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HENRI BRUNING

NIHILTSMF, EN ZEDELIJKHEID"
~

1
) -

, D EZE eerste roman van Pierrè Dubois — de aantekeningen welke dé Floren-tijnse monnik t,oÏenzo Vitelli in zijn cel vÓÓr hij op de brandstapel de

-dood vindt, op schïilt stelt en waarmee hij zich rekenschap geeft van zijn vroe-

geFe zekerheden d.i. afrekent met het leven dat hij geleid. heeft [en waarvoor

hij gedood wordt] en" tevens beproeft zijn nieuwe waarheden te {orïnulerén en
.

. te verantwoorden, — deze eerste roman is niet enkel goed, zuivêr, beheerst 'en- sterk geschreven, maar ook, en niet het minst waar een poëtisch verbeeldings-
.P leven de schrijver-leidde, verrassend geconcentreerd gecomponeerd. Het geheel

bezit een bekleIï1mende, dramatische atmosfeer, die, -geleidelijk toenemend, een

aangrijpende climax bereikt met het schokkend taïereel van de dood op de
brandstapel. Elk pathos is dit geschriï't vreemd, en zij' die feller, verwoeder

klachten oï aanklachten eisen, 'drift en vaart en hete adem', verstaan niet dat
h

" dez"e monnik niets anders restte dan een begrijpende gelatenheid waarin voor

geen beschuldiging of eruptie van haat d wraakzucht plaats was. Te"diep toch

beselt deze gevangene, dat zijn reactie op de Naarheden welke in zijn" jeugd de -

zijne werden en die van hem de monnik, de weFel,dverzaker en wereldhervor-

mer maaktea die hij werd, de voor hem onvermijdelijke reactie is geweest van

zijn innerlijke structuur in dié [ jonge, weerlozej jaren en in clié [verdorven]

omgeving. Dat hij, als revdutionnair hervormer, in botsing kwam met de " ,
machten van zijn tijd en dat het slot van deze botsing Zijn dood' op de brand-

.- "Stapel werd, is ddiirvan onontkoombaar gevolg geworden. Hij kan zijn lot, zijn

noodlot, ho2 gruwelijk 'ook, niet -tot een verwijt oïnsnieden., Hij kan' alleen de' . .
I

" wrange consequenties van zijn "leven, van zichzelf zoals hij geweest i"s, van wat
i '

hij ¥va8 en worden moest [,een tijdlang zijn' moest'] , .aanvaarden. Het berust dan

. ook op een misverstand, als grondtoon van dit boek- een toon van verbitterde

, en scherpe revolte te verlangen. Koch dc visie op zijn lot en leven, noch wat hijaan nieuwe waarheden verWierf, noch [misschien minst van al] de absurde en " . ,

gruwèlijke diramatiek die het menselijk bestaan v,oor hem in wezen werd, maakte .

dit mogelijk. l!et' zuivere en o\'erLuigenc{e is juist de soberheid, de' stilte en
.r

" imerlijke pijn waarmede de" gebeurtenissen en het innerlijk avontuur van dit
leven "worden geboekstm:lil. Dubois deed dit met een niinimum aan middelen..

" En met ditzelfde minimum [en tegelijk uiterst scherpj zijn ook de overige figu-

* N.a.vC Pierre H. Dubois: Een Vinger op de Lippen; G. A. van Oorschot, Amsterdam, 1952.
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.ren getekend. Nergens dwaalt' dit bQek, dwalen deze sehijnb"aai' zonder 'ö¥el?leg"' ,
geschreven aantekeningen van liet onderwerp af, De ingelaste verhalen 'bezitteii " . ,

alle hun funetie en zijn, in de conceptie van deze roman, noodwendighedeh en . '

volkomen verantwoord. Ik noem slechts de obsederende drooin {p. '79-84],

waardoor de monnik het recht van de doodstraf — en in dit geval de'absurd'iteit ,

van zijn doodstraf — ervaart.

-
r

Men denkt lange tijd, dat het Dubois' bedoelinj; is, de- lezer een grote wtïar-

held te openbaren, en deze als een nieuwe bevrijdende orde-eenheid vaiï waar- ,
.r

heden, een nieuwe 'zingeving', nadat God 'de grote Schim', het handelen om-

x'ville" van de mens een nutteloosheid en alle vroegere zekerheden stuk v"oor stuk ·

on'waarden zijn bevonden. De schrijver houdt ons aangaande de inhoud van die

\vaarheid een boek lang in spanning doordat hij doorlopend doet vermoeden b '

dat zij nÓg niet werd uitgespr9ken, terwijl zij eigenlijk reeds dadelijk, reeds

op een der eerste bladzijden werd blootgelegd. Tenslotte blijkt," dat ,,uitspreken"

hier — althans naar één zijde — samenvalt met: haar laden met al dq tragische

accenten en accenten van rust welke in haar hun evenwicht vinden, en behou- .

den. En inderdaad is zulks onthullend! Een waarheid toch wordt niet als zodanig

herkenbaar aan haar begripsinhoud, maar door de tragiek waartegen zij stand- . ".

houdt, of" anders gezegd: door de levenskrachten die zij wekt en de innerlijke ·

recht-schapenheld [d.i. onbevree'sdheid] welke zij toelaat. Naarmate wij dit. in .- '

deze roman gewaar worden, groeit dan ook de waarheid, en in die zin "groeit '""

ook de spanning, de geladenheid van haar thema.

Nog geheel raadselachtig wordt het thema ingezet door de man, Piero Sode-, .-'

rini, die de nagelaten papieren van de gestorven monnik inleidt: 'Hij heeft eerj "
P ,

grote waarheid zien dóorscheh1eren tussen de duizend kleine persoonlijke waar-
. .\ l

heden, waaruit ons leven is samengesteld. Hij heeft begrepen dat- het belang-. , .

· rijkste dat wij kunnen doen hierin bestaat, dat wij ons leven met die waarhéid .

in overeeïïstemming brengen. En hij heeft ingez'ien dat hemzelf daartoe geen, "' -"
, P
\

andere mogelijkheid restte dan zonder verzet het fÉ!taal verloop der gebeurte- , ' 'I

nissen te aanvaarden'. [p. 8] De raadselaehtigheid van deze woorden is com- .

positorisch uiteraard geheel aanvaardbaar [al moet men achteraf wel vaststellen .

dat het niet waar is dat deze monnik, zoals dezelfde Soderini ons doet geloven, '

'niét voor een grote idee geleefd' heeft; even twijfelachtig wordt naarmate men "

met dit boek vordert Soderini's notitie, dat deze monnik geen 'lnartelaar' is; hij '- '

sterft weliswaar voor overtuigingen die op 't moment van zijn dood alle bete-

kenis voor hem verloren hebben: hij is dus niet de mar4teIaar waarvoor zijn vol-
k

gelingen hem houden, doch het zwijgen over zijn ongeloof, tot welk zwijgen hij "

besluit om zijn volgelingen niet aan een nog reddelozer vertwijfeling prijs té

geven, maakt zijn dood tot een s'tilzwijgen.d afleggen van zijn leven omwille van
\- ,-
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ide medemensen én: tot een zo en niet anders willen sLeI'Nen wegens" . . . een idee.

.— Doch keten Wi? terug naar Óns ondeï"werp.] 'Het is duidelijk: nadat deze nieu

" we 'grote waaI"heid' met zulke onbestemde termen werd ingeleid, en werd inye-

leid, zoals -weldra blijkt, als de laatste, gans een verleden oIldeFmijneEIde waaET -

. held v""att eeii monnik"die zijn 1e'vën in dieïist had gesteld van', "zoals hij mee,iide, '

het rijk "Gods op 7aatae, wordt de inhmd van die waarheid,een vraag welke de

lezer niet meer loslaat. Te minder, omdat de (3nSle"rgang' van zijn vroegere reil- .

gieuze zekediedcn geneÏlei. verlies voor hem betekent en zijh geschiedenis tiiet

cmkel 'de geschiedenis van een afbrokkeling, van cên ruïne', doch ook de ge-

schiedenis van een 'zegevieren' Qvèr die ruïnes wordt genoemd [p. 49] : 'als ilsj.

ver]or€]'1 beïi \/goï de wereld, ik ben het niet voor mijzelf, iQtegendeel: .ik heb
.-gevonden wat ik zoIldd 'èxeommunieiïÈie 'nocjit geyonden z0ü hebben'. Lp. 63"]'- ""

VRt rond hij ? Wat werd de pos'itieve inhoud van die grote' waarheid welke hij i"
zag doorschemeren ? Weliswaar Ètebben wij reeds op p. 10 gelezen, 'dat de waar-

" held niet is in enig woord rdat w'erd gesproken, maar in het hart dat twij±l en,

" oïizekerheid aanvaardt', doch dit lezend kon men slechts aannemen dat die .
'grote waarheid' twijlel en onzekerheid veronderstelt, en niet, dat zij met twijfel

en onzekeiheid s'amenvalt. — Op p. 25 schijnt de "positieve inhoud dan enigei'-

, mate gepreciseerd; althans één om'Wek wordt scherper belicht: 'Maar een l¢veIl

. As ¥olt0Qid als het geleefd is, en het hoogste ,wat te bereiken- valt is: te begrijpen .

dat ieder levcn een morneiit is van eeïi eeuwig, ondeelbaar, eindeloos geheel, -en .'
. i.

