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I 

De Sint Jozefstraat 

MIJN VADER STIERF IN HET ONZE LIEVE VROUWENZIEKENHUIS 

te Amsterdam op de eerste Kerstdag van 1940 kort na middernacht. 
Ik had hem daarheen gebracht op 6 December zonder te kunnen 
vermoeden, dat hij, 63 jaar oud, de operatie niet zou overleven, 
die hij ondergaan moest. Hij was een forse man, sterk van lijf en 
leden, tot de dood van mijn moeder in Juli 1939 kerngezond, altijd 
graag in de buitenlucht, liefhebber van jagen en varen, niet van 
hengelvissen, en daarbij toegerust met een ontvankelijkheid voor 
geluk zoals ik nooit meer nadien bij enig mens heb opgemerkt. 
Het is niet genoeg te zeggen, dat hij doorgaans vrolijk of goed
geluimd was. Als volwassen zoon heb ik hem aandachtig kunnen 
waarnemen onder omstandigheden, die smartelijk voor hem waren. 
Ook dan verliet zijn ongewone begaafdheid met geluk hem geen 
ogenblik. Men heeft hem onrustig gezien over het lot van een 
broer van mij, die zonder enig bericht, tien dagen na de capitulatie 
nog niet terug was uit de oorlog. De indruk, dat mijn vader zijn 
optimisme bewaarde, was vals. In zulke dingen mocht iemand, die 
hem goed kende, hem geen optimist noemen, op zijn hoogst een 
man, die grote uiterlijke tekenen van berusting toonde. Hij was 
iets anders dan optimistisch. Hij was gelukkig. 

Om zakendoen gafhij niets. In zijn hart had hij er het land aan. 
Waarschijnlijk is hij geen bekwame fabrikant geweest, al kwam hij 
uit een familie, die zich had opgewerkt in de industrie en hiervoor 
bijna man voor man onmiskenbare aanleg bezat. Hij leek bonkiger 
en boerser gebouwd dan zijn broers of dan zijn vader en diens 
broers, die ik meest nog goed heb gekend. Pikzwart haar en een 
donkere, maar twinkelende oogopslag gaven hem in zijn volle man-
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nenjaren het voorkomen van een zuiderling, die een zwerver zou 
kunnen zijn, wanneer zijn stap niet de vaste zekerheid van een 
doelbewust man had laten opmerken. Niets, dat hem vreugde gaf, 
was in staat hem te vermoeien. Tegen zijn uithoudingsvermogen 
onderweg of op reis legden al zijn genoten het af Als hij bij het 
laden van vaten bier een handje hielp, stond het personeel verbluft 
over zijn kracht en vaardigheid. Op het kantoor zat hij tegenover 
een oude, deftige oom van hem, wiens gesprek hem weinig inter
esseerde. Hij verkwikte de man minder door te luisteren dan door 
geluk uit te stralen. 

Zelf moet hij geweten hebben of voorvoeld, dat hij naar Amster
dam kwam om te sterven. Op 4 December onthaalde hij mijn 
broers en zusters, die in Brabant woonden, op een groots souper. 
Daags daarna verzorgde hij de Sinterklaasklomp van zijn klein
kinderen en maakte lopende zaken in orde. Op 6 December was hij 
om half elfbij mij in huis, in de Lomanstraat. Nauwelijks had hij zijn 
lippen aan de koffie gezet, of ik werd opgebeld door het dagblad 
De Tijd met het bericht, dat dr. H. W. E. Moller overleden was 
en met het verzoek, een artikel ter herdenking door te bellen. Ik 
zag, dat het doodsbericht van Moller mijn vader schokte. Ook hij 
had Moller herhaalde malen ontmoet, evenals ik voor het laatst op 
II Oktober 1940 te Leiden. Hij eerbiedigde hem spontaan zonder 
van nature veel te voelen voor Mollers ongeduldige voortvarend
heid. 

