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|K heb den tweedeellgen roman van meer dan v(jfhonderd bladz(jden
,,De Groote Verbllndlng" ') ojechb met de grooWte moeite uit
gekregen Ik xou het n& bet eerwte deel vut en zeker welletjes
hebben gevonden, wwüe er toen Met plotmeling een aapje uit de mouW
gmpNWm (over dat apk &anBtond8 uitvoeriger), dat mi dwong
de mtng tot 't HtteN einde vol te te houden; maar 't eenlge reuultmt
'
b

.

,

V&Ul d Koonunu0e~ Üver Ib de bev~g1ng uner overbodigbeid. ut boek lw dukbelUk ~r duldelUk en greep naar ..de groote
katholieke romü", umb die mmmtgen anno 1920 (mLmchien hen
bnner1 men het üch nog) voor den gee8t zweefde, maar even duLdelUk
k, dat dm K~P vUfhonderd bladEtjden en meer volmaakt faalt.
Op de enkele &lln6&'8 na,, waaruit mm de. overigem nfet onvercHenBte|like. 8trekklng mag d|Btlneeren, L8 er In dit heek product niefm
te vInden dat de moeite van het lezen loont. Het Lb een DngelooflUkromrne)ij"e kroniek der na~Roggj&ren, een fmtmttsche warboel vari
bulter)r]l88|ge gebeurteni88en die nergerw verrmt (hoeWel het duizendmei de uLtgHprbken bedoe)lng 18 veend te mm, een kluwen van
opKew<mdm probl emen, vage, opgeblazen
wij8heden,
onduldejigke
flKuNn en onintermmjïte tntriga. En temidden van dit allê8 krjjgt
Ke een volkomen Mllekeurtge mcholonmhe ontwikkeling der ftgumn voorgeKhoteld waaraan geen touw 18 vmt te knoopen
m
waarbij u telkerw de 8 beMulpt mt de vertaler heek gedeelten
heeft weKgel&ten ( hetgeen mlmchfen nog een verdjenBte zou kunnen
blUken ). Het Lb allm volmaakt onbeduidend. onwchjjnlijk. op het
jnf&ntie]e af vaak, o[lge]oon|jk vervelend en hol. Het 13 vri.jwel ntët9'
dm geestelijke en al:t[stleke groot3K)raak deze hi.qtorie, die duideiQk
,.de groote aymphonfe vm de wereld en hemel, van dood en verlcw8fng, in dezen goddej(jken maAl8tmom aller tijden" bedoelt te um.
OveIiKenA, een maa!8trDom k dit boek wél'. We belanden er mee in
j
een
wereldje van gedegenereerde d&n8ere38en, verzopen grootgrondbeatter&. expre8qlontBuKhe achlldem met ,.vlMoenen" ( en welke ! ),

joljmalj8ten, proletariëm boeren, oude a-Bociaje
pa3toor8,
jonqe,
8octaal-voeler)(je kapelaans, marchkten, fa8ci8ten etc.; we ontmoeten
clea verzopen grootgrondbezftter8 dochter die k~temeiglngen heeft
maar vóór alleB door haar mo®ew erfdeel in beslag genomen wordt
(om tenslotte nog een ideaal" van een huweljjkje te slulten) : we ztjn
getWge van artiüieke triomfen en artistieke débaclea, van ploertigst
verworven rÜkdom en bittemte armoede: wie zien een wereld van
vromen, wor8telenden, zoekenden, vertwijfelden c n on f wortelden de
revue paaseeren (.,roofdieren. honden en zwijnen", znotü.¶ de auteur
e%enA. =Kt.),:, akm djÜkm dsz nFQblemen on van 8chu1d,. boete, 8ociale
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rec.htv(uKh0kj, kumt (rellgkuse en andem), revolutie, God, 7jeL
morwch an' hemel, Marx en MumoHnl: en dit ajlea draalt dermate
I

door elkaar en druadt u dermate vcK)r de ooKen dat het woord ,,maalwtroom"
njet te
veelchm
Ib KezeKd.