.daarin tol niets wordt gpg€lost; en tegelijkertijd in te zien .dat ik desondanks i
mijzclï zijn moet, clat ik zelfs het andere slechts vOlmaakter begrijpen kan, als t$,j

, .ik volmaakter mijzelf ben'. Op p. 53 w'oi"dt deze idatste imperatief nog even ¢

' v'e.i"scherpt: 'Men heelt gemeend te overtuigen door de rede en het 'blijkt dat men -'
sleehis insteinining vond 'mndat het èigenbelang geraakt werd. Hoeveel illusies

" ijieïï ik aldus" verloren ? Ik treur er niet oni. Sinds lang weet ik dat elke verloren
illusie ¶viiist is, dat ik steeds naakter zal moeten worden, tot eF niets meer over "

" . is dan nïijn eigen waarheid, de waarheid die ikzelf ben. ik heb ontdekt dat ér -
^'d

' - geen andere waat'heden bestaan'. — Dit mCiést hij Nel ontdekken, nadat hij., ..
i

" "ging begrijpen dat hij door de waarheden die een jeugd lang zijn leNen van
,, " luiten af zijn binFlengedl"Qngen, nooit aan een éigen leven., aan zichzelf, aan .zijn

, '" , eigeïï waarheid is toegekonïen: 'jlk heb de"indruk dat ik een leyenlang besteed

heb aan ecn leven dat he't mijne nie't is en mij onQphoudelijk heb ingelaten met

.. dingen -die mij niet aaÏlgaa?'l'. [p. 133] 'Die vroegere waarheden hebben zich" van hém meester gem'aakt nog vÓÓr hij de' stein van zijn eigen wezeii had ver-

'nomen [oï kOn vernenien], en nog voor hij zich van de waarheid [welke dan

" ook] kon .meester niaken. zij hebben hem van zich zelf weggcdrongen, zij heb- ,

- ben zijïi leven onteigend, oneigenlijk gemaakt, innerlijk verwrongen en lniSy

vorïnd daarom; ook aan zoveél beslissende Ès€hoÏ]e en bittere] werkelijkheden
,

- 379
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van zichzelf en" het lex'en, is hij daardooï' nooit toegekonlel]. Men moet zich '"

van deze QNeLw€gingell seher"p rekenschap geven. Want het zijn in éérste, instan- ' "
r

tie geeïi' thêore'tisehe twijfels die heni fataal \/ an zijn vrocger .geloof vervreemd· " '"

den.; het. is veCjeer de er\/aEing van de (jI"lbewus'te doch di'epe onwaara'ehtigheid ' "

,en ontrouw waaraan hij 'zich, door die waarheden, "ten aanzien van zichzelf en · ."

het leven heeft schuldig gemaakt, welke zijn gelooïsleven 0Ïlder.mijElt en die hier 7

resulteert in de elementaire dqcli bntzet'tende beho"efte in mij om de banden te
verbreken waardQoF ik""mij verstrikt gevoel' Fp. 84] en enkel weer, hoe d,an O&,

zichzelf te"zijn, zijn eigen waarheden, zijn eigen ervaringen. Als de monnik dan

ook schrijft: 'Het benietlNL mij cen leven te leiden, waaruit alles verdwenen is
--,

wat het tot nu toe een zin gaf. De nieuwe zin van inijn leven is nieuwsgiet"ig-
held. Ik zou alles willen kennen wat ik to't vandaag heb gemist. "Ik zou in een -. .'.-'

bos Killen lopen zonder aan God te denken," alleen maar aan bom'en: aan:blade-'. '"" "

. .,-ren, aan de raadselachtigheden van boomwortels, die er lang' Waren, eer mijd '- ." "

,, problemen bestonden en die er nog zullen zijn als ik allang tot s'tof verg'atin ben' '" -"

[éte. p. 87], dan kan dit vanzelfsprekend niet afgehandeld worden als enkel . '""

maar [zinloze] 'nieuwsgierigheid'. Het is onniiskenbaar het heimwee van een -"

mens die zijn eigen 'eer1ijke'-le·ve'n als een door de geest diep verwrongen en- '

misvormd bestaan heeft herkend en die weer begin wil zijn, zijn begin, wat hij ' .-

) in 'oorsprong [vOor de' géést hem omtrent zichzelf misleidde] was, — het heim· ' .

' wee om ook de dingen weer te ervaren in hun oorspronkelijkheid en eigeijheid "

en mysterie, a-conceptueel, ver van alle interpretaties en zingevingen van de ' '

· geest, het heimwee om te leven weer in die orde welke aan alle geest voorÓfgatit. ,
"'Revenir aux choses "-naêmés, c'est revenir ii ce monde avant la connaissanee

dont la conhaissance parle toujours', schreef Merleau-Ponty, en jiet is op dit

plan dat deze roman zich beweegt en deze" afval zijn vertrekpunt neemt. Het is,. '

om met HÖlderlin te spreken, zijn 'le'tzter Versuch, au/ eigenem Wege mir èinen '",

Wert zu geben'.
Maar de lezer, op "zoek naar een 'grote waarheid', vraagt: welke is de waarj !-."" '.

'%

held die hijzelf is? — Doch verder lezend vindt hij: 'Nog eenmaal het ongjijp-" ,-- "
' bare, vlietende water tussen mijn vingers voelen doorstromen en weten dat alle .

'weten onwerkelijk is en ophoudt bij dit zinloze, doelloze stromer]. Nog eenmaal ,"
.n "-.voClen dat ik niets ben, zolang ik niet ben weergekeerd tot de natuur, dis natuur, '

l
l

' als zuiver.e materie, omdat de geest nooit iets anders brengen kan dan onzuiver-

heid en het besef van dit heimwee'. 'Alleen de. natuur bestaat. En ik' weet nu. . . "

dat het onbestemde verlangen dat ons kwelt als knaap, 'de begeerte naar ver' " "
za(iigiIlg, naar €enwordi]1g, — naar God O{l naar de yrouw, dat maakt geen ver-

schil, — het ongeweten verlangen is naar de schoot van de natuur. God is niets ',

anders dan het afwezige' [p. 73] En.hiermee wordt de lezer, die op een 'grote -

'waarheid' [in de gebruikelijke positieve zin] hóópte, wel even teleurgesteld. Het '
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^ ''eeuwig, ondeeibaaï, eindeloos geheel' is gebleken het 'zinloze, doelloze stromen'
L

van alle leven te .zijn; het is daar en daarin [dooh waarom? om dit 'doelloze

s"tFomel"l' dieper te begrijpen?] dat de mens zichzelf moet zijn; in het besef .

tevens dat de geest . slechts onzuiverheid meebrengt. Tot dit zinloze stronien

inkeF"elj, is Éerugkeren tot de ndtuur als natuur en 'alles w&t. wij geest noemen

is niets"anders dan angst voor de natuur'. — Of vergist de lezer zich ? Op p. 84 "

leest hij: 'Alles wat ik tot nu toe genoteerd heb, is óf herinnering geweest óf "
,een soort van meditatie, een gebed tot de onbekende God. Ik "betwijfel of ik aan

mijn diepste waarheid ooit toekom, q{ ik ooi't in staat zal zijn die diepste waar -

held op te sehrijven'. Doch enkele bÏadzijden verder voelt men -zich dieper nog'L '

.teleurgesteld worden, want aldus hoort men de zinloosheid bevestigd: 'Ik zou'

kumnen zeggen dat ik, zij het op een gewelddadige wijze, sterf als iedereen, dat

" wil zeggen zonder te weten waarom ik ben geboren, zcmd.er te weten -waarom
ik heb geleefd, zonder te we'ten waartoe' dit sterven .dient'. [p. 85.-86] 'En vanaf

dat moment wordt de teleurstelling van de lezer, die een bevrijdende positieve .-

waarheid vei"beidde, steeds grondiger, volkomener. 'Ik heb geen overtuigingeÏl

meer, geen idealen, en het weinige wat mij rèst aan gedachten spiegelt mij de

.dood voor als iets. begerenswaardigs'- leest hij op p. 96 en Gervolgens: 'Hoe leeg
O

is alles wat ik hier schrijf. Met geen woord ben ik eriii geslaagd iets uit te

drukken van wat er werkelijk diep in rnij nog bestaat. Ik begrijp nauwelijks dat

ik -rnij de moeite getroost deze nutteloze woorden op te schrijven'. 'Welke ver-
- twijfeling verzwijg't hij met ZÏie plotseling afgebroken zin : !Ik wil sterven, omdat "

". ik weet dat het leven niet mogelijk is, zodra men zoals ik . . .' En nog wanneer
- het boek zijn einde nadert, schrijft de 'monnik: 'Ik" ben er niet in geslaagd het

[de zin van zijn Ievenj onder woorden "te brengen. Maar het doet er niet meer

toe. Ik weet dat er een zin is, zonder God, zonder het hiernamaals, een zin die
J

ligt in & toevallige geboorte, — want maakt het wezenlijk verschil of men ge-

boren wordt uit lie&le of uit lust ? — en in de wetmatige dood. Ik leef niet voort,

ik keer "in tot stof, .·niaar ook uit mij is levensbeweging ontstaan, ook ik heb

leven voortgebraeht: Leven van mijn leven dat mijz'elf niet meer is, dat alleen '
l

maar zijn kan, wanneer ik niet meer ben. Ik verwacht- geen' hiernamaals; alles'
~

wat/ ik kan verwaChten, alles wat "ik kan hopen, vindt zijn vervulling inf mijn "

_ dcod. Ik herirmer mij het woord van een philosóof: 'De dood kan niet anders
zijn dan de hemel'. 'Geen Vooril i-s niij 'tFoostFijker op dit moinent' [p. 15Ï7]

Ongetwijfeld, de lezer die een grote positieve waarheid verwachtte, zal deze .

volkoihen negatieve uitkomst een pover resultaat achten en niet beseffen hoe- '

. deze 'waarheid' een 'zegevieren' inhoudt, q{ hoe zij niet 'zonder"exeomlnunicatie" -.

