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Sti!|e Executie

V *)

14 October 193. ..
Het is een zonderlinge sensatie geweest, deze terugblik op mijn

leven, waaraan ik de laatste week besteed ihebh. Ik moeSt 'mij' be"
palm tot de — eenigszins ab'surde — rol van onpartijdig toe·
schouwer. Enfin, behalve een om meerdere redenen belachelijke,
heeft dit methodisch, objectief onderzoek ook een uitermate bevre-
digende kant gehad. Dêsalniettemin put ik den moed tot het op-
schrijven van' dit ,,gewetensonderzoek" slec'hts uit' Unammo's 8te1-
ling, dat de aig'enieene religieuze en eeuwige ,,Interessen" (ik las
U. iii een Duitsche vertaling en ik handhaal dit woord om' zijn eigen-
aardige bijklank) zich niet laten vastleggen zonder dat men ze een
persoonlijk, individueel karakter geeft; iedere christen moet van
zichzelf kumen zeggen: ,,ecce diristianus", zooals Pilatus, van
Christus zeide: ,,Ecce {homo". — Ik ben mij bewusIt hiennede een
der laatste exemplaren' van een bijna uitgestorven soort te! vertegen-
woordigen. Toch is het alsof ik deze laatste bekentenis 'slechts met
een dosis zelfspot gewapend kaï afleggen. — Maiar laat ik niet
langer om de dingen heenpraten.

Naarmate ik, als knaap, bewuster begon te leven, werd mij het
leven meer en meer een kwelling. Om het be'leedigend ga.reel, de
mistro'ostige verworpenheid, de kleine vr-eugdelooze werkelijkheid,
waarin ik de menschen gevangen zag, Het was geen anarc'histisch
verzet (tegen een van buiten opgelegde dwang), maar het verlan-
gen. naar een waarheid (en haar wetten) welke den inensCh vrij
zou maken. Ik vóer1angde naar die vrede (en wijhècid) van den geest
waarvan Christus, tijdens zijn leven op aardeb ook de n'ederigen en
eenvoudigen en onvohnaakten die in de wereld bleven
deelgenoot had willen maken. Doch ik vond een wereld, geketend
door de vernederende wet van een grauwe, zinlooze arbeid (en «n
welk sjofel bestaan I), door de knechtschap der zonde4 door 'n
berusten bij 't beleedigend surrogaat van een vreugde die haar ont-
zegd werd, door de naargeestige practijken van een godsdienst die
de aarde verac'htte en die den metisch. (dien armzaligen mensch)
met eeuwige 'folteringen bedreigde, in 't nauw dreef, in toom hield;
die er altijd op uit was de menschen te beschamen, die de waar-

*) Zie Ari3to- VIIIpp.49,96,138,188.
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held slechts scheen te prediken oni de dwalingen der wereld met
meer recht te kumen hóónen, die enkel van een betere wereld in het
hiernamaals scheen te spreken om' déze wereld met meer recht te
kunnen verachten en verwerpen. Ik zocht de goedheid van Chris-
Li13, ik zocht ,,verlosten", waarlijk vrij-geworden kinderen Gods; ik
zocht dat diepe meer van vrede en blijdschap, waarvan een verre
koelte mij tegenwoei wanneer ik mij in het Evangelie verdiepte; ik
zocht althans een kleine afs.piegelinIg van deze heldere stilte, doch
ik vond slechts beroofden, gegriefden, bermtenden, onwetenden. Al-
ien leefden weer, opnieuw gekooid, beleedigd en vernederd, ,,onder
de wet" — en onder welke wet !

Ik beken het volmondig: de visie was overdreven. Maar wat wil
inen ! Ik was nog lang geen twinitig, en het schouwspel der incïnsch-
held was verre van opwekkend.

