gebeurd is: PRECIES ZOO LOGISCH. Ik heb
mij thans van an'dere' zaken rekenschap te geven,. Wat zou ik trou-
wens met liet relaas van dié (1ogiBla!e) feiten kunnen o|proepe11 ?
Ze zeggen mezelf al nauwelijks meer iets. Het is me't een gedétail-
leerd verslag dezer logische f'eite'nt als met het verslag van diè: ge-
lukkige ontmoetingen tussehen twee verliefde mensc'henkinderen':
,,ini der Regel sind derartige Einzelhei't'en widerwMtig tind lang-
weilig" (Poesjkin). Moge deze overeen1[on1"!t met het sc1ioonste en
aandoenlijkste mij troosten ! Ze zijn evenmin intete£sant als de ge-
boorte van mijn ,,laatste waarde"" interessant was. — Dat is juist

het vernederen'de van die feiten: hun logica werd de oorzaak van
mijn ontreddering, maar, weergegeven, is deze oorzaak volkomen
nietszeggeÊTld. Ik wilde dit ge!sc'11tiït niet het relaas dier 'feiten be-
ginnen: als éë11 duidelijk eu ovettuigend vertrekpunt vanwaaruit ik
mijn aanvallen zekerder ZOtl kunnen richten; ze schenen tnij een
geducht en vreeswekkend wapen. Maar tl1aiU voel ik me nerSe11s
zwakker, minder overtuigend dan ten overstaan van dit (nuchtere,
ontnnc'h'terende) vertrekpunt. Het is botter dan bot, dit wapen. ---
Heb ik het relaas van dk feiten daa.roijn zoo lang omzeild ? —- Wat
zouden die feite'ni aantoomii ? Dat alles logisch in zijn werk ging.
Nu, i's dat zoo iets' bizon'ders ? Dat zal iedereen wel op den koop
toe van me' willen aannemen. ,,Dat' komt meer voor !" Inderdaad,
dat komt meer voor. Oók d-eze j a r e ii 1 a 11 g e 1ogic'a; ook haar
jaren lange onverbiddelijkheid dus. Is zij verbijsterend gewee's't, dan
alleen voor mij, die in zoo'n consequente togica niet wilde (mocht)
gelooven. Nu de verbij's'tering daarover voorbij is, zeggen deze fei-
ten, zegt hun geen moinent onderbroken logica niets meer, Voor
geen sterveling' zouden ze ooit onthullend zijn geweest (laat staan
onthutsend), en t'haiïcs, nu ze ook voor mij hun onthullend karak.tw'
verloren, zijn ze, wat ze voor ie'der zijn: wider\vartig,. Ik weiger d.u's
dit stompzinnig relaas op dit papie'r ,,vast te leggen". ja, ook hier
voel ik mij 'a'ls een hond teruggedrongen, in een hoek gedrongen.
Ook deze feiten kan ik niet uitspelen,. Ik kan ze evenmin uitspelen
als de ménschen die 111ij zoo noodlottig werden. Ik neem een wa.pen
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op (uit zelfverdediging) en kan het tegen niets en niemand richtem

Goed ! goed ! Maar er zijn belangrijker, reëeler zaken dan deze

logische feiten en logische menschen. Het belangrijk9e sc'huilt daar-

Lichter, 'En d'a'f belangrijks.te is ten eerste de ellende, de .peósoonlijke

ellende van het jaren lange worstelen tegen èèB niet te keere11

stroom, en ten tweede: het geheel onvoorziene dat mee in de kolk

verdween en waarbij het verlies van mijn geld, mijn bedri jf, het door

de jaren daar opgebouwde en de idealen, die daarbij leidend waren,

nauwelijks meer het aankijken waard zijn, en alreeds een verre, ver-

re onwverkelijk'heid zijn geworden.