.. kon gevonden worden. Behelst zij niet enkel een algehele scepsis, een bekentenis

van volstrekt-niet-weten ? 'En werd die mens nie't, inplaats van een 'zegevierende',
een algeheel vertwijfelde en ontredderde? — "Inderdaad: "déze volledige scepsis

-
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werd —,naar één zijde —- de waarheid welke de monnik Vitelli als zijn per.so011- - ','
lijke he"eft overgehouden, Zijn persocmlijke 7uiverheid -kan sleelits hieFiR -bestaan,

dat hij zijn leven daarmede in Q\'eFeenstemming brengt d.i. losmaakt van aiiP,s

dat voor hém leugen [en van zijn lex'en de verleugeniïig] is geworden. Die seep-- "' .

sis en die bereidheid waren 'het, die zcmder 'excommu'nieatie niet zijn deel zouden """
, -€

zijn gew'Qraen: deze toeb snetid de" laatste bandcn met & waarhedcÏl zijner jeugd , '
f

onverhoeds, definitief en genadekos dooi'; zij wierp een te helder licht op. de "

absurditeit van het menselijk bestaan en op die van de geest.. — Opnieuw Zal

men antwoorden, dat dit alles zeer pover is. Toch moet men hier niet 1neewaEig'

glimlachen. Het kan namelijk gebeuren, dat men zelfs zijn rr'anhoop en vertwij-

ïeling niet .meer wil of 'kan inrlIiler) voQr wat men voorheen als de zin yin het, .. -

bestaan herkende; dat alle vertwijfeling en ontreddering " begerenswaardig"eF'
werden dan de rust en yredc die men weer zou kunnen worden wanneeï" men het -'.'

leven leeft volgens de algemeen aaI]vaal'(1e normen der waarschijnlijkheid. Men-"'""

moet dan — zoals Vitelli — tot de' conclusie zijn gekQmen, dat die zekerheae.n " '

verraad en ontrouw zijn aaïi het leven. Doch als alles vertwijfeling wOrdt, — één .

zekerheid kan standhouden, en het is die welke Vitelli staaride houdt: dat het
leven v"oltooicl is als het.gelééï'd is, want dat is de enige zedelijkheid, ook al voert '.

dit leven dan tot het Niets. —- Of zoals Pierre Dubois het elders, met de woor-,'" -. .-

den van Miguel de Unamuno, heeft uitgedrukt: 'Si Ie néant est ce qui nous est -
d G-

réservé, faisons que ce soit injustice!' \"

2
-C

Hiermede zijn we 'tevens reeds de keerzijde gen-ader& Want deze roman 'is '"
r K '

allerminst uitsluitend negdtief. Men kan echter-,.de positieve kant van dit boek'

niet herkennen zonder zich de oolledigheid van deze geestelijke ontreddering "'
r

bewust te zijn.
Voor Pierre Dubois -- wiens denken, ook blijkens zijn 'Houding in de tijd',,'.' I ·.

eSsentieel gehanteerd wordt, door ,het" probleem van het niCt-weten, het niéts ?' ' ."

weten, het niet- wé'ten-— heêft Paseal's uitspraak 'Ie coeur a ses raisons que la ' -·.

raison ne conïiaït pas' e.en nieuwe diepe zin gekregen. Deze nl.: dat het hart .-;

richtsnoer blijft voor een zuiver menswaardig handelen, ook" wanneer de rqtio .
als een blinde in het duister tast en alles wanh0op en vergeefsheid werd. Dit '
onderscheidt zijn 'nihilisme' fundamenteel van het njorele indifferentisme' dat " "

rationeel en logisch de onvermijdelijke consequentie schijnt van het atheïstisch - ,'
l

Lnihilisme. L

,Vanzelfsprekend ging het voor Dubois, toen hij deze roman schreef, niet-(gjn '-

'ii bewijsvoering of illustratie hiervan. Maar toen zijn levensvisie — haar actuele" ",

uitkoinst — 'gestalte' aannam in het kt en leven van één bepaalde figuur, zou ,

in dit levensverhaal niet enkel de absurditeit van het menselijk bestaan, doch "
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even vanzelfsprekend die andere uitkomst, dat het hart desondanks zijn zede-

lijkheid en zekerheid behcmdt, zijn uitdrukking en bevestiging vinden. En daar-

mee niet alleen de smait eri wanhoop v"ari deze aan zijn veöijstering uitgele-

%"er€le mens, doeh ook diens menselijke goedheid en gebleven [en verdedigde] ."

waardigheid. Vandaar dat deze mcmnik niet enkel onze déérnis, doeh ook".en "
P

misschien meer nog onze, genegeHl1e'id. oproept. ' " " " .

Uiteraard moest de absurditeit van het bestaan haar bevestiging vinden in .

.een absurde situatic die geen on'tsnappil?g zou toelaten, en kon de zedelijkljeid

.en zekerheid van het hart eerst betekenisvol zin krijgen wan'neer dat hart inda:-

daad- alléén tvas geworden, zonder steun meer in de ratio, en in die eenzaamheid

bedreigd d.i. ondanks de absurditeit van het bestaan en de vrijspraak daarom

vaïï de ratio, reëel 'bekoord' zou blijken. Men poet erkemen, dat. de situatie
—van de monnik in wie Dubois de actuele uitkomst van zijn eigen denken projee-- .

teerde, de vondst is geweest vah- een bijzonder geIukgige inspiratie. Door die

monnik "toch was het Dubois mogelijk op geheel na'tuurlijke en tevens reële wijze

gestalte te geyen aan 'liet stadium van volslagen scepsis waarin hijzelf beland is,

"' en dit zÓnder te vervallen in een soort handboeken-dogmatiek van de twijfel,

"" toegelicht rrict 'n aaRtal oljch"ir)gerig-doo]:zichtige levensscènetjes. De scepsjs is

 het resultaat van eeR onbeslist oi onvoltooid gebleven denken. Nieuwe waar- ,.

. heden is men op het spÓÓr, waarheden die tevens de vroegere ondermijnen, doch ,

niets voltooit zich tot een nieuw wéten nog. Dit onbeslist geveeht kreeg hier op

geheel natuurlijke wijze gestalte, in de 'figuur van de monnik,_ die zijn geloof

" heeft verloren doeh. wien in de luttele weken welke hem van de brandstapel

'seheidqn de tijd ontbreekt én om zijn afval theoretisch volledig te funderen én

om zijn nieuwe waarheden tot een nieuwe o]'de-eenheid, een nieüwe overtuiging

uit te bouwen. , '
. Bovendien is met. dit vergeefs zich martelend "deriken, dat zich niet meer vol-

tooien mag, een bij uitstek dramatisCh eu absurd moment gege¥en; evenals met ,

" ,het-lot, te moeten sterven — op de afgrijselijkste wijze voor overtuig'ingeri die

nie't meer de" zijne zijn. 'De mens' wordt in deze situatie naar geen enkele zijde '
r

gespaard. Overal waar deze monnik zich nog als mens zou kunnen oprichten,'

vindt" hij de weg versperd. Hij sterft inderdaad 'met de ¥inger op de lippen', en

dit niet alleen met betrekking tot zijn ongeloof [waarover hij vrijwillig het stil-
,· zwijgen bmvaar't] , doch ook — en wellich't smartelij.ker — met betrekking tot zijn ,

nieuwe waarheden die, doorschemerend nog slechts, toch reeds zoveel in hem

diep verstilden. En terwijl hem de tijd ontbreekt. ze voor zichzelf in bezit te

nemen [o!): zichzelf volledig in bezit te nemen], te'rwijl hij de bittere neder-

lagen van zijn tweevoudig zwijgen aanvaardt, wacht hem niets anders dan een

onmenselijke dood5 en deze als een gruwelijke scherts. Zijn dood is met dit alles

niet alleen een volslagen aanranding van zijn persoonlijkheid, doch ook een
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.ondergang in volledige duisternis: liet seherm zakt ovet een onY0]tÖÖi'd gebleven-"'

leNen, en .geen""spoor ¥an zijn wei"kel'ijklzeid laat bij,. naö De monnik bleei!...al1ein, '

de smaFtelijke en wrange troost ¥an het weten, dat hij levenslang d.eecl wat het "'

enige mens-waardige 'is: het leven ïévm — onbevreesd,'"' ee.rlijk, en met aüé", " ,

~,P"consequenties vaiï d"ie'n. "" ' ' t

-Evenmin als men -de absurditeit en scepsiS aannemelijk kan maken zonder een "'

extreme situatie die geen ontsnappinqsmQgeIijkheid toelaat,"" evenmin kan in die ,
, .situatie Paseal's stelling b2treffende de zedelijkheid en zekerheid van hart ovcf- "

F"

tuigend zin krijgen zonder een extFenae 'b?koring'. De hier bedoeldè scène is,

men- kan het niet .oïlikel!nen, voor ,de lezer- wien de innerlijke sameïihang van .