Terwijl heel inijn wezen eruaar hunkerde de aarde als een schoo-
ne goedheid Gods te omhelzeni, ww de werkelijkheid der religie een
vijandig verachten dezer aarde. Ook de werkelijkheid der menschen,
die als een druk en een last op niij woog, belétte mij de schoonheid
van Gods aarde teI feven. Ik wilde de aarde beminnen omdat ik aan
haar nietl3 ontdekken kon diat niet valnl een aanbiddelijke goedheid
was, maar alles van de me.nsc.hen beklemde mij, en niet het minst
de Kerk. In haar hervond ik allerminst de goedheid van C'hristus, de
volheid der tijden, den glimlach van het rusten, die vrede welke mij
vaak zoo hevig ontroerde bij het zien van vroeg-christe1ijkle kunst,
bij het beschouwea van deze in God verzonken gestalten voor wie
het bidden geen' smeeken was. (uit een gemis), maar eeni sprakIe-
loos en beschaamd dank-gebed om het koninkrijk Gods daIt zij reeds
hier, op deze wereld, naderen mochten.

Ik onderging deze tegenstellingen niet altijd verstandelijk bewust,
maar voortdurend toch bespeurde ik ze, scherp en imtinctief. Over-
al botste mijü besef van een betere werkelijkheid tegen de werke-
lij'kheid oni mij 'heen.

Maar het hevigst onderging ik de ee(1lzaan1heid, de volstrekte een-
zaamheid waartoe dit besef mij doemde.

Deze 'eenzaamheid ontketende een even bitter als machieloos ver-
zet in mij, een sombere, 'machtelooze woede. Ik had de goedhêid
van Christus gezocht, ik dacht mij bewogen cioor een groot êl1t zui-
ver medeleven met de menschen, doch d's ac'h:tien jarige knaap was
ik geëindigd met een vat vol bitterheid te zijn'. Deze (sinistere) te"
genstelling werd mij duidelijker dan alles, en ik was nog een walg
rijker, de walg jegens mijzelf. Ik wreekte mij op de men"3c'hen, op



270 OCTOBER 1938 ARISTO-

dezelfden met wie ik begonneR was. medelijden te hebben. Ik haatte
hen, hun ellende, — hun berusten vooral, hun gekromde nekkm,
hun onwil zich hun werkeiijk'lieid bewust te zijn", en deze haat —
waaruit ik m'ij .niet lum bevrijden — werd mijai z®vêê!ste machte-
loos1iei'd. Ik ms de' mogelijkheid zeer nabij aan mijn te'genpolen
onder te gaan, en dat zou stellig gebeurd zijn als ik niet zeker ge-
weten had daarmede q1ijl1 leven, mijn e'ene, eenige levenskans te
verspe1eB, én, als ik daarnaast niet even zeker ha'd geweten dat het
vrije, verloste le'ven zo9al$ ik dat toen instinctief maar zeer hevig
doorvoelde, eens, vroeger, daa'dwerkelijk geleefd was geworden, én:
geleefd binnen hetzelfde ge1ooï waarin ik waS opgevoed, of juister:
waarin ik aan mezelf, aao mijn lot was overgelaten.