menK'hen
enwerkel(jk
µroblernen,
deze
waaruitDeze
geenmaal8trc)om
8terveljng bijvan
machte
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In te ontwiuppen n~ een leven van klaarheld en orde, vormt dan
..de Kr(K)te verbllndlng". Maar de KrootBte, de pjjn)Uk8te verb1indÏng
vcmnt wel de auteur die, zonder een 8poor van talent, dit tljd8bee}d
wilde ()proepelj omdat, nu Ul omdat hU zich in het bezit waant van
~n c)plo&mnkje om uit den maalstrcmn der modeme wereld te
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Kertlken. Maar d&t Lb Koogstena de BtDf voor een bmcheiden artikeltje- Voor een roman. en nog wel voor een dergel(jke
als
den
auteur voor o<)Ker\ ~eefde, 18 n()K Iets nndem noodjg.
()veliEeTw wil ik Keenmn3 de mogelUkhejd ontkennen, dat achter
h~l deze xhrjjver(j een te levenBem3t Bchujl gaat; enkele paswagm 8chUnerl er op te wYzen, dat de Kee8telÜke verworvenheden van
den auteur' de vrucht zjjn van een in harde ontgoochelingen Ee|oUterd
en' gerUpt ldeaüwne. ,,Jullie," denkt Hemmelmann terwijl hjj tegenover «m ouden pa8toor at. ,,Jullie kunt Je nleH indenken, dat buiten'
de eene cd andere beweging Btaat; als jullie iemand ontmoeten, onderwek je hem net zoo lang tot je het contrOlemerk hebt gevonden.
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De bnulfHten draKeR dat In het knoopwat, de onbetrouwbaren hebben
bet In hun vestjeszak zItten en de stiekemercx hebben het mi88chlen
wel In de voering vm hun Jm laten naaien. --- Ik kom uit geen enkele
beweging (zegt uemmelmann .dan zacht) en er Is er geen. waar Ik
tets voor voel. wIl allen zUn door den DQr)QK eenzaam en mjf"zaam
geworden. ZeXs de ervmngen uit den oorlog zjjn in OYl9 vervaagd.
A)a \'yÜ den 8trUd hooren verheerljjken, huiveren wU en tevkns
schrikken wc terug voor ben, We voor den vrede jjveren. als waren
ui dewrteum Ml8&chjen grtjpen we nog een8 opnieuw naar de wapem,
om er dan door te komen. Nietq 13 er, dat wij zoozeer haten dan deze
bu recliik c, verf iedc' rliik te en zieliooze mn 'lL3chapDii: deze ahnach t
van een mlddelmatjXhei(l, die men onder den mantel der chrkteljjkheld tracht te verbergen, deze &]weten(ihejd v&n een voorMj KeA1acht.
Mer wjj prediken geen revolutie, want cok achter het verblinde
prHetariaat zien wjj eenzelfde noodlot griinzen. Zoo zjjn wij revohitionnaken zonder doel en zonder daden.
burgers zonder
vaderland,
'
arbeldem uit Kewoonte en uft Meur, hatem vnn elke politiek
en
tegelfjk de zwjjgende helpem en mede3chu1diXen daarvan. Geloovtgen
Etjn Yfti. vol diMpHne, die ontsteld staan bjj het aalj8chollwen van
dergel(jke afbraak (verval ? ) van het geloof. Ve rdeeld
zjjn
onze
meenlngen over alles en allen, omdat ong heele volk vemcheurd fg
van hoog tot laag- Na een tjjdperk van vier eeuwen zagen wjj eindeljjk voor dew men8chheld een beteren tÖd aanbreken, wij brandden
'En gloeiden van veting! Helma m zUn 8lecht8 verkoold. zonder
ontvlamd te zjjn, en wU vemtikken in de KTenzelooze dwaasheid van
~1 generatie, die het klmr heeft gm>eeld God zoo abM)]uut vun het
leven te «belden, 8jn nog nimmer Um3 gmchled. Wat heeft een
jmg, weldenkend men8ch dan nog van ~ volk te verwachten, dal
In zulk een ontuittenden nood, verblind door leiders en bestuurdem,
ten onder gaat?"