Vite!li's levcnsverhaal ontgaat, zeer stuitend; maar ten eerste , zou. in de ge-

geven conceptie van de Ïoniaii een andere bekoring een slag in de ruimte zijij ,.. "

geworden, en ten tweede moet men toegeven dat de scène met gro'te .ternghou-.

dendheid en schroom b€hancleld werd.. Buiten de wÓÓrden waarmede de' vrouG, "
' $ .I

haar lichaam aanbiedt '- :- doch juist déze woorden waren onvermijdelijk, is ""

er in ,deze scène niets aanstotelijk. Ike in-zieh-verantwoord en. onvermijdelijk een "
d.

en ander is, .beseft -men aanstonds als mèn zich herinnert dat Vitelii's vroeger '

geloof niet allcen de oorzaak werd van zijn dood, doch ook van het feit dat hij """

. wat thans door hem als het schoonste der aarde wordt beschouwd: de liefde [en -
'\

deze als een eenheid van ziel en lichaam], verspeelde. Zijn geloof heeft hem alles " '

ontroofd. Hij. moet van het leven afscheid nemen- zonder dat, zo,als hij thans - .

beseft, het enige goede en geheel zuivere dezer aarde zijn bezit is geweest. En, "

datzelfde geloof, dat hem omtrent het leven misleidde en hem "omtrent zichzelf

misleiddè, drijft hem thans onheï"roepd'ijk de afzichtelijkst denkbare dood in. '
Hiermede is alles gegeven om d'it geloof blind en wild te haten, ook al moet hij , '

erkennen dat geeµ van'" hen die het geloof vertegenwcordigden aan zijn leven .
zoals het geworden is, schuld hèeït. In deze situatie nu wordt Vitelli kort vooiï "

de dag zzjner terechtstelling de gelegenheicl' gegeven zich iets van dit hevig be-
q "geerde levcn toe te eigenen; en dit met woorden die alle haa..t-instincten tegen ,

dat geloof in lwm hadden kunnen wakker roepen. Het mag dan een laatste lèu-
,genaehtige rest zijn welke hem wordt toegeworpen, maar een uitgehongerde .

.hond springt ook verwoed op een bot toe; en 'te verwoeder had hij zich op dit

restant kunnen YverpeIl, waar hij door\ de woorden van de vrouw wraak ken- '

nemen op zijn jeugdgelcof, en de ratio, die geen waarheid. erkent, ook geen be- '
'koring kan erkennen. Skchts met"dit alles is, in het geval Vitelli, de-mogelijkheid

¶

van een 'val' een reële geworden: werd de bekoring [het woord door de vrouw. 'i

gebezigd} de enige waarvoor hij oÜereen.komstig' de essentieelste gegeuenheden-

üan zijn "bestaan. 'ontvankelijkheid' h ad kunnen -opbrengen. De afgevallen mon- '

nik echter bevredigt noch zijn haat, noch zijn lichaam. Zijn r(?actie is een stom-'

me walging; een walging welke de auteur qrs op dat ogenblik niet verder ver- .
%
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klaart, en wdarvoor hij -later ,slechts de vage doch tevens --zeer precieze termen .

vindt 'dat hij dien naeht geen verraad heelt gepleegd'. Vo-or het o!',erige over

. deze. beslissende scène, .gëen woord. zij werd zonder vooi"bereiding ingelast ·en

zonder een woord commentaar wordt zij b2ëin(ligd. Nien erUaa/"l alleen, .aan _ "
" 4'

K

deze 'stoïiime walging, dat het hart van de monnik hiéi" richtsnoer bleef en dat

wat de monnik omsehrij ft als 'geen verraad aan zichzelf' hier betekent: dat de

overgave aan het lichaarn-alken een 0ntering is Yan de liefcle welke hij als de - .

enige zuiverheid en goedheid der atïrde herkende, én: da.t zijn leven wel de be-
.vestiging kan zijn van een Godloochening, doch dat een liederlijke godslaste'

ri4g. yoor hem weerzinwekkende besmeuring is van zijn Ongeloof [het zij .mij

 geoorloofd dit w00rd hier even met een hoofdletter te schrijven].  -

Het zeer bijzondere van deze scène is dat zij als hoogtepunt niet een overtui-
\

gende natuurnoodzakelijkheid uit al'" bet voorgaande voortvloeit U) 'niets gecon·- "
~' striieerds of vooropgezets h,e?ft. Met deze scène ervaart men het doordringendst,

"dat het hart van.deze monnik temidden van alles dat wankelt en hem bedreigt eïi- "

ontredclert, dat hem wondt en verbijstert, onwarjkelbaar en s'til zichzelf blij{t en

daarin van een aangï"ijpende zuiverheid d.i. z'edelijkbeid en menselijke voor-

naamheid, menselijke goedheid, menselijke waardigheid. Ondankg alle innerlijke.

. tegenspraken-, waaraan zijn verstand ten prooi valt, blijft het hart onverdeeld;
0

blijven de zekerheden van het hart een stille fanaal die zijn handelen rieht in de
'L

nacht die hem al dieper ,omringt,- — en men karï nie't ontkennen dat deze tï"agi
F -

' 'selie figuur allengs uitgr0eit tot een gestalte welke men een aangrijpende morde '

grÓÓiheid niet ontzeggen kan.
. l

F

3
F

Ik noemde Dubois' boek de roman van de. se.epsis, eii de scepsis het" resultaat

· van een onvoltooid, in ieder $eval onbeslist gebleven [ook als onbeslecht CFr

kend] gevecht. Haar houding is n'ie't agressi.ef ten aanzien van positieve overtui- ' "
b

gingen; -zij laat de waarheid ervan in het midden, deze werd alleen nie't de "

hare, " omdat zoveel ervan voor haar betwistbaar bleef. zij gaat in het rumoer
--der overtuigingen haar eigen eenzaÏne weg van zoeken en niet vinden.- —"Het is,

duidelijk dat zij Ook zichZelZ nie't als een clogina oplegt of poneert; en duidelijk

- is ev"eneens," dat de voorlopige uitkomstên van een onbeslecht gevecht niet overal
b

-aanvaardbaar zijn. ik meen zelfs dat het grondthelna — het niet-weten, dat

Dubois onaflaatbaar obsedeert — niet juist gesteld wordt hier.

' Het is niet zo dat wij niets weten. AI ons weten éindigt echter in zijn laatste

vragen met Hiet:welen,' en dit niet-weten doordringt en doorhuivert van' moment

.. tot moment ook ons weten, — doch heft het niet op. Het staat opgenomen in

een grondeloos mysterie. Maai" evenmin als het immense stilzwijgen van het
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heelal' liet i"ëë"el bestaan dei" aarde 0ngedaaï] maakt [hoe onwerkëlijk en iïiets , "

het- daarin word,t],?eve11n]in',herleidt tiet grcmd.eloos' g€heiïn dat ons weten Olij-

geeft, ons weten tot een ïiiets. Ook kan men niet zeggeii dat het in wezen alleeµ

_ onzek"er11eid is, zonder belang en iïuttckms daal"€)nI; oF dat de geest ons slechts"
0

een 0nwaaTaehtig weten, een misleidend schlijn-weten .0pdFi jAgt, 'nooit anders
dati QnzuiNeI"he'id', en dat onze enige naer)se.i'ij'Ke en menswaardige ]jesten3lning

dus is een terug I3aal" de 'naüiur iils nal'üur' d.i. riaar een staat waar de gees.t\

niet meer meetelt. "De geest behoout — met ai zijn consequenties! d.i. met al

zijn destructie, vijandsch ap en monstrueuze misleidi"ngen — even cmverbrekelijk
.tot de natuur als na.tuiu [tot de menselijke natuur als niénselijke natuur] als

het géén geest hebben onvei"breke1ijk b'9ioort tot de redeloze natuur. En dan: de

mens weet niet alleen iéts, hij weet zeer ved e!1 zeer beslist,- zelfs tegenin alle .

" twijfels en onderinijnende contra's die de ratio ops'telt, en hoezeer dit weten .

durend gesitlleerd'blijft in eeti absurd en verbi.jsterend niet-weten; en .ik gelOof _ '

ïïiè't, dat men 't hier door mij bedoelde weten kan onderbrengen in PaScalS " -.