In die dagen leerde ik de mystieken kennen, deze leermeesters bij
uitstek vau het christelijke leven. zij wa'ren a1lere€r|3t een hard"
vochtige leerschool, een hard,liaadige afrekening niet elke illusie
over mijzelf. zij 'sparen den mensch in niets, deze lieden die het
,,k,en u zelf" zonder pardoii realiseeren, die al de corrupte' en ob-
scure sItrevingeH welke zij óók ( juist ?) in hun ,,edele" neigingen
gewaar werden, blootlegden. zij waren het die mij voor het eerst
het verschil onthtilden tu'ss'ehen de waarachtige liefde die: naar een
volledige zelfont'hechting streeft en, derhalve, allereerst naar een
ontblooting 'van den geest, van den wil, en datgene wat zich alks
liefde aan Oi1lS voordoet, doch siicchts een duisptere en hardnekkige
motiefvervalsching, het lichtschuwe zelfbedrog van eeci ellendige
zelfzucht is© Zelfontlediging beteekende het uitroeien van deze ge-
'heime onreinlieid van den geest die elk handelen vertroebelde: hy-
giëne in gedachten en gevoelens, een wantrouwen, van elke ,,goed-
heid" o'nidat zij een verzamelplaats van ongedierte is: 'smerigheid,
schijn-goedheld, schijn-hei1igheid. Weldra had ik ook van mijn. ,,lief-
de" niet veel anders overgehouden dan een klinkend (va1se1ik1in-
kend) metaal. Ik h'ad de menischen slechts a.anvaard (bemind) in
zoo'ver zij m ij n leven leefbaar zouden kunnen maken, ai het te-
gendeel dat ik ondervond veroorzaakte mijn haat. De' waarhe'id had
ik slechts gezocht om de verwerkelijking van een persoonlijk geluk,
en zoo was mijn ,,god'sdienst" preciês het tegendeel van een God
dienen. Over h'eel de linie' van mijn inwendig leven' zette zicli deze
ontmaskering, eenmaal begonnen, voort, buiten' mijn wil Ofl1, als
ware zij tOIt een zelfstandig leven ontwaakt: Inderdaad: ,Je mol est
haïssable" (Pascal). De mystieken, hadden eenI leerschool van som'-
berheid kunnen zij'n, leerden zij, niet tevens die harmonie welke b'e'-
!staat in het bestrijden van zichzelf en 'het gelijktij'dig aanivaarden
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van het onderworpen zijn van geest, wil en hart aan de vernederende
schac|de van het lichaam: de verraderlijke, kwetsende tegenspraken
waarin ons innerlijk, en daarmede elk onzer handelingen, verstrikt
is, — leerden zij oiet tevens, dat wij n'iet meer mogen willen zijn
dan Chr;stus ons wil laten zijn, daar eik zijn een genade is en Hij,
aan wien( een souvereine 'heerschappij over elke vorm van leven
toekomt, oi73 een genade niet evenveel recht geven ais onthouden
kan.

Tevens begon het vergankelijk, voorbijgaand ka|rakter, de voor-
loo'pigheid erit onwerkelijkheid van dit tijdelijk en aardseh bestaan
van mijn wezen bezit te nemen. Sedertd;en aanvaardde ik dit leven
als een beschamende kerker en de aarde als een bailingoord: beide
als een droeve onwerkelijkheid waarin alleen' het stille, heldere rui-
schen van de wateren deB Levens, de zachte stem van Cliristus de
eenige werkelijkheid en mijn eenige vreugde waren.

Ik voelde mij bevrijd, maar ook vervreemd vaü de aarde. Bevrijd,
en tevens vereetiaaamd. Berustend, maar tevens verontrust.

Nog telkens als ik mij dit oogenblik herinner, onderga ;k die alles
doordringende sc1hok van vêrwonderde vreugde welke mij dien och-
tend — dietï naargeestigen, druilerigen winterochtend met dooieÉ1-
de sneeuw — als het ware ontwaken deed, toen ik las wat Ber-
nardus schreef over de opManding van het lichaam. Het was alsof
ik p1ot"e!ing aan tnijzelf hergeven werd, a61s9f ik mijn dkpste wer-
kelijkheid, mijn laatste vermoeden, mijn eenige en heimelijke liefde
vond uitgesproketi bij dit bruiloftsfeest van ziel en lichaam, bij dit
wederzijds zich, 'herkennen ais elkanders eeuwigIe' beminden, dit ein-
delijk hereenligd zijn --— m de krenkende vijandschap op aarde —-
in den kuisehen staat van hun oorsprong, dit blijde hervinden waar-
in enkel nog de droefheid trilde om dieni langen vreeni'den doem
der aarde: de smaad, de bittere' kwellingen die elk den ander een
leven lang had aangedaan.