,,Neen, neen en nogmaajs neen !" de boerenvuist (van den ouden
~to<)r) donderde nüdden tueam het theegerei 'op de tafel modat
de mster, We buiten had 8taan juj8teren. W ~ ver8chrikte kip '
. ·mar binnen '8tóÓf. ,,GÜ ziet nieH ander8 dan bUmcen. Het jg toch

zoo dµide]Ük! NleW zaj er verajldeNn, zoo lang de wereld niet volgem dm chmtelÜken geeBt wil handelm. GÜ hebt dat ven ook
wej genoemd, maar dit W en bljjft de eenige hoofdzaak. Hier helpt geen
droomen en suffen!"
.
· ,,Ik' ben het volkomen met u cem," begon Etemmelmann, ckxM werd
dóÓr de vrouw iri de rede gevallen: ,,J ullie mannen weten geen van
allen iets van het leven!"
,,Lekkere koffie zetten is zeer zeker een heel belangrijk iets," lachte
de paMoor en greep baar kwaskdreigende hand. ,,Maar laat om nu
alleen Therese, onze vriend wil biechten."
,,Ik ben het volkomen met u eena" herhaalde Hemmelmann, ,,dat
de terugkeer van deze wereld naar het Chngtendom de eenige
uitweg uit deze ellende kan zIjn, maar ik heb dat reeM zoo dfm!8
gehoord en nog maar zoo weinig gezien, ook m de Chn8tenen zelf,
bjj geachte, voorname mannen. Het ljjkt mij dat het vaak MechH
een mooie mantel is, om het vuil daaronder te verbergen."
Deze bladzjjden — de helder8te overigem van het heele boek —
w&arin een bepaaldo mentaütelt der n&·oorlog8jaren gekarakteWerd
wordt, getuigen van den ermt van den auteur, ook al müjnen ze
om, · die wel nherper en n&vr&nter accenten v%, een late
en nogal zwakke herhaling. Maar met deze bIMmden Sb dan ook
vrjjwel al het goede van dezen roman uitgepuL Wij zouden er dtw,
zonder veel gewetensbezwar, het zwjjgen toe hebben ge hadde
de &uteur de gee8teIÜke verworvenh~ wmrheen hü zÜa hoofdfiguur Hemmelmann lmt op-womtclen niet ontderd met een tweetal
eigenaardigheden die een kort commentaar behoeven, temeer omdat
deze elgenaardlgheden,
deze dgenaardlge kronkeb,
een
zekere
actueele beteekenk bezitten.
De eemte eigenaardigheid betmft het aapje dat aan het slot V8jl het
eerme deel zoo geheel onverwacht te voo~hSn oprong en dat orï8
noodzaakte een noodelooze kctuur nog cem enkele uren te continueeren. Dat mpje 18 een wat zure haLejjjkheid aan het adre8 van
het DulWche n&tlonaa|-3ociali8me; ,,Nu zou hjj op deze manier het
mldaatje spelen toeataan en ze nog een pak op den koop toe geven.
M et één tArtg zal er dan gemeer)8ehapggee8t heerschen, 8teLLnend op
een uniform en een muziekkapel. ja. er Qn heiwch nog '!Ëei. fllnko
kerek in Oberdorf." Men begmpt dat d= opmerktog onze nieuw+
gierigheid prikkelde, en op de bladz(jden 102—105 van het tweede
deel werd deze nieuwsgierigheid mkelÜk bevredigd: een
uitemt
bedorven en goor luchtje wod er (xjb uit tegm. De ,,critjek" van d ie
rege\l8 roept herinneringen wakker aan de ew vuibpuiterjj
van zekere joden die met het verüw van bun g88tvrÜheid tevem
hun geweten xhijnen te hebben verloren. Ik zal de jmwtè ujn om
te ontkennen dat er op het rLaüonaal-=iajt8me m Duit»chland geen
g«)r1djge critlek W uit te oefenen, maar d= beweging herleiden :('t
een in hart en nieren con"upt verKhijn8el, tot een tyranniek reglmo
van xhurken en bedriegem io een grofheid en een pjMjtude waartoe
zich eker met een auteur, die zich »eer m&l)ifcBt opwerpt § de
Yem%a.w.mEdi%er 'Lce {:h.t:i8telj.lke wïpheid en liefde, mcmt
laten