Maar ook over dat eerste is nauwelij'ks te schrijven. Neem alleen

de hoop, ,,den moed dien we niet verliezen mogen", ja, dien we

met den besten wil van de wereld niet verliezen' künnen, die, zich na

elke nederlaag weer even onverzettelijk herneemt, die zich na elk

wegzinken weer naar boven werkt, die na elke désillusie weer ver-

géten wil om voor het volgend gevecht (dat alreeds is ingezet) alle

kracht gereed tie hebben; het volgend gevecht. . . dat weer precies

zoo verloopt. — De moed dwingt tot een afgrijselijke herhaling.

Alles kan bezwijke'nl, het einde 16 al lang op handen, maar de moed,

het geloof, de wil en het vertrouwen bezwijken niét.. Na elke phase

worden geest en zenuwen meer gespannen. Lichaam en geest zou-

den rust inoeten 'hebben (even [speliflg), maar het leven gunt geen

rust en de moed eveninin, nog minder. De moed Sqart ons voort,

altijd voort; de nioed put lichaam en geest uit, tnaar dit uitgeputte

lichaam ipü't' niet den moed uit. De moed blij'ft strijden, steeds ver-

betener (bezetener ?), tege'n ee17l noodlot dat zich blindeling's' vol-

trekt. LOGISCH, onafwendbaar, gevoelloos, gewetenloos, als iets

onpensoonlijks, een niets, iets dat niet bestalalt en toch op een af-

grijselijk meedoogendooze wijze is: waartegen' het volmaakt nutte-

loos is zich überhaupt te verwere'n. De moed is onverwoestbaar,

zeik dan iiog ais het einde zich reeds onverbiddelijk voltrokken

heeft. Geeft de moed zich dan gewónnen ? Niets ervan. ALS, het mO-

gelijk was, zou hij heel die vergeefscbe worsteling nogmaals pre-

cies zoo overdoen. Maar het is niet mogelijk. Ddt, die onmogelijk"

held, en niet een gebrek aan levensmoed, is de reden waaroni

iemand zich het leven beneemt, Hij isI niet nioedeloos, niaar de

moed |heeft geen kóns meer; zijn móge'lij:kheden. zijn voorbij.

voorbij ! Vóór dat moment wordt de moed steeds opnieuw,

steeds nieuw, steeds zonder herinnering geboren ; dat
13 zijn onschuld en zijn waanzin. In de werkelijkheid is juist dit

eindeloos zichzelf hernemen het meest tragische, maar hier, op dit

papier, zou deze folterende en sloopende her'haling, van dag tot dag
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had gemaakt die geen pardon kennenj, slechts één keus: capitulee-

ren óf . . . verdwijnen; doc'h die vóór dat verdwijnen, vóór de laatste

voltreffers, nog wel zoo men'achlievend zijn 'hun a0a'nbod nog eens

te herhalen. Daarna wascht men zijn handen in onschuld. — Maar

dit verder verloop zou ik hier laten rusten.

Ondanks alles ben ik niet ontrouw geweest. Ondanks alles. Uw

dank echter was nihil. 'n Onbeschaamd priesterlachje en deze ijs"

wand, ziedaar de eenige ,,.sItem,men", die gij tot mij hebt laten

spreken.

* * *

Thans echter de andere feiten. Moge het mij geoorl(K)fd zij.n daar-

uit wél een wapen te smeden. De iogica van mijn materieel débacle

moest ik laten rusten; de nienschen di'e niijn o.ndergang veroorzaak-

ten eveneen'a; evenzoo den onbreekbaren ,,moed", evenzoo mijn ver-

nield ze.nuwge.stel. Op al d,eze punten moest ik inij op een zwijgen

terugtrekken. Het i's alles onmededeelbaar, d.w.z. vulgair en verve-

lend, zoodra men er het woord over neemt. En reeds vrees ik, dat

ik ook het belangrijkste niet zal kunnen uitschrijven op 'het niveau

waarop het zich heeft afgespeeld, Het is afschuwelijk, die volstrekte

onmac'hit. Het isI alsof ik op alle liniea als een' hond, die slechts grom-

men kan', word\t teruggerantse1d. — Wat heb ik be'ho'uden van dat

gesprek met dien ,,afgezant" ? Alleen de ergernds, de doffe, mach-

telooze woede en schaamte dat hij mijn weigering Slechts zal be-

schouwd hebben ak de laatste domme bluf van een uitgeschakelde.