Deze p1otselit1!ge en hevige zékerheid (,,Ie coeur a $c$ raiso,ns qu?
ja raison ne connaït pas", zegt Pascal), dat beiden eaimaal elkan-
der wederom in volmaakte eenheid zouden behooren, dat zij zóózeer
een eenheid vormen dat de ziel zich niet geheel in God kan storten
vooraleer deze hereeniging heeft plaatsgevonden, openbaa1"d2 mij
het heilig karakter van het lichaam. Het lic'haam was méér dan een
aarden vat dat bestemd was een goddelijke vlam te dragen, méér
dan een kerker die wij eenmaal — ,,verlost" dan, verlost dddrdoor
— zouden', achterlaten. Niet slecihtsI de ziel was gekrenkt en verne-
derd geweest door het lichaam, ook het liChaam — bezoedeld en ge-
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ketend door de wet der zonde — was vernederd door de ziel en
deelde (verlatener wellicht dan zij) een ballingschap, ver van zich-
zelf en zijn vaderland. God beminde niet alleen de ziel, maar ook
van alle eeuwigheid dit eenz'a'me lioh'aam onzer 'sterfelijkheid dat Hij,
dien stille% kuisc'hen ochtend in het paradijs, geschapen had.

Nooit had ik mij kunnen o,nttrekken aan de geheimzinnige inagie
der gregoriaan'sche kerkniuziek, niaar in die dagen sc'heen zich de
ziel van dit droef-verlangende en toch lichte, rustige zingen eerst
geheel aan mij te openbaren. Ik kan niet zeggen hoe 'hevig lichame-
lijk dit heimwee, dit zwevend geworden en zich tOCih niet verwijde"
rende, niet wègsnel1ef1fde heiniwee-naar-den-hemel, dit op aarde
zwevend gebleven verlangen van mij bezit nam; de tranen drongen
mar mijn oogen pads ik het zoe't gefluisterde ,,et in essentia unitas"
vernam en het ,,'sine fine dicentes", 'het ,,una voce dicen'tes", het
,,supplici confessione dic'entes" als een koelte uit het paradijs langs
mij rui3chte.

* * *

Vana.f dit ttnomerït voelde ik mij aan' mijzelf, aan de aarde' hergeven
worden, en tegelijk meer en meer van mijzelf, mijn bitterheden eti
de pijn om deze aarde bevrijd. Ik bemindeb in alles Gods goedheid,
in het kwade dat ik bleef en itn het goéde dat in mij levend werd.
Mijzelf — in Christus verborgen — zuiver 'houden, scheen mij mijn
eenige opdracht, en dat strookte ook met mijn diepste levensverlan-
gen; maar ik aauvaardde het waar niijn' menschelijkheid in zichzelf
verstrikt bleef, wel wetend immers dat ik niet geroepen was tot een
bizonderen staat en diat de vernedering ons gegeven is o'pd'at wij ons
oiet zouden verheffen. Ik aanvaardde dit leven als een schoone v'er-
gankelijkheid die op zic'h niet ter zake deed (waarvan ook het
goede, dat wij zijn, nauwelijks als verdien:ste ter zake doet daar wij
er zelf nauwe1ijk'3 de oorzaak van' zijn), doch die ik had te leven, en
die ik nu gaarne leefde, tot dit tijdelijke ook voor niij voorbij zou
zij0 en onze ónwerke!ijkheid voor Gods werkelijkheid plaats zou ma-
ken. Ik aanvaaIrdde den dag zooais hij kwam en' de plichten dezer
aarde al's' den v'ergankelijken zin dezer aarde'. Ik deed wat de hand
vond oni te doen en ik wist dat ik dit zoo goed mogelijk moest doery,
niet omdat ik dit ,,goede" bêschouwde als een vreugde voor God,
maar omdat een anders handelen het verbreken was van een god-
delijke orde en een schenden der nienschelij,ke waardigheid.

