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jK kam gW rmeüem ~  3cbrUver a.kB Gemrd
Wp er WwUjen behoefte aan gevoelt. de ge-
 en drukkeMe &=Qm:eer van Wq werk ge-

&ueMe eerugm Wd (gedureMe eerüge boekm dm-
) te v voor bchler. opmer. nngU'w
mm~ drukkeode % mmder geladen tracIL
Ik ~ =4. e·2mk g~gd en om m&&r met met
de d~r w huts te vallen. ~8 mét vrmmmm ~
 dnd behoefte ~  de pmag mm =
mtMe werk') i3 gewe~ Het w mq b¢k ~
mn te m W ~Em mm
Goeden wjr' oorsprorikehjk een wezenlijker kmkB
 ~ ^ryver  gebM ~ d=e----- ~-~-
r'mg.-

Er Z* critki g. die mmderi, «t iSt ~
een geeEK:elmK keerpung cm andeWkE dooebcaak van
het hart een ~etbke doortk naar = optim~
~T Kv  beteekenem dat hder cm hmg
verdrrmgen kaot  W . cm teekerder
Kikhdd &88 bet woord a gek Het 18 m
"k d~ meening e deeh. Ik ~eEg8 *
boek Ub een klein ~rti=mmt. cm kort a&eu. ~
t~mR=.wa&jrtgmMArmjËmmee=gT
8ar^=kei¢k geen oogenbSk in WW bedoeNng
W am gK±SE tewekkm, dat men het je, dat
hfj tüer ging uitbeddem met + «W bOQ kxmn=
ltvigm-

Ik leer met een dergetSk kortstondig adieu
aan aK M! afkeurenswaardig. Iedere auteur, die
aa zoo gepassioR~ al3 W&l3chap met heL nu ccr-
maal ÏichtelN[ beklemmende raadsel dw levem occu-
peert, gevoelt bÜwÜlen de noodmak eens nt meer
aan de oppervlakte te fmtaseeren en te leven: aa W
een andere uTrkeWkheid d= de eigene te verdiepen
-- te verh=n. b DergelYk adieu kaïi slechts pleiten
voor den ernst. waarmede hjj zich in zigo vroeger werk
van de problemen, waarvoor de sterveling geAeld
wordt. heërt rekeriehap gegeven.

Afkeurmswaardig is slechW dat hij mn atmasfeer
zoo bot en grof verbrak, dat hzj Zi,'tl wereld verliet
zonder zich maar in het minsi scrup~ te makm
over datgene. waarmede hij rKK)gde een vroe,Uere (druk-
kende ) leve:zssfeer van zich af te slooten- Het lijkt
op den weimg kieskeurigen uittocht van 'n voortvluch-
tige. Afkeurer.swaardig vind ik, dat hij zijn adieu niet
gebruikte om e e li dier f rjne speelsche kunstwerkm

" var. de ..oppervlakte"' te scheppen: dat hQ met dit
adieu elke Cntiek, zelfs elke zelfcrmek over booM
smeet om te eindigen, ja. om te eindigen met een
concessie aan den bizarren ernst var- een wee publiek.
het publiek van gebroken geweertjes en andere ethi-
sche tbeetuintjes-met-mp {en speelgelegenheid voor
de kinde ren ). Afkeurenswaardig, om niet te zeggea
hatelijk en afschuwelfjk, vind ik, dat hü tenslotte si-
muleerde dezen ,,e~t" ernstig te nemen. Simuleerde,
want voor dièn èmst houd·ik hem neg &ltÜd te Mtel-
ligent. Ik had &K)rkjopene het gevoel, dat mi op een
gegeven moment niet mer du&de ~men, dat u

zelf het heek geval überhaupt niet au Hrieux had
men, dat het hier dechU een vatiereisje door
ae pr6blematiek ~ levens gold — een vacantjere=,
gedurmde welk hij er zelfs de voorkeur mn gaf ook
den artist in hem niet te veel aan het woord te laten
komen.