Terwijl ik mijn in memoriam-artikel door de telefoon dicteerde, 
speelde mijn vader met de kinderen, die dol op hem waren. Hij 
lichtte een van de meisjes op om haar te laten kijken in de wieg van 
het toenmaals jongste broertje. Ik weet nog, dat terwijl ik dit zag, 
mij de liturgische gedachte aan de tweestrijd van dood en leven 
door de geest schoot, maar ik geloofde mijn vader op zijn woord, 
dat de operatie weinig te beduiden zou hebben en dat hij met 
Kerstmis weer thuis zou zijn. 

Hij stond er beslist op, met ons in een restaurant te eten. Toen 
tussen twee gerechten bleek dat we geen vleesbonnen of boterbon
nen genoeg bij ons hadden, moesten die in een taxi worden opge
haald, terwijl wij in afwachting een goede fles wijn dronken. Aan 
tafel had mijn vader nooit haast. Hij hield van gastmalen met lange 
gesprekken, liefst vertellingen over de jacht of het buitenleven. 
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Misschien woonden er tegelijk met hem mensen in Bergen op 
Zoom, die de omgeving van de stad evengoed kenden als hij, maar 
hij heeft, geloof ik, geen tijdgenoten gehad, die de bewoners van 
deze omgeving beter kenden. Het brouwersvak bracht hem in zijn 
jeugd in tientallen dorpsherbergen, toen nog ouderwetse uitspan
ningen, waar hij met paard en rijtuig heenging. Hij was dijkgraaf 
van de polders tussen Bergen op Zoom en Tholen, bezocht de 
ingelanden regelmatig, beheerde bossen van zijn familie op de 
zandgronden, jaagde met vrienden op allerlei terreinen en hield 
van lange wandelingen. Door het oponthoud in onze laatste maal
tijd was het ruim vier uur geworden, voordat wij van tafel opston
den om naar het gasthuis te gaan. 

Hier moest hij worden ingeschreven als patiënt en enkele forma
liteiten regelen op een bureautje aan de ingang, waar een vriende
lijke kloosterzuster ons ontving. Toen mijn vader gestorven was, 
bracht deze zelfde zuster mij naar een kleine kapel, waar hij lag 
opgebaard. Ze ging daar met mij binnen. Ik zag, dat zij schrok. In 
zijn dood scheen mijn vader wel dertig jaar jonger geworden, sterk 
vermagerd door zijn ziekte en getekend door een bovenwereldse 
zorgeloosheid. De zuster, die bij zijn aankomst getroffen was door 
de geluksuitstraling van zijn karakter, bezag zijn lijk met aandach
tige piëteit en zei toen: 'Ik zou hem nauwelijks herkend hebben; 
zoals hij hier ligt, kon hij eerder een broer van u zijn dan uw vader!' 

Hierna liet ze mij met hem alleen. In die ogenblikken, misschien 
vijf, ten hoogste tien minuten, beleefde ik als in een onweergeef
baar visioen mijn jeugd. Dit was mijn vader van dertig jaar geleden, 
zoals ik hem gekend had in de Sint Jozefstraat te Bergen op Zoom 
met diezelfde glimlach tussen schuchterheid en onbezorgdheid. Hij 
had zijn stoel in de hoek bij het venster, dat in de zomer open stond, 
zodat de postbode de brieven voor ons niet in de bus deed, maar 
met een opmerking over het weer aanreikte. Veel brieven kwamen 
er niet, maar wel catalogen van zaadhandelaren, drukwerken met 
op ware grootte afgebeelde sigaren, prijscouranten van constructie
fabrieken en van duitse handelaars in feestartikelen. Deze prenten
boeken herinner ik mij als mee van mijn oudste speelgoed, nadat 
mijn vader ze lang bekeken had. Beviel hem iets uit de aanbieding, 
dan schreef hij een witte briefkaart, waarop de bergenopzoomse 
beierse Bierbrouwerij Asselbergs van Heyst en Co. als afzender ge-
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drukt stond. Hij schreef verschrikkelijk snel, met vaste, lopende 
hand. Ik weet nog, dat ik amper op het tafelblad kon kijken en die 
snelle handbeweging met bewondering waarnam. 