Bah!Bah!

(Wordt vervolgd) HENRI BRUNING

Suggesta
LIBERAAL ANTICLERJCALISME EN CLERICAAL ANTI-

NATIONALISME

Tegen hlet liberalisme moesten de christenen zich teweer stellen

om de antireligieuze besmetting buiten hun kring te houden. Daar-

oin afscheiding in cawfessionede organisaties.

Wat toen nood'zakelij|k was en een zegen, kaln stralks onnoodig

worden e?n een gevaar. Omdat d'ani de weerzin tegen af&chei'ding

niet meer voortkomt uit liberaal a(nticleïicalisme, inaar uit een syn"

thetisch nationailisme. Zoodat het volharden in de oude houding

daii nie0t langer een rechtmatige zdfverdedigin'g doch een onrecht-

malti'ge aanran!din!g kan zij'n, geen afweer tegen antidericajisme,
maar wel een Oppositie tegen nationalisme.
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gevolgd, enkei ,,vervelend" zijn, ergerlijk, infa'ntiel. Ja, ook dit zal
ik hier dus moeten laten rusten. Van heel die vernederende werke-
lijkheid van jaren, rest enkel iets dat. . . ,,widerwèirtig" is; zeliis
voor mij. Ik woel sieclits, wat modder n'aar boven. Wat modder, —
dat is het eenige wat ik overhoud van al die' jaren die toch het te-
gendeel zijn geweest van een duister rukken en trekken ergeiis in
de diepte van een' grauw, wintewch, roerloos water. Jaren lang
leefde ik, 'hoezeer de gebeurtenissen zich tegen mij keerden en hoe-
zeer ik niij ve'rweerde, in een ctimtrum van rust en blijmoedig ver-
trouwen, in een heldere stilte van rustig en onbevreesd stand'hou-
den. Ik leefde deze rust, ook toen de' peripherie van niijn bewustzijn
reeds lang door onrust en angst was aangetast en aanIgevreten; ik
leefde haar nóg, toen geest, zenuwen, en zinnenl to/t het uiterste
gespannen donden. Telkens ontweek ik naar dit centrum van glim-
lachend God|3vertrouwen. TOtdat ik plotseling den weg liierheen
versperd vond, of juister: totdat dit stille middelpunt van mijn leven
plot'seling een schok kreeg en als een luchtbel ('spoorloos) ver
dween. Toen was --· naast een ontre'dderd bedrijf — een ontred-
derde, ontwortelde geest mijn eenig bezit, — mét ecu lichaam we,1k'3
krac}h|ten (tijdens en dóór die verdrongen spanningen) reeds goed-
deels waren verbruikt, verteerd, verRieid,. Ook dit zal ik hier laten
rusten. Ook, zelfs, dit kan ik niet als wapen opnemen,. Het zij zoo.
Een vernield lichaam (zenuwges'tel) is trouwens niet het ergste
als slot. Maar ik wensch ook dit resultaat ,,vast te legged' nu ik
de rekening der laatste jaren opmaak; ik wensc.h vast te stellen, dat
ook dit slot God volmaakt on'venschillig heeft gelaten.

En ik wensch vast te stellen waaraan ik ook dit eindeql te danken
heb: aan' 'het Godsvertrouwen, aan dien benijdenswaardigen en prij"
zen's'waardigen moed, üiijne heerel¶, aan den ,,moed dien we niet
verliezen mogen" ! Ik wensch dit vast te stellen, omdat de Voor-
zienigheid zoo over ori's mensclien waakt, nietwaar, omdat geen haar
van ons hoofd zonder Gods wil gekwetst 'wordt.