De m6panning der critiek om de beteekenis van dit
boek op te drjjven tot een essentieel keerpunt in bet
Té van  er, Wkt mi aan een precie8
cmgekerden wil ontsprungen van den oorsprUnkeLÜken
Wp: W mate er zgn inhoud mee te

' ootkomen; de critiek trachtte er zichzelf (door het
geval op te blazen) een inhoud mee te verwerven —
ièt& dat oveng wel meer voorkcmt m een mis-
verstand dat WdMbap, met zijn opgegch~de slot-
aecoorden, in mét geringe mate in de hand heeft ge-
werkt Ik voor InÜ 1= echter niet aannemen. dat
dit boek iets tieeW vertegenwoordigL Zouden
m nu werkeWk moeten aannemen, dat déze Th jj3
Glorieus, déze mensch van goeden wil voor Walschap,
voor dien scherpen, meedoogenl analyseerenden
geest een eigenlfjk opgedolven waarde vertegenwoor-
ciigj. Ik kan het niet gelooven. Het is mi onmogeljjk

dit boek als zjjn ,,emst", als zijn ..positier' te vaar-
den zónder...... zonder het tevens te accepteeren als
een wmr.is over al zijn vroegeren ernst.

Keen c'riekwart en meer van dit boek hebben wÈj
zeer beslist met te maken met ,een mensch van goe-
van Thijs Giurieus vrijwel hergens bepaald of gericht

m~ m,b r¶edebÜk QCkwtinc-
€ verworvm g'oed cm:deet =   jtmmmh",
t~vd~ aeer-

gem ~ter de (~ achter de)
ck~mHtn
deRNW~h~t~
met kjane rTlk» 

W beertm~ GkMcü3   un
orde m --,.. . d.. ,,A, - .. mn oMe  m mak-
W~b~¶·'"""··"·""'
ik geloof niet d&t h5 met deze neiging (dezen .goeden
wil") uüeel vemchilt van de veel brxiderd-
dnden. die op gezette tgden in één WIerd-

 klein hokje een wit nulletje met ~ ~ pot-
kx>dpuntje vol kriebelen. Alleen de + waamp Tm
Gkxieus. die bmve behoefte beleeft,, 13 eeaigmrw Wt-
zonderljgk én-..... veel minder be8cihei~ De mtmr
geeft ziCh % Wd en m» eecüge m^te on3 te doen
gekK)vea dM ThQsF wUze-wa&rDp een glorieuae +
W maar T= bWkt Yj nader t~en dechH een kip
zonder kop u3 N zich, met de beste bedoelingm be-
zield, in het leven stort en zjjn weldoen het eene M3co
na bet andere inc=9eerL ~ t  oet
v WCn om te be!mketL wat M wil:
rïjkm dan van = n
o mn mdere m .AS wil cm en
buikmdaaxup cho-
tijnUm~+ duimen in =  beerkÜ-
kmd qp ~ m van hem W   
d : .,N bet  r Ieta 
uÏt&mlmkhajembet&&nI^ge~mbk~-
gaan mo mamr em3 m ~W= ~ te dm.
t~umw.md~~toen
(m op gum anderm  had over hem n
rmae~wordm;muQbwhügEMhad
devan~µka^=-
gdµsk,ajn van webdoen moeten t
voor = a»derea vorm van d mt
h= lettentjk ajles- Hti dv m beheemcht nen
enkele situatie Maar Qn ncKKnot wordt. dat hü veel
méér wil dat EcQ geven wil op terrei w&&r hg
rzkts te geven beeft en de mken ajjeen maar tri bet
hatiderd kan sturen- Hti. die geen enkele mak wcE-t
aan te pakkem begaat de onhebW"kheid. alle moge-
hjke zaken aan te pakken, waarvoor hÖ heelemaal
met berekend W m ÜctL kopµg «i halsstarng, met
a nderm&r.3 aangelegenh eden te bemoeien- Vtf-
sprekend komt tuj dan telkem van een kouwe kermis
thuis- Geen oogenblik is hg werkelfjk ..de steFkem die
helpt en goed 18 uit een oot aan kracht"" =-
mer 13 hg de tmgixhe dupe van xjjn ..= wip'.

rmar &!ujd de dupe van un gebrek aa:n Letfkmni3
en van eert ongelocbfeWke dikhujagbad op dit m ander
gebied Ak ~ voor de eeMe maal ker't u^t
men zich met &nderman8 mken niet moet beukoam"
— de men willea dat nu cel niet — leert
hij, voor de zo(.)veelste maal, wat hij nu juist niét hatl
m>etm leeren. want m had ts en ca.
dat men Wn hande'n moet afboudea van zakeÏL wa&r-
van men geen K&&3 hccift gegeten. m 8j3 W toen,
op bladmcËe 152, met &Dder3 ljµd kunnen eü,
cWi dat de menschen uiet wilhm geholpen wor~ dan
had hQ toch minstm3 later, toen ovemuideWk Heek,
dat de mm wat graag geholpen w, ï»oeten
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E~tfm W&&k de QKx=mK mn + vrcmer" 'a
teW '·'"·'·F'·µü

m~cQrrmj!e komt M MCL Eu   ~

tmecw~'BmMmakhmtËmm-
Nem.«wtr7m=met8

m bet w "t  kmpm mn.&t Eu am
at wt&&nxÜn .goedm mr, = 
aan mtEk=mi8 m andere b«i3eK.