' verleiden. Ook moet men niet vergeten, dat Mb men bet naüonaalëciajWne voor een bigotte wendel Wt, men ook teverw het
DuMche volk, dat zich tQt d= bigotte rweodel liet verjeiden. tot
een üel Idioten herleidt. Dit LaaWte moge geen onderwerp van overweggng zqn voor zekere van haat vervulde vaderl&M8kK=n, bêt
cmiBtelÜk ,,geweten" (waarover in dit tK)ek zoo boog wordt opgegeven) put een ~htvmrdiger houding, zelfo dan nog &Jb het
,beknottm van u>ovele vrUheden der chrütenm cm Met geheel te
rechtvaardige daad zou blÜken. Men heeft, bfj het beten v&n deze
hatelUkheder], doorloopend het gevoel almf de 0chrÜver hier zelf z(ja
verwjjt aan de chri8tenen verifieert: ,,God. het leven en de ziel zjjn
voor on8 Mechb V&1jéKL waarachter wjj orie zondige kwaadBprekerU
ve&rgen. Ln de politiek, in de boeken, el &Jb m
eigm
ten." — En dan: men behoeft het huidige politieke regime
in Dult»chland Met op een hoog voeütuk te plaat»en om een enorme
dbepte gewaar te worden &ÏB mm vanuit deze poütieke preotaue
neerziet op de onnoozeje artiaüeke preBtatje die dit boek 18. Na clri+
honderd bladzfjden verveling moge deze constateeriog voor den lezer
een kleine voldoening ïqn, -- het auteurtje van ,.De groote verblinding" zagen we bÖ een dergeujke wanverhouding toch liever wat
ekkner in Eijrl critiek op anderen.
De twééde ejgerl&ardlgheid die de verworven levemwij8heid. in dit
boek ten toon gapreid, ontaiert, 18 een der uentW waartoe
de auteur zich liet verWdeu. Het 18 mtuurljjk zeer ju6t (8choon
niet gamch njeuw( de betrekkelijkheid en ver£'ankelUkheid van al 'kw
bereiken in dit ondermaansche te bekjemtoonen en af te rekenen
met het romantixh ideaal eener volmaakte hemieuwing der enleving; ook kan men geen bezwaar maken tegen bet accentueeren
van ons pernlijk leven en zijn wedergeboorte als eeme voorwaardo
voor een herboren coljetiviteit etc. Maar het lÜkt mij een 8chrom+
lÜke en fatale vergissing de zelfperfectie tot den eenigen plicht van
orw 'leven, tot den eenigen Inhoud van het leven ,,van de chrigLelÜke
daad" te proclameeren. Dit 18 natuurlÜk een gemakkeQjke troef om
een politieke nederluag, een politiek ultge«hakeld zjjn, te boven Ld
komen (nictwmr, we hebben tóch het beste deel, we zjjn toch lekker
8Ijperieljr), maar meer dan een faciel tmefje Ab dit niet. wij bebbea
niet enkel voor onze zelf-perfectie zorg te dragen, maar ook, tevens,
tegelÜk, en met al onze Imperfecties incïüi& voor een betere ordening
van ons gemeen8chap8jeven te 8trjjden. Mt wm de overtuiging der
Duitsche katholieken vóór zij, als partfj, poNtlek werden uitgeschakeld,
en deze overtuiging tham prijsgeven (tot die absurde uitnr8ak:
,,zelfs de ondergang van een volk kan hem
den k&th(>Hek --- niet
vermoren") jg een wapen dat ach enkel tegen hen »elf richt. Want
a!dïw, met deze zelf-perfectle &ÏB eenige levenMaad, het heden der
anderen vonni83end, vellen wij Mecht8 een vonn!g (maar dan zélf)
over ot)8 eigen verleden. Het is dm één ~c mlwatthig KeweqytDit verwijt begint al aardig op het vemt vm onze ,,tegenmndem"
te !\jken......
Neen: ik geloof werkelijk mt Rudolf Henz beter had gedaan met
zich tot een tmcheiden, heel ~hdden artikeltje te bepalen. Mi+xhien, heel miB3chien, had hfj dan wel heelemaa! nbéW gmchmven.
HENRY BRUNING.
') ,,De Groote Verbljnding", door Rudolf Henz, Neder!8n~he Vëb·
taling Joh. P. Antonimen; ultg'everjj ..Pax". 'b Gmvenhage.