Ik moet: nog meer laten rusten, o.a. het meest vernederende, een-
voudig omdat ik voor ddt noteeren géén ,,moed" heb, n,.1. eten i n -
h o u d die aan 'het woord ,,een uitgeput lichaam", ,,een vernield
zenuwgestel" beantwoord't. Ik wenIsc:h. niij daar niet in te verdiepen.
Ik wensch mij, deze werkelijkheid niet n'og 'scherper voor den ge'e'st
te brengen. Ik wensch niet nog' sneller te verzinken,. Ik moet mija
resteeren'de krachten voor iets anders re3erveeren. Maar ik wensch
ook hieraan: te herinneren, nu ik een zwij'geïi, een ,,goddelijk zwij-

gen", eindelijk, verbreek.
* * *
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Van een feit moet ik echter verslag doen. Het betreft een onbe-
iangrijk incident, maar da|t onuitwischbaar in mijn' hersens bleef
gegrift.

Toen mijn bedrijf een goed eind ep weg naar de kelder was, ver-
scheen plotseling een afgezant van het grootbedrijf. Hij kwam met .
aanzienlijke ord·ers en v(jor3te1len van samenwerking. Ik weigerde;
ik antwoordde dat ik onder die voorwaarden en voor die' prijzeïi
niet kon leveren. Ik rekende heni de redelijkheid van mijn antwoord
voor, maar desalnietteïnin sneed inijn weigering mij. de adeni af.
Alsof ik een toegeworpen reddiügsboei hooghartig afwees. Ik be=
greep dat dit ge3prek beslissend was voor mijn tüekoni'st, doch ik
kOn (mocht) 'het niet gelooven. De afgezant bleef uiterst correct,
vriendelijk, maar volkomen onbewogen. Ook hij rekende mij iets
voor: hij voorspelde mij zeer precies wat gebeuren zou (en wa,t ook
zeer precies zoo gebeurd is). Hij deed dit kkalm, eenvoudig, zonder
inij te willen kwei'3en. Hij cijferde slechts: met een .spits, zilveren
potlood, waar,mede hij dunne, viuch'tige: teekentjes trok. Alles werd
herleid tot een optel- en aftre,ksom, die duidelijk mijn ongelijk be-
wees. Mijn eenig antwoord had kunnen zijn dat zijn voorstellen in
strijd waren met mijn principes van zakendoen, dat in niijn bedrij'f
nog andere waarden eeö rol speelden dan de voordeelen die hij
niij had voorgerekend, m'aar deze eenvoudige woord'en schenien niij
in de ijskoude (en toch lichte, lichte') atmosfeer van zijn argumen-
tatie ëïêF bespottelijke groo't'spraak, ietsi onzindelijks, een anachro"
nisme, een bêtise die ik maar het verstandigst deed voor me te
houden. En nóg ben ik blij dat ik mij juist bijtijd6 wist te bedwin-
gen, dat hij niet geweten heeft welke bêtiseI me oip de lippen lag
en, ja, dat déze bétise eigetidijk 'n goed stuk van den inhoud van
mijn leven was. Goeiegod, men steile zich dat voor: een' gesprek
over ideëele doelstellingen.

Hij' bleef corre'i"t; hij sprak zacht, i}1aar doordringend en' uiterst
zakelijk. Hij waarsc'huwde niet; hij rekende slechts; eik m'eDsche-
lijk accent', elke menschelijke overweging was hem vreemd. zijn
arguin'entatie was glad en hard als een ijswand, koud en gepolijst
al'3 de loop van een mitrailieur. ,,Blijf je staan ? goed; draag dan
zelf de verantwoordelijkheid; je kunt ook overloopen: naar onsc
achter de mitrailleur; dat zal goed gehon'oreerd worden."

,,Maar voorioopig 'fluit de kogelregen nog over mé he.en," dacht
ik, ,,de opgeloopen schade kom ik riog wel te boven."

Vriendelijk en beleefd was het afscheid.
Ik zou echter spoedig ervaren dat aan deze weigering nog andere

consequenties vas'tzaten dan de voorgerekende; d'at ik me vij'anden