'we'ten van het hart'., — Doch laat ik allereerst beproévcn dit" weten te preeiserem "

De geest weet zeer veel en zeer zeker; en dit onafhankelijk van de ratio en . ,'

haar rationeel . bewijs. wij 'kunnen Shakespeare niet lezen [en hetzelfde geldt'

"" voor Homerus, Dostojewsky, Balzae etc.] zonder dadelijk en onwankelbaar te '
0

weten, dat dit werk waarheid bevat, waarheid is: in overeel1stelnming met de-
dW

werkelijkheid van de mens. En wij bezitten deze zekerheid, hoewel de ratiO"

orimachtig is het waarheidsgehalte van dit werk als een bewijsbare grQotlieid ·
te hanteren. — Waarop berust die volstrekte, axiomatischi zekerheid? Hierop,

dat wij plotseling en spontaan onszel/ he1"kenden. wij herkenden deze verbeel-

dingen tils geniale openbaar-niakingen van wat wijzelf zijn, hetzij als mogelijk- "

-held zijn, hetzij als actuele realiteit. Het onafwijsbaar karakter dezer zekerheid

berust Met hierop, dat wij die wéreid herkenden als in overeeI]steInn1ing met "de

mens', m'aar — imperieuzer — als in overeenstemming met on.szel/. Doch . . .

wat wijzelf zijn is tQeya]lig juist het meest ondefinieerbare; wij kunnen onszelf

. slechts — fragmentarisch — e7"Üa7'en. Hoe wankel en ongrijpbaar is hiermede de
gronclslag van die zekerheid, en toch: hoe onwankelbaar en niet te vernietigeÖ

is zij. Deze intuïtieve, spontane zekerheid behoeft generlei bevestiging van -

elders meer, en geen ratio kan haar versterken of verzwakken. zij houdt (jlWëF-.

minderd stand in ons tegenin he·t" stilzwijgen van het heelal en der eeuwen ; en -

tegenin alles dat ons weten tot een niet-weten uitholt blijft zij, met onze nienseiijke

totahteit, als zekerheid door ons bezeten. — En met Shakespeare, zo wil ik zeg-

gen, evenals met de anderen die ik noemde, is de zekerheid van ons weten een

zekerheid betreffende een machtige en grandioze waarheidswere1d. Deze waar- '

held verstaan wij als waarheid — spontaan en zonder bewijs — van onszelf uit, -

of, om Dubois' eigen woorden te bezi.gui- [en het zijn voor hem, meen ik, zeer
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esgentiae woorden], 'als de uitdrukking van i"ets dat ik van mijzelï uit "versta,j

[p. 94]. - '
Dat er. mensen ziih die de grootheid en waaraehtigheid. van Shakespeare's·

J

waarheidswereld niet herkennen [êÈ'l 'bereid zijn- deze te 0ntkenneD], doet 'aan

het feit van Shak€speare's vvaaü.eid ï'iatuur!ijk niets ai zij kan slechts betwist-
" baar en fictie zijn v€)of Wie zichzelf niet er'varen. Even onbetwistbaar is, dat door

~' hen vo.gï wie" Sh3-kespeare's waarheidsgehalte inderdaad zekerheid is, deze ze-

, kerheid ïiiet bezëteii wordt als een met de rede bewezen of bewijsbare zekerheid,

doch slechts aïs een spontaan gekende, hèrkende evidentie. De waarheid werd _

door hen herkend en ervaren als in overeenstemming -met henzelf. En slechts

om dié reden werd zij ()/l.beiu7istba/'e zekerheid.
"" . Ditzelfde geldt [schoon op een ander plaR] voor Boecldha, de geschriften

welke zijn leer over het goede leven, de goede mens vastlegden. De mens her'-

kent onmiddellijk, dat hetgeen hier als zedelijk goed wordt voorgesteld, een der
' diepzinnigste en waaraeh'tigste cntwerpen is van de goede mens, een der meest

pure benadeï'ingen van de grond-orde van het menselijk handelen. Hij 'beseft "

spontaan, zonder bewijs en onwrikbaar, dat, als de waarheid oratrent 'de goede

" mens' ergcns gevonden wordt. dcze daar, op Ket niveau van Boeddha's gedachten

over de mens en diens zedelijke 'goedheid, gevonden werd. In nog sterkei" niate

geldt dit vo"or het Evangelie.

. Waarop berust die zekerheid, dat het evangelische leven het ware en eigen- !

' lijke leven is, het onwankelbaarst? Op een blind geloof ? Zeker niët. Evemnin l
. P

op de bewijsvoering, dat Christus de Zoon van God is, want elk 'bewijs' weigert i

hier 'sluitend' te worden. Doch op een prelogische ervaringszekerheid, of anders (
C

'. gezegd, opnieuw hierop: dat in het Evangelie de mens zichzel/ herkende. En inet i
f

" ' 'zichzelf' bedoel ik hier een essentiëler 'en betekenisvoller rCaliteit da/ zijn 'zon- !
. digheid' e.d. Hij herkende het Evangelie als de volledige openbaar-6,naking cn

. bewustmaking van hetgeen hij reeds door zichzelf. —- zij 't onvolledig nog of "i

"onbestemd — als "menselijke goed-held, als de goed-held van het menselijk leven )

, l-Ieerde Fvel"staan toen hij — hierin aljereerst mens zijnde — 'dÓrstte' naar. de . !

, goed-held van de mens; een verstaan en een vermoeden dat 'tegelijk zijn. d.ièpste, )
Z

zuiverste zelf werd. [Uiteraard: als men niet naar de goede mens dOrst, vindt !

men hem nie't, noch als vermoeden in zichzelf, noch als gestalte in het Evangelie. i

Alleen zij die dorsten, vinden.] Dit "uit zichzelf benaderen is overigenS geens- :
zins onbegrijpelijk. De goed-held toch welke het Evangelie als bestémming ver- Ï

kondigt, is niets anders dm het- openleggen van de orde welke aan het menselijk '
" leven ten grondslag ligt, de wezens-eigen ordQ c'!iis, de orde waarin het menselijk

leven eerst aan zichzelf toekomt en inderdaad menselijk gestalte krijgt [daarom i

- kan men er geen tittel of jota aan veranderen — zQnder de grondvorm der men- i

selijke existen'tie adn te randen; maar daarom óók . . . benadert de Mens haar
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' uit ziehzelf]. — In het Evangelie herkent de 'mens ziehzelf, lïij herkent datgene '"" ."

wat reeds op eRigerlei wijze als waarheid en schoonste verWorvenheid in hem ' ,

ging bestaan toen hij dorstte naar het goede. leven. Daarom oo'g herkent hij "de , -
woorden v_an het Evangelie als 'woorden des levens'. Hij herkent ze niet als Zo-

danig omdat Christus de Zoon "van God is, doch, zo zou men kunnen zeggen,
hij heFkent Christus Èïis "de Zoon van God omdat hij Diens woorden herke"nde als ""
waarlijk de woorden des levens — He!"kende de mens het Evangelie niét als"in

overeenstemming met de menselijke realiteit, als de volledige oPenljaar-Ïnaking.
,.en bewustmaking van een orde die hij allere2rst vanuit zichzek als dé menselijke

orde verstaat; onthulde het met de menselijke bestemming niét de wezenseig.en.

orde van de mens doch slechts direc'tievc;n die met zijn menselijke natuur gèen ,, ,
ïundamentele overeenstemming bezitten, — het Evangelie zou uit de , hiStoriè-' "--"

q.. verdwenen zijn als alles waarin de mens niet aan zichzelf, niet atµï de'wazirheid- -·"
' ± "

omtrent zichZelf toekomt; het zou geen steen des aanstoots zijn ge'bleven, en" gee]li .F "

eeuwen worstelin,z om ,die goede mens te verwerkelijken en heel en al -te dooF- "" '
KY

" gronden, zouden mogelijk zijn geweest. En ook geen wroe'ging bij ontKI"Öuw'; De- -, ""

inens kan geen wroeging hebben over zijn ontrouw aan een goddelijke orde?Is '", ', " '

die orde niet tevens zijn menselijke' orde is, als ontrouw aan God niet tevens .eri .

.wezenlijk ervaren wordt als ontrouw aan zichzelf, als een verl?inking en funda- -

n;ïentele ontordening van het menselijk bestaan, van .de zuiverheid en kuisheid .· '
\

_ der menselijke najuur. -— En toch, — het onwankelbaarst weten omtrent cl.t; . .

waarheid e,n goedheid.' van het evangelische leven is essen'tieel gebaseerd op een "

herkennen, en daarmee ojg een zekerheid die even onbewijsbaar en irrationeel' '

is als onze onbetwistbare zekerheid aangaande de onbewijsbare schoonheid Yan .

.
Renibrandt.

$,"!

Juist omdat de mens in ·de hier genoemde geschriften [Shakespeare, Boeddha, .
Christus] het diepste van zichzelf herkent, zijn eigen diepste waarheidsverstaiin "

.of waarheidsvermoeden bevestigd en geopenbaard ziet, keert de mensheid ook

steeds weet' tot deze geschri/ten terug. Met een natuurnoodzakelijke onvermij-" ,,

delijkheid. Ook als alle exemplaren der hier genoemde werken op aarde :vernie-

" tigd werden, 'op één na, zou dit ene exemplaar opnieuw en 'veer -precies zo sik '

voorheen de mensheid veroveren. Opnieuw zouden die geschriften de' centrale '4
b

en beslissende geschriften der mensheid woi'den. Niet omdat hun 'waarheid be-

wezen of bêwijsbare waarheid is, maar omdat de mens, van zichzelf uit, spontaan
i

en direct beseft, en altijd zal b1ij,ven.- beseffen, diït hier het diepste van de '·.mens - · "-

doorgrond en geopenbaard Werd. Daarom is .hun waarheid onverdelgbaar en kan

men, reeds op zuiver natuurlijk plan, zeggen dat de poorten der hel de waarheid " -

van het' Evangelie niet zullen overweldigen. zij is minstens op dezelfde' wijze VQOl?.
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de tijdsduur dezer wereld onverdelgbaar als de werken van Shakespeare, Home-

rus, Pascal, Njetzsehe, Plato, J oannes van hct Kruis etc.