Ik sdieen mijn middelpunt gevonden te 'hebben. Het vervreemdde
mij, ongewild ten deele, van mijn vriende'n, van mijn vroeger verzet
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(tegen de Kerk en tegen de menschen) en van hen die dit verzet
leefden. Ik voelde mij los en bevrijd worden van alles waarmede ik
mij vroeger (in Kêrk en maatschappij) niet had kunnen verzoenen.
Ons persoonlijk leven, zeide ik toen, is belangrijker dan het twisten
over het leven der anderen.. Laat ons liever probeeren zelf een goed,
rechtvaardig m'ensch te zijn, en laat ons, waar het de vruchtbaar-
heid of onvruchtbaarheid van dit goede betreft, de gevangene willen
zijn van Gods goddelijken wil of goddêlijken ónwil.

Het was in die dagen alsof mijn heele' persoonlijk'heid zuiverder,
krachtiger, vollediger begon te teven, alsof mijn geest en mijn wil
zich, eindelijk, volstandig en vrij, óp-richtten. Ik was inmiddels mijn
vader in zijn bedrijf opgevolgd. Het werk trok mij aan. Misschien
als schuilhoek voor mijIn meer afgetrokken natuur die de openbaar-
heid schuwdê; missc'hien ook omdat ik daar, inet dat bedrijf, iets
in handen kreeg dat ik overeenkomstig een orde-beginsel kon op-
bouwen en waarin ik, aldus, ook buiten mijzelf maar overeenkomstig
mijn karakter, iets van die orde kon verwerkelijken waarvoor mijn
vrienden in de open(baarheid strijd leverden. Ook ik wilde, maar
bmnen de mogelijkheden van mijn natuur en middelen, medehe'lpen
het onteerend en beschamend karakter van de arbeid op te heffen.

Ik moet over dit punt iets uitvoeriger uitweiden.
Ik begon, waar noodig, mijn bedrijf te reorganiseeren. Ik wilde,

dat 'het, als geheel, op zuivere verhoudingen gebaseerd zou zijn.
Mijn vader heeft zijn mens2hen( steeds goed behandeld; hij heeft
nooit meegedaan met een teugelloos winlststreve'n, ten koste van zijn
arbeiders. Maar ik wilde, dat het bedrijf als zoodanig, de bewuste
uitdrukking zou worden van een doel-gericht orde-beginsel. Ik be-
schouwde het product evenzeer als een waarde die geëerbiedigd
moest worden als de arbeid; de arbe'id aan een technisch perfect
werkstuk adelt de arbeid. Dit laatste i's men verplicht aan het res-
pect dat men den arbeider, als niensch, verschuldigd is, terwijl men
daarnaast het perfecte werkstuk evenzeer verschuldigd is aan de
gemeenschap, den verbruiker. Niet de winst en niet de wil van den
afnemer (die bedot wil worden), in'aar deze zaken allereerst bepalen
de moraal van een bedrijf. Het was mij onmogelijk — en ik wilde
dat ook niet — den arbeidér te zieni als een werktuig om leveranties
af te jakkeren en win®ten binnen te sleepen. Een derge01ijk stand-
punt ontwricht een bedrijf in zijn wezen, in datgene wat een be-
drijf tot een arbeids-gemeenschap maakt, het ontadelt de arbeid,
het verlaagt den arbeider, het baseert zich op een verachting voor
den verbruiker, en het ontwricht -- - tot algenieene moraal geworden
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— onverniijdelijk het geh'eele maatsc'ha'ppelijk leven: het schept die
destructieve en tegennatuurlijke anti-these, kapitaal-arb'eid. In
mijn bedrijf werd de arbeider geëerbiedigd, niet slechis op de wijze
waarcp hijzelf wenschte geëerbiedigd te worden (door rechtvaar-
dige ,,loonen?'), maar door het herstel van de eerbied voor de ar-
beid, vgor 'het prodiict en, vervdg'ens, door loonen waarvan de
rechtvaardigheid bepaald werd docr het doel (onderhoud van het
gezin) en de gemaakte win'sten. Het bedrijf stond ee'nerzijds in
dienst van hen die er arbeidden, anderzijds in dienst van de. ge-
1neeris2hap. — Ook de verhoudingen van "de menschen onderling
wenschte ik te herzien. Van hgog tot laag diende men zich te be-
'*houwe11 als een organische éénheid; er bestonden geen (maat-
schappelijke, politieke) tégens'teliingen, doch ook geen gelijkheid:
er bestond een hiërarchische geleding. Men arbeidde en regelde ge-
meenschappelijk, niet gemeenzaam, niet op voet van gelijkheid. Ik
wenschte we'derzij'dtsch respect, dit is óók: onderlinge afstand: het
erkennen (en de daadwerkelijke bevestiging van dit erkennen) der
bestaande verschillen. gelijk ik, die in den· arbeider den menseh eer-
biedigde en hem plaatste en achtte overeenkoin'stig zijn kunde, be-
kwaaniheid en trouw aaa onze bedrijfsmoraal, zoo verlangde ik ook
van den arbeider eerbied, afstand tege'nover zijn meerderen. Ik ver-
tegenwoordigde geen (zeeperige) ,,goedheid", die, als antwoord,
,,goedheid" eischte; ik eischte, ak antwoord op mijn wil tot plichts-
vervulling, ook plichtsbesef hunnerzijds. Er heerschte geen harde,
maar wel een mannelijke tucht en di!3cip1in'e; geen anarc!histische
vrijheid, maar strenge wetten die innerlij'k vrij maakten, omdat zij
eenieder op zijn plaats en binnen zijn' capaciteiten volledig tot zijn
recht li·eten komen.