Wellicht bleef die herinnering mij bij, omdat de bezigheid van 
het schrijven mij lokte. Zelf weet ik het niet meer, maar mijn 
moeder vertelde vaak, dat ik als klein kind plat op de grond voor 
de kachel lag en uren bezig kon zijn met een groot stuk papier en 
een potlood: ze berichtte er bij, dat ik toen nog te jong was om het 
woord schrijven te kunnen uitspreken, maar in het dialect van 
Bergen op Zoom is dit een moeilijk woord, gelijk elk ander woord, 
waarin een r volgt op sch. Mijn eigen alleroudste jeugdherinnering 
is, dat mijn grootvader Willem Asselbergs, die op 3 Maart 1906 
overleed, op mijn vaders stoel zat en mij tussen zijn knieën liet 
komen, waarna hij met benige vingers over mijn voorhoofd, wan
gen en kin streelde, omdat zijn ogen niet helder genoeg meer waren 
om mij te zien. Er is mij altijd een grote verering voor zijn nage
dachtenis bijgebracht en bijgebleven, al herinner ik mij niets van 
hem dan die harde, kille oudemannenvingers langs mijn gezicht. 

Toen ik geboren werd, op Zondag 2 Januari 1903, des morgens 
tussen half tien en tien uur, zat mijn grootvader in de Sint Jozefs
kerk, een hulpkerk aan het boveneinde van onze oplopende straat. 
De Sint Jozefskerk was aangelegd op uitbreidingsterrein, dat vrij
kwam door het slopen van de stadswallen. Mijn vader, trots op zijn 
eerste kind, een zoon bovendien, stond bij de voordeur op het 
uitgaan der kerk te wachten en riep al uit de verte zijn vader toe: 
'Er is een nieuwe brouwer!' waarop mijn grootvader antwoordde: 
'Dat treft. Ik heb gisteren een nieuwe brouwerij voor hem gekocht!' 
Dit was een fabriek, genaamd De Twaalf Apostelen, bij de Wouw
se Poort. Ze werd echter niet gekocht om aan ons bedrijf te worden 
toegevoegd, maar waarschijnlijk om gesloopt te worden ter vrij
making van bouwterrein. Het enige plezier, dat ik ooit van mijn 
eigen fabriek beleefd heb, is dat ik er de schoorsteen van heb mogen 
neerhalen. 

Ons huis stond aan de linkerkant van de straat, een tamelijk groot 
herenhuis tussen twee kleinere huurwoningen, die er bij hoorden. 
Het was zelf maar twee kamers diep aan weerszijden van de voor
deur, doch had een diepe uitbouw op het zuiden, waar de keuken 
en de bijkeuken lagen, terwijl in het betrekkelijk kleine tuintje nog 
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een washuis zonder zolder was, waar wij veel speelden en zomer 
en winter in een tobbe gebaad werden. Naast dit washuis diende het 
kolenhok als ons straflokaal. Maar onze grote mysteries beleefden 
wij in een langwerpig achterhuis, van onze tuin uit door een klein 
poortje - en van de straat uit langs een grote koetspoort met oprit 
bereikbaar: het leger genoemd, blijkbaar, omdat het Leger des 
Heils daar korte tijd een vergaderlokaal had gehad of had willen 
hebben. Het leger was een opslagplaats. Er stond een grotendeels 
gedemonteerde locomobiel. In de winter werden de palmen uit de 
tuin van mijn oudoom Jan er binnen gebracht, die ons de suggestie 
van een oerwoud gaven. Er lag een stapel oud huisraad. De bak
stenen van de bevloering zaten gedeeltelijk los en leverden ons 
bouwmateriaal voor kastelen, forten en kerken. De koetspoort 
stond overdag altijd open. Wij speelden met de buurkinderen 
's winters binnen in het leger en 's zomers in de oprit, die met ruwe 
kinderkoppen, waar gras tussen groeide, bestraat was en waar tegen 
het muurtje van onze buurman Franken arduinplaten opgeslagen 
stonden van een zerkenmaker. Lang nadat wij verhuisd waren, is 
het leger verbouwd tot stoomwasserij. De bomen van de SintJozef
straat zijn gekapt. In verschillende huizen werden winkelpuien aan
gebracht. Naar de kamer waarin ik werd geboren, loopt over de 
muur van ons huis een blauwe pijl, die zijn begin vindt bij het ge
schilderde woord : Toonkamer, maar hier is niets persoonlijks mee 
bedoeld. De Gemeentelijke Spijskokerij, schuin tegenover ons, 
waar de Rozemarijnstraat uitkwam op een bleekveld dat men 
naderhand inrichtte tot Sint J ozefsplantsoen, bestaat al lang niet 
meer, maar de hulpkerk heeft als opslagplaats voor hout haar kapel
vorm behouden en daarachter ligt nog altijd de romantische tuin 
van de Sjefkens, dat waren de leden van de Sint Jozefs Gezellenver
eniging, die daar op de kiosk onder toezicht van pastoor Jooren 
concerten gaven bij lampionverlichting, terwijl wij aan houten 
banken bruin bier met suiker dronken of stroperige grenadine met 
water, die meer voor de meisjes bestemd was. 

