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"Ikk zei toch van meet af aan dat het eenvoudige motto's zijn. Hier verklaart iemand met 
vreemdee woorden dat het niet in zijn bedoeling ligt te preken en de les te lezen; ook niet, dat 
hijj  zelfs maar een nog zo voorzichtig opvoedkundig gekozen deeltje van zichzelf wil tonen en 
uitdrukken,, maar dat hij zichzelf totaal wil geven, aan ons, zoals hij is, zichzelf en zijn leven: 
eenn mensenleven, het mensenleven in zekere zin, dit wonderlijke avontuur, zo rijk aan 
gezichtenn en experimenten, niet in te schatten door zijn wirwar van geneugten en 
beproevingen,, geluk en kwellingen, vrolijkheid en bitterheid, dit leven waarin wij geworpen 
worden,, wij weten niet hoé, en waaruit wij op zekere dag weer worden weggenomen, 
waarschijnlijkk opnieuw zonder te weten hoe." 

Thomass Mann 
(Inleidingg op 'Mijn getijdenboek' van Frans Masereel, vertaling van Leonard Nolens) 
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