Zqn leven komt u· op t» te kKjpea, &J3 hq
tgk d&t 6éxüge ~L wa&rmede M (Op
m bm~ae m Wmk1je ) goed L·n doen,
~ ~ 13 ov=enk
de W~ = : de ~ w&8&kgchu h&Melµ
tegen dm dmhM+ . wu u' =ec gekl te
WM~m~b~W
«.&w&@~agen

m~naetbemm ~
rkMing- Het mjUm: dMd$k: J~! D&mr¶NxK ~
heteDkel:trm&aLl

~~+-
JOk m m + bot 
t» Hmgm kneum~- m    @
 cm ~:k·mm8xd ( ~je =)
m~jega~d~*~eR
ktm-.-.au^wR&&r~gr=B "- ~ Eb

~h%K&h~~~~We~

  . H %
b~~d-"mm!

. .m  ' " " · · · '· mmnder m «
ldding per km «~ maar goed wilko dcen- De
W" wereld Ls vol van die bemoeiallen (en ook
van hun UachüNfem).

jLaar geküdóg ver Thu bmt iïg dan eLMedük
.geld"; d&&rmeemd&&EIja^egmt=ljevm
te marchee N&&k de =C, mar een " '""" " "' "" "'"".
lükejdyue&mUe&d—~

idyllg die vgem  van goeden wil (7)
L8weggaegd^Tj8cbeptd&a^p=bepamdeenW
p&kteuL&njer,~orde,ma&rnlÜi8xeker=(g~

~ wordt gemggereeM) de ~W van cm Jjetere
w«el4 wa&rinhiÜ=humïeelt&m&nm,een wij8cr
ug ma£ die oMe BcheplL vrede; geluk". W 18

8bechL8~maninbK)qc]Li8mieu~ejdmet~
~L en geen notie heeft van hetgeea mm met geld
mét kan ckx:n. rm 18 &jic Dit be0cheiaea goed ~4
bevrEdigt hem v omdat = ,"""·"""" '"" ·
(pI) heel m is  Natuur«
dit aden goed docu L8 ptig. Wat K&xj 
r veriangm dan dat iemand goed b op die ~c
wÜze^Faarop'LlbepaaLdmen8chgoedkanm
u 1& dat ook d&e ~ d twee«
de ~ van het m op ch&rit&uef gebied, buitea
alk proportiA wordt µeb; dat La ~ büp
der koF4 maar die ploLselmg gouden eieren legj

een nieuw Vlaanderezi wordt  de eerste 8tem
v= een toekonamg Vlaandereu, dat heel een y"erl~
zal ovenGeugelen. Het afkeurenswe. bet absurde
ia, dat we de vreugdevolle situatie (door het rollen
van die gouden eieren KG) plobehng zien uit-
dÜen tot een bevesüging van cie stelling, dat aileeu
maar «ztz beetje gwde wil voldoende i8 om de mat-
schen gelukkïg te maken en cLaL au foml alle men-
schen goed zjjn. TerwYl al het vcK]rafgaajide dgealijk
µrecia het teger.overgestelde bewees: de óovoldoend-
beid van Thigs' goeiea wü cu de ,Slechtheid" der
menschen!

Maar ge begr4pt: als "de centen kunnen gaan roüm
en ieder= die maar wil, geholpea wordt zitten we
midden in de idy« Het 13 alsof de ~v« er zelfs
eenigszins verlegen mee werd m vreesde, dat g~
mensch in een dergeWke volmaakte wereld laag zou
kuonen gelooven. Hij maakt er tenminste een m
abrupL seljs&ti®eel en wanjg ' ' " '""' "" ""' ·' einde aam.
~ komt Wdig in een WW " 'F" " """ vuurtje
=hEtleveaAbLaarookdite:iMeim1jetum=Het
is enkel maar doorzichtig- Een weinig ki!keurig knal-

effect
Maar nüsMüea = er lezerü, die hier tranen

met tuitm willen huilm-
HENRI BRUNING.

') Gerard Walschap: Een Mea8ch van Goedea Wil
Njjgh & vaa Ditmar N.Ym Rotterdam, 193&
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