Dit alles betekent niet alleen dat de mens 'zekerheden' kan bezitten, maar
machtige en grootse zekerGedên, die het diepste der menselijke existentie betïe"1- -

fen, en dat hij — die niétige mens — een waarheidswereld kan scheppen, die
>

' voor de" tijdsduur dezer w'ereld onvergankelijk en in die zin eeuwig is. En dit

betekent weer, dat de menselijke geest — instede van slechts bij machte te zijn

tot 'onzuiverheid' — in staat is een sublieme zuiverhei.d te bereiken [orndat alle

geslachten zich erin blijven herkennen], en dat terugkeren naar de natuur als

natuur verstaan als een terugkeren naar de menselijke natuur als ménselijke
natuur — de erkenning impliceert dat de menselijke geest n'iinstens 0ok een

grandioos instrument is van die natuur, een scheppende kracht waaraan de

mènsheid haar edelst bezit te danken heeft. [Juist Omdat de geest zulk een gran- "

" dioze creatieve kracht is, dit allereerst en naar zijn wezen is, doch de creatieve -

kracht van een in haar vermo,gens' 'onvolkomen gebleven ,[of geworden] mense-

' Iijke natuur, daarom, of reeds daarom, en daarom primair [en niet primair we- .

gens 'de zo'ndigheid' van de mens], is de nienselijke geest bij machte zulk een
Cverhemente destructie of demonie te oiïtkehjien. VÓÓr de zondigheid van de mens '

'is die destructie en demonie reeds als mogelijkheid van zijn na'tuur en haar vrij-

heid — die andere signatuur van zijn menselijke bijzonderheid -— gegeven.]'

Men kan trouwens niet door Bach of Mozart ontroerd worden — ook deze ont-
" roering bel"ust op een zelfherkennen zonder tegelijk hulde te brengen .aan de

menselijke geest.
",N ogmaals : het feit dat er mensen zijn die de waarheidsj'vereld vaii "het evan- "

gelie niet als zodanig heïkennen [en onberoerd naas't zich neerleggen]', doet aan '

het feit van .haar waarachtigheid niets af. Mozar't houdt niet op een der subliem-

""""ste muzikale genieën te zijn, omdat er lieden zijn die in zijn muziek nièts her-

kennen. Even onbetwistbaar is, dat het Evangelie eerst onverwoestbaarste zeker-
.held wordt, niét wanneer wij als 'bewezen' aanvaarden dat Christus de ZooÏi

Gods is, ook niet wanneer wij zulks in deernoedig geloof- aannemen, doch Ms de. ,

prelogische ervari€szekerheid dat Christus' woorden inderdaad de woordgi des ,

-levens zijn, bestemming en grondvorni: als de volledige' openbaar-making v.qn .

"r hetgeen wij reeds ,uit onszelf verstonden: als het antwoord ?P en een heikennen

van -onszelf. — GeloNen is hier niet een blindelings buigen voor Waarheden die'"

wij niet verstaan en dus op gezag van anderen aannemen, doch het aanvaarden " "

van .voor onszelf absolute zekerheden waarvoor de ratio geen 'bewijsvoering" kan '

aanslepen zonder . . . zonder een glimlach op te roepen als zij meent hierme,de

,dit geloof nog te verstérken . ..

.Maar' al dit weten, omtrent waarheden die geen werkelijkheid ongedaan kan
"+,,
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nüken, die onherroepbaar zijn vanaf het lll0ment dat ze in ons gebOren-""" '

werden, staat "opyenomen in _een groiideloos mysterie en is van dit mysterie 'lot .

in zijn binnenste doorhuiverd. En beschouwd vanuit de grondeloosheid van cms ,
,niet-wetcii is al dit weten" niet meer dan een stolkorreltje dat anzichtbaar en NèÏ" " "

bren verwaait in het weten i!!at oïjs yerborgen blijït. Ook dit l7ieE-weten behoort, ,

onbarmhaïïig' en onverbrekelijk, tot de esqentie der'" menselijke exktentie. Het .
i'uysteric kan men niet Verbreken; het is per deïinitie een ondoorgl'ondelij'k stil-_ '

- zwijgen. De vertwijïeiing en verbijstering welke het in de mens opï'oept, zo&a

hij zich ei' rekenschap van geeft, vennogen echter niet de zekerheden dit3 binnen

dat mysterievolle stilzwijgen de zijne werilen, te niet te doen. Er is generlei .mys"

. terie dat de waarhcid van Shakespeare, de schoonheid van Bach, de zedelijkheid

van Boeddha, Lie ïnenselijke goed-held van Christus één oyenblik betwistbaar, "

maakt. Maar het mysterie is in alles, onbarmhartig en zinsverbijsterend." Men " . "
kan dit 'mysterie weigeren te aanvaardeïi, als een belediging van de mens, en '"

.inderdaad, het mysterie randt de mens in het diepste van zijn me'rlse1ijLheid aaï] ; "j.. -
W

, l

het is zo-kwetsend dat het reden genoeg is om alle waarheid en waarhei"dsver: '".

staan als ecn nieuwe belediging [eg. zekbespotting] af te wijzen, — maar 'deze ,,'.

rveigeting miskent, dat cen seheppi@g' dic"zou ophouden tevens gl"ondeloÜs mys ""

terie te zijn, terzelïdertijd ontkenneg zou een góddelijke emanatie te zijn. ,Het- ."

"niysterie is met Ged als onvermijdelijkheid, als impliciet met God gegeven. Was. '"..

dit leven niet eïS"el'ls in alles grondeloze stilte, 'het leven-zelï zou ontkennen eên.·'. l
\

goddelijke' schepping te zijn. u' at uit God voortkomt moet ergens,even ondo9r: "
l

grondelijk zijn als God. Omdat het, door God geschapen, niet anders kÓn ·ge- .-
· r

schapen worc!cn dan: naar het beeld en de gelijkenis ;vaii God. In Gods ondoor- -' '
gi'oadelijkheid deelt dan ook al het geschapene, — dee"lt ook het geringste Srasjé. -.

Ook dit i's op die wijze naar Gods beeld en gelijkenis. Het ontroert ons niet enkel,

het vervult cms tevens met diezelfde huivering waarmede de ondoorgrondelijk-"" "-

held van God cïi het stilzwijgen 'van het heelal ons vervullen. Het plantje"lijkt zó

"vertrouweI en sehooii, maar zijn schoonheid is niet minder sehrik-wekkend daii '

de eosmogenese der schepping en het exploderend heelal. De goddelijkheid van

het grasje begint, bij wijze 'van spreken, niet daar waar wij'de orde, de wijsheid ""

van het grasje herkennen ,[in dit alles is het nog adequaat aan de niéns], maar. .'

daar eerst, daar vooral waar deze orde en deze wijsheid ondoo'rgi'ondelijk mys-'
F

terie zijn; he"t" gï"asje is goddelij'c doordat het in alles waarin het als wijsheid en ,' "

orde ont-raadseld werd, in gelijke mate verraadseld en onverbrekelijk mysterie. '

bleef, een mysïerie dat bij machte is in ons dezelfde oer-angsten op te roepen

als de orde van het heelal en ons 'hoogste weten' omtrent God. Het is niet enkel
zo, dat de' natuur — omdat met en in haar de orde van het Évangelie reeds ge- '

,0 2L "geven is " — in gelijke mate tiaar Gods beeld en gelijkenis is geschapen als he"t ·

" Antonio" Anile: Schoonheid en waarheid der dingen, p. 354.
.
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- Eva!Age}'ie dit-is,"ïnaaF qqÈ zo dat de natuur naar Gods beeld' en gèlijkenis is iiï

haar majestas, tI'eÏnenchzm, mysterie eii @ï]d.oQl"grQndelijkh.eid. Ook in dit Qpzic]l'[ ,'

is het Ü'aar fen op de subliems'te en tevens kwellendste wijze waar] F'at Th0Ellas

zeide: Forma nih.il est aliud, quam divina similitudo piu"tieipata 'in rebus, de

, vorm- is niets ariders dar, een goddelijke ge1'ijkei7is in de din'g.en. De natuurreli , -

gies werden niet enkel . mogelijk do0"Faa't 'de pïimitiewz mens' de% dingen' dej' '.

natuur. boveninenseiijke krachten t0ekencle, maar ook, zo 'wil .mij voorkomen,

doorc!at de dingen ,der 'Fatuui" hem reehtstreeks in aamaking braehtcn met het

goddelijkc bij uitstek: de majestas, het tremenduin, het volstrekt transcendente; '

en het beN\/ustzijFl hiervan [ons 'hoogSte weten' heeft men het genoemd] is, blij-

kens de geyevens door- Vr0klage verzmneld, 00k de primitieve mens allemjinst

- vreemd I al nl€)ci gezegd zijn dat deTc auteur — in een miserabel 'primitief?
' taaltje — én de inhouc'cn van' hot pï"imitieve 'besef' én dat besef of bewustzijn- \

zelf .allerzonderlingst taxeert """]. '

. .