De oudste jongen van bij-ons-over was koewachter. Ik heb hem 
om dit vak benijd. Hij droeg, dertien of veertien jaar oud, een 
donkerblauwe kiel en een zwarte luifelpet. Hij liep met een dunne 
stok achter de koeien aan, als ze 's avonds naar de stallen kwamen. 
Dit was tot daaraan toe, doch hij bezat een koehoorn, waarop hij 
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toeteren kon. Dan riep hij met golvende zangstem, zodra hij met 
zijn vee de hoek van de Stationstraat naar de Sint Jozefstraat om
sloeg: 'Loeie, loeie, loeie, daar zijn de koeien, loeie loeie, la, De 
koeien zijn daar!' Op dit signaal gingen de stalpoorten open bij zijn 
vader, de Nul Verdult, en bij-ons-naast, bij de Trui Franken, want 
er woonden vijf koeien in onze straat en drie in de Wassenaarstraat. 

Het avondrood hing over de stad als een geweldige kopergloed. 
Bij westenwind stonk het alom naar spiritus. Nu zonk de zon in de 
Oosterschelde en wandelden verliefde paren naar het havenhoofd 
over de dijk. Bij de Steenbergse poort kleurde de Zoom zich tot een 
bijbelse bloedrivier en in het Slingerbos gilde een vlaamse gaai, doch 
als een donkere volwassene schreed de jongen van Verdult achter 
zijn koeien aan door de Sint Jozefstraat, een avondprins onder de 
vuren hemel, onverstoorbaar in zijn waardigheid, tot hij bij de 
Spijskokerij opnieuw de hoorn blies en begon te zingezagen van de 
koeien, die daar waren. 

Dit tafereel van de avondrust is niet meer mogelijk, zomin als 
het pikken van kippen tussen de straatstenen, vanwaar ze kakelend 
opstoven, als er een paard de straat in kwam gedraafd. Fietsen reden 
er in mijn vroege jeugd weinig te Bergen op Zoom. Ik heb Jacques 
Smout nog gekend, die er de eerste fietser geweest was. Mijn 
grootvader Theeuw van Loon, de dikste man van de stad, bewoog 
zich op een driewieler statig van zijn huis naar zijn buitentje op de 
W ouwseweg, het nu verdwenen Villa Cornelia, dat naar mijn 
moeder heette. Zij was het enige kind van mijn grootouders dat 
ouder was geworden dan zeven jaar. Zelf heb ik een driejarig 
broertje, onze Fons, verloren aan de tering, maar bij mijn groot
ouders van moeders kant waren vijf kinderen jong gestorven, gelijk 
er tegen het einde van de negentiende eeuw in veel gezinnen in 
Brabant kinderen jong stierven. Mijn moeder was op de franse 
kostschool geweest bij de zusters van Roosendaal. Ze had bij de 
prijsuitdeling elk jaar franse boeken gekregen als loon voor haar 
kennis van de nederlandse en de franse taal en voor haar stelkunde. 
Ze kon prachtig vertellen, las mooi voor en had gedurig geestige 
invallen. Ook kon zij alle mensen gemakkelijk nadoen in taal en ge
baar, zodat wij schaterden van het lachen, als mijn vader iemand te 
woord had gestaan en mijn moeder vlak daarna diens houding en 
zegsw1:Jzen precies nabootste. Doordat zij overal een leuke zet 
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op wist, werd er bij ons in huis, vooral aan tafel, veel gelachen. 
Om de beurt mochten wij 's avonds opblijven om mijn moeder 