geleidêlijk aan had ik 'mijn nienschen mijn inzichten bijgebracht,
en al heel spoedig bemerkte ik hoe deze hüiërarchische ordening heel
wat meer met het innerlijk leven van het meerendeel der arbeiders
strookte dan al die dgemocratische gelijkhei'dstendenzen die den ar-
beider van zijn plaats en van zijrt eigenlijke capaciteiten wegrukken
ai een vervalsching van zijn wezen' en wil veroorzaken. Toch ver-
oorzaakte mijn reorgarüsatie aanvankelijk wrevel en verzet, ook en-
kele, onverzoenlijk geb1eken, tegens'tellingen. Mond-bekwaamheid
op een politieke vergadering blijft voor sommigen een gemakke1ij"
ker en aanlokkelijker ladder dan vakbekwaamheid en p1icht'svervul·-
lirig. In deze, overigens zeldzaam-gebleven gevallen leidde het ex-
periment tot een breuk. De overigen wist ik, geleidelijk, te over-
tuigen. Men kende bovendien niijn sobere levenswijs; men zag —-
ik kon het in cijfers aantoonen ! — dat ik 'slechts het welzijn mijner
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arbeiders nastreefde. Ook het bedrijf als zoodanig ging aanmerke-
lijk vooruit: de bekwaamheden van mijn vader waren ook mijn
bekwaamheden. Stond ik op mija wil, wat betreft de inoreele ge-
richtheid van mijn bedrijf en degenen die er werkten, van de an-
dere kant kende men mij als een. beschelden, zorgzaam mensch. Men
vertrouwde mij. Ik miste de trots op datgene wat onder n1ij:1 lei-
ding was tot stand gekomen. Wat ik deed volbracht ik ak iinijn
plicht en (op dit terrein) als de zin van mij'n' leven, doch tege.lijk
sHind het buiten me: het raakte niets wezenlijks in me. Ik beschouw-
de dit niet als een ,,deugd", als de verwerkelijking van Paulus'
woord: ,,Dat zij die koopen leven abo'f zij niet bezaten", — het was
een onvermijdelijk, volkomen Aatl1llrlijk gevolg van dat overheer-
schend, tweede (eerste) natuur geworden, levensge'voel: het weinige
terzake van alle dingen die hier een leven lar.g zoozeer terzake
doen. Bovendien waren er andere zaken' die veel essentiee!er voür
mijn persoonlijk leven waren. Dat n7ijA 3rbeideN tevreden waren,
dat de arbeid voor 'hen een vreugde was, dat mijn bedrij!f de u;t-
drukking was geworden van een levend ordebeginsel, dat het zich
ontwikkelde en dat ,het, daardoor, mijn arbeiders ook materieel be-
ter ging, natuurlijk, dat schonk mij voldoening, maar eer3t op een
tweede, derde plan. Mijn verhouding tot God, mijn leven met Thil-
de, het bezit weldra mijner kinderen, dat alles was van veel we-
zenlijker betee'kenis voor mijn persoonlijk levensgeluk, veel meer de
bevrediging van mijn wezem Met Thilde (kort nal de ovemame van
mijn bedrijf was ik getrouwd) voelde ik mij een compleet inensch
geworden, als was zij inderdaad n1ij.nI ,,andere helft"; me't haar
vormde ik die twee-eenheid, waarvan ook het deel niet meer zic.h-
zelf is als deze eenheid verbroken wordt. zij, niet mijn bedrijf, voer-
de iets wezenlijks aan mijn leven toe. Als bedrijfsleider moest ik,
aan het leven der anderen, iets toevoegen.