" ' lVleri kan God niet aanvaarden zonder het mysterie der dingen te aanvaarden;

"en" niet de 'dingen — zonder hei bewustzijn dat ons weten omtrent de dingen

slechts een weten is aan hun oppcrvlakt"e, een bijna niet-weten, één st?fI?al'ti'-

" keltje dat cmhoc'rbaar *_erwaait in een waa"rhcid die ons verborgen en onver-

" brokeÏl mysterie blijft. Als Christus licht is, is Hij inderdaad een licht dat in 'de '
duisternis schijnt, in de duisternis van het geheim dat ons ondoordringbaar om-

ringt. Slechts door een uitexs't ijle watid Lhcl kenbare] zijn wij van het niet-

" - weten, en daarmee: van het voor ons volstrekt onlee/bare, gescheiden. De' 'hoog-

ste waarheid' is tevens de waarheid die ons als mens vernietigt. (JOk he't grasje,

enkel mysteï"ie zijnde, zou ons vernietigen. Het mysterie, als enige waarheid,

'kunnen wij niet leven. wij moeten er, hoe dan ook aan onttrokken worden, of

" ér onszelf aan onttrekke'n. Tvij kunnen het- kenbare slechts leven in "zoverre het

als" zinv.ol èl"l beniinnenswaai"dig' waarschijnlijk wordt of zich als .beminneïïs-
,I

. " waardig èR zinvol aan ons openbaart; anders moeten wij ook aan "het kenbare

vborbijleven [in de bestaansvergetdh€id van het maatschappelijke — dat 'eigen

, wereld je' dat we 'geereëerd' hebben . ". .]. Anderzijds: we kunnen ook de reali-

. telt van het mysterie, het on]ee{'bare dat ons 'hoogste weten' is, niet in ons .be- '' wustzijn" toelaten [van vèrre in ons toelaten I] als we geen toevlucht bezitten in

het kenbare, als het" zich door en in het weinige kenbare niet waarschijIllijk ,

maakt of openbaart als een mysterie dat een ons adequa'te, vertrouwde, ons be-

veiligende orde en goedheid onthult. Skehts zulk een kenbaarheid is onze enige

'?* .bevangcn als hij bleef ten overstaan van de noties der primitieve volken in- die fwat Van
der Leeuw noemde] 'naïeve zelfhandhaving' waarvan men steeds meer het onhoudbaar

" "karakter ]jegint in te zien en 'die. dan ook door missionarissen als cle paters Van Straelen

"" en Tempe]s geheel is _1osgelaten. "
4
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mogelijkheid om binnen het onleefbare mysterie, 'waarin we opgesloten zitte!l, :

qdern te halen. Wordt deze ijle, beschcrmende wand weggeslagen, of bestaat zij ,
niet, dan zijn we reddeloos uitgeleverd aan een grondeloze stilte die geen" enkele'
wijkplaats of levensmogelijkheid biedt. Er blijft een uitgedoofde krater zonder '

leven, een leeg maanlandschap met een dampkring en een wisseling van koude·

en hitte waaraan onze physieke gesteldheid niet beantwoordt. Inderdaad, het is

vreeswekkend in handen te vallen van de levende God. — En men begrijpt vüel

dat als die orde, welkè ons door Christus kenbaar werd gemaakt als de grQnd- "

orde van het menselijk be.'staan, als datgene waardoor het menselijk bestaan vorm

en gestalte ontvangt en menselijk leven wordt [zodat daardoor én de goedheid

der nlei'lselijke orde én, aldus, de goedheid, de goedertierenheid en lnenslievend-
held en voorzienigheid van 'de altijd Ongedaagde' kenbaar wordt], -— men be-'

grijpt wel dat het niet zonder beEekenis O{ zonder gevolgen is als het leven der

christenen deze goedheid der menselijke orde niet meer waarschijnlijk maakt.

ZOals de bloem de goedheid van de Verborgene slechts kan kenbaar maken door

de orde te zijn die aan haar ]-)e3taan ten grondslag ligt en deze als een goede te

openbaren, zo kan ook de mens slechts door te zijn overeenkomstig de orde'

welke aan het menseliik bestaaii ten grondslag ligt, de goedheid en goedertieren- .
¶t

held en voorzienia'heid van de Onzichtbare waarschijnlijk maken. Zijn enige taak

is' dit met zijn leüen te doen, zoals dit ook de enige taak is van de bloem. De ' .

bloen'i echter kdn niet anders zijn dan haar orde, de mens echter is dit in vrij-

heid. De christenei'ï zijn "degenen die vrijwillig besloten deze grondvorm te ,zijn. ,
\

.Aan hen moet men de wezenlijke goedheid x'an het menselijke leven vermoeden ,

kunnen; dleeiï door een zichtbare goedheid kan de Oïtziehtbare voor 'de wereld' .

gcloo{waardig ·worden als 'Abba, Vader' en de Onleefbare als een Voorzienige

en Algoede. JTet zijn niet slechts Christus en Zijn heiligen die daarvan niet hun

leven zouden getuigen; het is wel degelijk ook de gemeenschap der christeneIl -

die met haar leven de diepe go?d-heid van het geschapen menselijk leven zou

bevestigen en de dorst naar de goede ïnens, waardoor ook 'de wèreld' verteerd

wordt, zou helpen 'vinden': richten en stillen. — Men kan het niet zo onbarm-

hartig formuleren, maar de verantwoordelijkheid der christenen laat zich mis-

schien toch navolgender wijze enigszins benaderen [of in ieder geval verduide , "

lijken] : In dezelfde mate waarin de chrisienen in gebreke blijven de goed-held

der schepping met hun leven zic-hbaar te maken I en het is de doem v"an de mens,

ook van de christen, dat hij steeds in gebreke moet blijven], laten zij 'de wereld' "

alleen met haar dorst in het onleefbare mysterie en drijven zij haar 'terug in de

bestaansvergetelheid, het enige waardoor zij zich aan het mysterie onttrekken

kunnen. In ieder geval is het mede door de realiteit van het leven der christenen,

dat het geweten ener dorstende 'rvereld' voor de wereld geloofwaardig wordt:'
-herkenbaar wordt als een stem waaraan zij niet als aan een irreële illusie of

rzelfsuggestie kan voorÜjgaan.
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JJceh zQals gezegd: de mens die dorst herkent de goede mens van zichzelf uit
en deze wordt door "dit 'herkexmen' o11wl"ilaaaF zekerheid. Dit weten omtrent de

goedheid ergens vah de menselijke orde, omti"ent de gg'edheid van de grondvoEIll

' van het menselijk leven, is een geringe zekerheid in het alomtegenwoordige, alles -
dooFdEingeIlde stilzwijgen van het mysterie. zij is een kleine zekerheid met be'

-- t·rèkking tOÈ het kleine werkelijkheidsdeel dat het kenbare is, maar — herkend .
vaïi de mens zelf uit — even oiwernietigbaar zekerheid als die a"an.gaande de

- waarheidswereld van SÈi akespeare en de schooAheidswereld van Bach of Rem-

" brandt. zij wordt door geen rationeel of irrationeel contra in qiis omvergewor-
pen meer. En 'tevens is die zo verworven zekerheid. aangaande de evangelische

mens, hoe gering ook en niets als ,waarheidsverstaan, voldoende om het menselijk
" leven zijn gêstalte te geven [omdat het de orde-zelf van het menselijk leven is],,

voldoende om gans het leven te voeden. Daarom is dat 'weinige' tevens ook alles "
wat het in wezen nOdig heeft, en daarom zei ik, dat de geest 'zeer véél' weet -—

met dat weinige. Hij weet daarmee til wat de mens wezenlijk behOeft. In wezen
behoeft hij niet méer; al he"t andere is bijzaak en als bron van leven aan die

- éne levensbron onder-geschikt. — Inderdaad, het menselijk leven behoeft niet
dlle waarheid om zijn gestalte te bereiken [alle waarheid zou hem vernietigen]
doch slechts een zeer gering' deel ervaI) ; zoals C(Xl bloern niet alle voorhanclen
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Dit is een reproiluciie Dtül . Picasso's schilderij 'Vrede', dat deze zomer Le zien
wa.s op de /"/ca.sso-tentoo/lstelli/"lg te Rome en u)aaro'l)e/" Gabriël Smit schreej
in de K/'o/liek üa.n cle uorige Poepinga/le?)eri7l7.
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voedingsstoffen behoeiit dodi slechts een bijrLa-niets eï'yan om cle voln1aakthei{l ,

te bereiken waarNQor zij bestemd weid Het is kwetsend dat hct menselijk leven

zo weinig waarheid behoeft en maai" zo weinig waarheid verdraagt, doch. men )

kan ook zeggen dat het menselijk leven om te kunnen zijn een aete van deemoed '

veÏgt, of, enkel' om zieh te handhaüen, een vlueht, en vlucht is slechts de onop- ..,,
reehtste vorm van deemQed.. — En tenslotte is de mens" door het leven vanuit iiic' -. ,

geringe waarheid welke hem zijn gestalte geelt, door de ervaren -goedheid en

schoonheid dei: menselijke orde, tevens in staat het mysterie [zij 't altijd slechts

van verre] in zich toe te laten.