gezelschap te houden, als mijn vader naar de brouwerij of naar de 
herberg was. Dit was heerlijk, vooral met de lamp aan en de rode 
gordijnen gesloten. Wij zaten dan onder de gaslamp. Zij las de 
sprookjes van Perrault voor uit een dik boek, of vertelde fabels. 
Haar grootvader, die op de Rijn voer, was een liefhebber van lezen 
geweest. Diens vrouw Cornelia Daverveldt-Palinckx, door mijn 
moeder als een heilige vereerd, stierf in mijn geboortejaar, bijna 
een eeuw oud. Van haar herinnerde mijn moeder zich de zonder
lingste vertelsels uit de frans-duitse oorlog en van lang daarvoor. 
Het was haar trots, dat Opa Daverveldt in 1871 in Straatsburg ge
vangen was gehouden, omdat hij aan boord: 'Vive la France!' ge
roepen had, wat toen niet mocht. De zusters van Roosendaal hadden 
mijn moeder voor het leven francofiel gemaakt, voorzover Omoe
ke Daverveldt dit niet reeds had gedaan in de vrome overtuiging, 
dat haar man eigenlijk d'Haverveldt moest heten. 

Opa van Loon deed op zijn vijfenvijftigste jaar de zaak, een slage
rij, aan kant en ging rentenieren in een deftig huis op de Markt, 
dat hij naderhand voor een nieuw huis in de Stationstraat ruilde 
om dichter bij zijn dochter te wonen, namelijk bij ons vlak om de 
hoek. Tweemaal per jaar ging hij voor een dag naar Rotterdam. 
Mijn grootmoeder, hoewel zij in de Stationstraat op nummer 8 
woonde, bracht hem dan drie kwartier te vroeg naar de trein, 
kuierde aan zijn arm het perron op en neer, kuste hem ten afscheid 
en wuifde met haar zakdoek, als de trein vertrok. 's Avonds ging 
ze dan weer in het vallend duister drie kwartier te vroeg naar het 
station om hem af te halen. Ze trok er haar mooiste kleren voor aan. 

Wij vonden dit temeer aandoenlijk, omdat mijn grootvader elke 
dag steevast ging koffiedrinken in de stationswachtkamer, waar hij 
zijn vrienden ontmoette, die ook niets te doen hadden. De herber
gen heetten in die dagen veel naar het artikel, dat er werd verhan
deld: de Korenbeurs, de Houtbeurs, de Zaadbeurs. De dagelijkse 
borreltafel van een paar dokters met een notaris en een advocaat 
heette in de volksmond de Studiebeurs. Het gezelschap van mijn 
grootvader werd vanouds de Zandbeurs genoemd. 

Op ons station kwam om tien minuten voor elf een trein aan uit 
de richting Roosendaal en om vijf minuten over elf kwam er een 
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aan uit de richting Goes. Op mooie zomerdagen mocht ik met 
mijn grootvader, wiens Zandbeurs pas om kwart over elf begon, 
mee naar het station om die treinen te zien aankomen en vertrekken. 
Wij zaten dan, in rieten stoelen aan een tafeltje met gebogen ijzeren 
poten en een marmeren rond tafelblad met koperen rand, de ge
beurtenissen af te wachten. Hij dronk koffie en ik bruin bier, want 
te veel koffie was niet goed voor een kind. De reizigers, die vertrek
ken gingen, maakten een praatje; de aangekomen reizigers groetten 
mijn grootvader. Als wij onze perronkaartjes afgaven aan de uit
gang, werd het totaal van de gebeurtenis nabetracht met de contro
leur. Mijn grootvader vroeg dan: 'Wat gaat mijnheer Pladet van de 
pettenwinkel toch in Zeeland zoeken?' - 'Maar, mijnheer van 
Loon, die heeft toch een broer in Kruiningen wonen!' - 'Wat?' -
zei mijn grootvader dan - 'een broer in Kruiningen? Waarom 
zegt zo'n mens daar niets van?' 