Ik schreef het reeds, eü ik moet het noIgkmaa1s herhalen: dit alles
beteekende niet meer (maar ook niet minder, scheen het mij) dan
dat ik de aarde in allen eenvoud had leeren aanivaarden. Wel verre
van mij van de aarde te vervreemden, hadden mijn mystieken mij
aan de aarde, aan mijzelf, aan de me'n|sehen, aan mijn aardt3c'he
plichten teruggegeven. Ik voelde mij, eindelijk, een vrij mensch:
gebonden en toch bevrijd. En wie, mijne vrienden, zou zich dit 011'
der dergelijke o1nstaindigheden, niét hebben gewaand ? Ik leefde,
hoe onhandig, en wellic'ht ongewoon benaderd, en hoe· onvolledig
ook nog, een voor het christelijk leven zeer essentieel leveg1|3besef,
dat nog dagelijks aan inhoud en rijkdom won. Het was geen ex-
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cIusief veFa!an|delijk bezit; ik leefde een werkelijkheid die heel mijn
denken, voeleii en handelen bepaalde: vervulde. Mijn leven was zeer
menschelijk, maar liet concentreerde zich op God, mijn gezin, mijn
arbeid; het wist zkh een klein en onbelangrijk spel in de die|pte1l
vaiï Gods goedheid en' zuiverheid. Elke dag bezat zijn helderen, een·
voudigcn zin, zijn 'i3chan1ele en schoone werke!ijkhêid die echter een-
maal, ais Gods werkelijkheid zou zijn gekomen, met al haar bereiken
en niet-bereiken', zou hebben afgedaan. Het goede deed ik als de
mhoone plicht dezer aarde en ik leefde het als een genade, en het
kwade dat ik bleef aanvaardde ik a'k de wet eener wereld die voor-
bij zcu gaan. De fn'en3c'h roeme niet zichzelf als God in hem werkt,
en' hij wordt niet te schande ads God niet in hem werkt. — Wellicht
vindt het zeer stMe geluk van die dagen tocli voor een groot deel
zijn uitdrukking in die wonderlijke strophe van Arthur Rimbaud,
een 'strophe die ik zoove.le malen heb herlezen dat ik haar uit het
hoofd citeeren kan':

Nous fai/3oy1s quelqueïois ce grand rêve éniouvant
de vivre simplement, ardemnient, sa|R|s rien dire
de mauvais, travaillant soüt3 l'auguste sourire
d'une ferüme qu'on aim'e avec un noble amour;
et Pon travaillerait fière.ment tout Ie jour,
écoutant Ie devoir comme un clairon qui sonne;
et l'on se sentirait très heureux, et peRonne,
oh ! personne, surtout, ne vous ferait ployer !