4
a

Dit weinige weten, dit 'enig nodige', herkent de mens van zichzelf uit, en " ;,"" "-

hier keren we weer terug to·t Dubois' bcek — ook Lerenzo Vitelli ging het weéè-; .
.van zich"elf uit benaderend verstaan. Want deze "monnik, die het ehristen€ioiÏl " ,

.van zijn jeugd'verwierp als een aangelegenheid die buiten hem om gaat en. d'ie """""""

hij in niets meer 'van zichzelf uit', verstaat, keert -— zonder zich van dit jeit"" '

klaarblijkelijk bewust te zijn — terug naar een leven.shouding die in meer daii- . ,

één opzicht in overeenstemming is, niét met zijn vróéger chi"istendom, doch, met .

de levensorde van het Evangelie; wat hij verovert als de realia en de noblesse "

van het menselijk 'leven, is in feite een 1jersooDlijk heroveren van enkele "essen- '"
tiële waarheden van het Evangelie als diepe levenswÓarheden. Hij heeft alle haat -

en fanatisme afgelegd; hij oordeelt niet; ook de zwa,ars'te zonde vindt in hem '

geen beschuldiger; deernis is de diepe grondtoon en schone verworvenheid van -
4

zijn leven geworden, — van zijn leven dat hij stilzwijgend aflegt voor dé zijnen; , '" "".

hij is een liefde die verdraagt en duldt; hij aanvaardt het [zware] kruis van zijn

.leven, en van hei leven ; de persoonlijke rechtschapenheid is de beslissende keuze,

en met dit alles is zijn be8taan ook onmiskenbaar een dwaasheid in de ogen van -

de verstandigen. De terugkeer naar deze grondvorm van menselijk leven is als '

terugkeer tevens naar een evangelischer levenshouding ook geenszins onbegt'ij- T

pelijk. Want Vitelli wordt, in en ondanks alle 'twijlel en vertwijfeling, voor alles-- ":
vo'ortgedreven door de positieve wil, de realiteiten van het menselijk" bestaan in" ' "

.zich toe te laten; daardoor toch laat hij zijn houding tot de mensen, zijn 'hou' l

ding in de tijd' bepalen. En aangezien het Evangelie, als het waarheid is, ÉüQts' '

anders kan zijn dan de -natuurlijke grondvorm van het menselijk leven en ipSo. -

facto ook het enige antwoord op de realiteiten vÓn dat bestaan, datgene waar ' "
-.heen die realiteiten-zelf als consequentie heenwijzen, is het schier onvermijdelijk . ,

dat in dezelfde mate waarin men die reali'teiten onvewaard in zich toelaat, men -

teruggedreven wordt naar een" levenshouding die met de evange].ische diepe

overeensteinming vertoont. Men kan tegenwerpen dat de waarden waartoe Vitelli '

tenslotte inkeert het accent bezitten. van een stoieijnse gelatenheid, een aristocï"a-
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t.isch terzijde, een etïkel leveiaswijze deemoed die met 'de evangelische liefdeleer
.in wèzêï) niets gemeen heeft, en ik wii dit niet geheel QIltkenIleIl, maar niettemiïï.

7blijft er een dic:pc ovei"eensteInIning. Het merwonderlijke wordt dan eehter, dat '

deze moritük, van wie men ondanks alles toch nioet aaIil'leIne1l dat hij" in zijn
,'NFQegeF leven het Evangclie -met diepe ernst heeft overwogen, deze OV€Tèèi?-

stemming niet bespeüiit, dat zijn nieuwe verworvenheden geen enkele aanleiding
.l

voor' hem vormen het christendom van zijn jeugd dis chrisEeIldQm te herzien,
dat zij hem Christus' wooi"den niet .'in herinnering' brengen en' thans, om ze

'van hem zelf uit', vanuit zijn eigen houding als waarheid te gaan versl;aan. Niet

alken beweegt er geen hex"'innering in hem, doch Christus, de gekruisigde, het

beeld van de Gekruisigde, betekent' voor hem niet meer dan een stuk steen. Dit

is bij déze rnÓnnik' gèheel onbegrijpelijk, en om meer dan een reden onbegrij-

pelijk. Want al moet men toegeven dat het onbegrijpelijke hiervan ten dele een _

gevolg i's van de in dit boek geheel onvoldoende gebleven uitwerking van 'zijn

ervaring van de natuur, die wellicht de grootste ervaring is die iemand hebben

kan' [p. 9], het blijft toch rnins'teus onverstaanbaar dat deze monnik, die zo hCvig-

en gekweld de menselijke werkelijkheid ervaart als een naamloze smart waarvoor

geen redding bes"Laat; de gekruisigde Christus zelZs niet ziet als een beeld, een
' teken, een symbool" van de n:iishanclelde mens, vastgespijkerd aan de balken, va.n

een onbarmhartig bestaan, onder een hemel die zwijgt; als een kreet 'tot de on-

bekendc GQci', een 'Vader, waaron"I hebt Ge ons verlaten ?' En waarom herinnert
.r

hij zich de Gekruisigde nie't minstens als een' mens, die, 'evenals Lorenzo Vitel1i,F

" de gFo'te daden van het menselijk leven heeft gesteld en die dlle consequenties

daarvan [cn van . zichzelf ] aanvaard heelt, — "opnieuw: zoals ook Lorenzo
Y

Vitelli, op zijn plan, deed. Geen spoor echter meer van herkennen of herinne-

ring; geen spoor ook meer van genegenheid, zelfs nie't voor deze Mens als mens.

Men moet deze roman eehter zien als een projectie van de actuele levensphase
&-

van de schrijver, Dubois, in de monnik Lorenzo Vitelli. Was deze coneeptie een

gelukkige vondst, doordat hij het onbesliste gevecht van de scepsis op gehecl

natuurlijkè wijze kon verbeelden riïet het noodwendig onui'tgevochten blijvende

-leven van deze ter dood veroordee!dc, tegelijk werd deze vondst ook oorzaak
r

van wat men de zwakke "kant van. deze. roman moet noemen. Hetgeen bij de

"a1lteuïµzelÏ VolkQmen begtijpelijk is: een twijfel en vertwijïeling die", samen "ïiiët

een geheel nieuw ervaren \;an-ge_ _ngy= op een bepaald" m"ölnent tot een vol-

strekt vervreeïnden van de Christus voeren,"ÊdL, gesi'tueerd in een mÓnni.k,
. jmet diens onvermijdelijke voorgeschiedenis van g"espa=r"cönmn-tr'atie" op het

godsdienstige en het Evangelie, niet meer geheel aan1]a"ne1ijk. Als de roman

van een inÓnnik was Dubois' boek stellig overLÏ1igender geworden wanneer hij'
rzijn problematiek gesitueerd had in een van huis Ol van natuur uit wezenlijk

religieuze figuur, zoals b.v. de pascaliaanse Simone -Weill [met haar diepe twij-
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fels "teïisktte]· oï zoals Ptïseal zelf is geweest LvaÏl wie Nietzsche eens schreef ," ""
dat als hij, Pascal, wat -langei" had geleeïd, hij 'de Pas€al' in z'ieh ..ovetwonnen , -·

zou hebben], — maar daarniede was Dub0is weer niet aan zii/I--pI!0blematiek "

toegekomen: de vollediec scepsis — hier het resultaat van het alles dooïdrin-.."

gen.d en ontzenuWend bewustzijn van het nienselijk niet-weten. Dit nïartelend.
u

niet-weten hanteert hem bwen en voor alles. Dit ljI"obleeÏ]ï is hij bezig te stéllen,

d.w.z. hij is he't op het spÓÓr nog, en hij stelt het onvervaard. Van hieruit baant

hij zich een weg naar het wezen der n:ïenselijkc existentie, naar het w"ezen der. ,
F

natuur én uiteindelijk toeh-ook naar de religie, waarvan hij ergens in een nieuW
0

vermoeden zegt, dat het iets oneindig diepers is dan wat het gea'trophieerde,

voortduehtige en' in wezcn verminkte menselijk bestaan der godsdienstigen te .

zien geeft. Tiet is dus alles nog een onbeslecht en onvoltooid gevecht. Doch één

ding staat vast, n.l, dat van deze problematiek, nadat zij zo volledig ,van eeii " ,

mens bezit heeft genomen, geen terugkeer meer mogelijk is. Alleen eetj verd.eïl.!
. En ook dit staat vast: dat een 'terugkeer naar ChristuS voor Dubois" ni'èt meer ,. '

!

anders kan verlopen dan via het mysterie, en het niys"terie als een wezenlijk "deel' . '"

der religie. De vlotte oplossing van een burgerlijk christendoni, voor hetwelk ""
t '

alles duidelijk werd, is hem ontzegd; en gelukkig! is men" geneigd eraan toe "Ic . ,

v'oegen.

Van de Redactie — wij willen er de lezer op wijzen dat bovenstaand artikel van theol'o- .. "

gisch standpunt hier en daar" correct'ie en aanvulling behoeft. De schrijver vereenzelvigt de '"

lVegen tot het Gelog/ lclr. Dr W. H. van de Pol] met 'hét geloof'. Het ge1oof is,. zoals de -.

Catechismus leert: 'een bovennatuµr1ijke gave van G0d', dat is iets anders dan de ervaï;ings- - "
d

zekeï'heicl, waar Bruning ¥an spreekt; zoals ook' Dr v. d.' Pol getuigt: 'Het 'existentiële.

kariikter van de -geloofs-¢ct houdt dus allereerst in, dat ze een bovennatuurlijk karakter "'

clratïgt; de natuurlijke capaciteiten van de mens zijn niet toereikend: de geloofs-aeï gaait- ' -
uit "boven wat~ de mens van nature verinag'. 'Iblz. 11.3] . '

r
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