Ik bezat God, de aarde, me'zelf in een êf¶ dezelfde Liefde, die
vreugde en droefheid ineen was. — Hoever, hoevér lag toen de
bittere haat van mijn jeugd reeds achter niij. Ja, als, ik mij heel dien
langen, wonderlijken weg 'herinnerde, dit geleidelijk en logisch evo-
lueerm van een ontwortelde en verontreinigde jeugd tot de lichte,
stille orde van geloof en' aat1)vaarden, van vrede en vrijheid, van
rust en berusten, dan werd ik mij bewust van een vreemde, liefde-
rijke beschikking, een volkomen redelooze genad'el die mij' met be-
schaamde, verwarde dankbaarheid vervulde. Steeds meer en st,e,edS
inniger leefde ik in het besef vaw Gods leiding, in die lichte koepel
van GodIs Vadenschap en goedheid; steeds meer werd ik mij bewust
'hoe God mijn leven — en hoe behoedzaam en wijs — geleid' haid.
Aan Hem alleen, scheen het mij, had ik alles wat ik was, dacht en
bezat, te danken.

Ja, zoo was toen niijn leven. De goddêlijke Liefde wak: de wer-
kelijkheid van mijn leven ge,weest, het Godsvertrouwen was de es-
sentie van elk mijner handelinge'n en van al mijn gedachten' gewor·
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den. Had ik niet het recht hiertoe ? Ik had dit recht cok zónder dit

verleden, h:oeveel meer, hoeveel va'n'zeifi5pre'keA'der nd dit verleden,

het stil en algeheel openbfoeien dat mijn leven geweest was. Es1

thans. . . ? Thans hoor ik reeds dit leveüavethaal, Goor hen die 'het

ïvellicht eerst welwillend en vrienideiijk aazihoorden (omdat zij het

meenden te herkennen als een bevestiging vau hetgeen zij steeds

predikten), sehcuderophalend vonnissen ais iets dat het aankijken

niet waard i8: omdat zij voorvoelen dat het zich als een wapen

tegen hen kan richten. Nu, zij mógen hun schouders ophaleai, deze

liederr (het heeft mijzelf moeite gerioeg gekost dit alles opnieuw

op te roepen en neer t'e schrij'ven), maar zij ziïllen niet enkel voor

m ij n leven hun schouders hebben opgéhaald. Thans zegt ook mij

dit verleden niets meer. -— Niets meer ? VVas het werkelijk nie't

méér dan wat grauwe. asc'h die tusscheg mijn vingers is wegge-

vloeid ? Het herinnert mij nog enkel aan da,t nikkelen meubeltje dat

ik zoo hardnekkig weigerde te lameeren, ,,een minimum omhaal en

een maximum comfoïl" ! VoiEt.

(Wordt vervojg"cI) HENR'! BRUNING

Suggesta

ZOU ZOU

Niet eerst daii ben ik iemand dank schuldig, wan11eer ik zmider

hem nooit verworven zou hebben wat ik vaii hIe1n kreeg of door

hem verkreeg. Dankbaarhei'd ben iLk .schuldig Iiem door wieÜls toe-

doen of medewerking ik feitelijk iets verkree'g. Onversichillig of ik

het zelfde op andere wijze wellic'h't evengoed verkregen zou hebben.

Zou hebben.

Zou is geen realiteit.
Wat feitelijk gebeuïde is rea'liteit en 'darrkbaarheid lieeft dit te

erkennien.
Ware er rekening te houden met dat zou, dan zou clat zou eiken

vorm van dankplicht verijdelen.

WEDSTRIJD EN DEELEN

Ga geen wedstrijd aan met hen va)n wie gij ontzag wilt. E,ni de'el

niet met hen.
Wedijver en deelgeI1ootsic|1ap s,tellen u op gelijk plan niet, ma'ken.

u tot gelij'ke van hIen die nie'de wed'ijveren en mede dee'len.,