Meestal nam hij aan de buiteningang van de wachtkamer afscheid 
van mij om naar de Zandbeurs te gaan, maar het gebeurde ook, dat 
hij mij even thuis bracht, zijn eigen woning voorbij, op de drie
wieler. 's Middags mochten wij op zijn buitentje spelen, terwijl hij 
in de koepel zijn dut deed. Er was speciaal voor mijn zusjes en mij 
een zandhok gebouwd. Soms stookten wij daar vuurtje. Heel dik
wijls speelden wij in de Balse loop, een sloot, die langs de Wouwse
weg het water van de tuinderijen afvoerde. Wij lieten er scheepjes 
op varen en wierpen dammen op. Ook hielden wij de bakkers
wagen aan om te mogen meerijden tot het kerkhof. 

Auto's waren er niet. Om de eerste vrachtwagen te zien binnen
rijden heb ik met mijn grootvader zeker een uur lang langs de 
Moerstraatsebaan staan wachten en toen het ding voorbij was, werd 
Opa verschrikkelijk somber. Hij zei, dat altijd voorspeld had ge
staan, welke rampen er in de wereld komen zouden, als de wagens 
zonder paarden reden. 'Nu zal het niet lang meer duren, of het 
regent vuur uit de hemel!' Inderdaad is enkele jaren later Antwerpen 
door de Duitsers uit de lucht gebombardeerd. De bommen vielen 
voor een deel op het plein naast het station, aan de ingang van de 
dierentuin, het tegenwoordige Astridplein. Ik heb de Belgische 
officier nog gehoord, die aan mijn vader vertelde, dat de zwaarste 
opdracht uit zijn militaire loopbaan hem gedwongen had, de ge
vaarlijke dieren te doden, toen het bombardement zou beginnen. 
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Met enige manschappen had hij revolverschoten op leeuwen en 
tijgers gelost, maar het moeilijkst dood te krijgen waren de slangen. 
Een gruwelijke massamoord, waar hij jaren later 's nachts nog van 
dromen moest, was het geweest. 

Het eerste vliegmachien, dat in Noord-Brabant op zou stijgen, 
moest op een zomerdag de lucht ingaan op een grote vlakte bij 
Etten-Leur. Draaiende bolletjes bewezen aan de aviateur, dat de 
hemel niet windstil zijn doorklieving wachtte. Hij steeg niet op. 
Het was niettemin een zeer warme dag. Met mijn grootvader, die 
ongebreidelde, - maar wel wat bange - belangstelling in de tech
nische vooruitgang toonde, stonden wij in de zon op de grote op
vlucht van een medemens te wachten. Later zong men hier een 
liedje over: 'Het vliegmachien van Etten-Leur, Dat ding, dat wou 
niet vliegen, Dat ding, dat wou niet gaan, En daar hebben zoveel 
gekken In Etten-Leur gestaan!' Het gezicht van mijn grootvader 
bleef altijd een beetje betrokken, wanneer dit liedje in zijn nabijheid 
werd gezongen of gefloten. 

Als kind ben ik zelden alleen geweest. Mijn oudste zus is geboren 
in het zelfde jaar als ik, zij op 28 December, ik op 2 Januari. Hier
door heb ik van mijn vroegste kindertijd een speelkameraadje ge
had. Daarbij was zij erg aanhankelijk, zoals wij dat noemden. Alle 
kinderen uit de buurt kwamen op ons erf, in de poort van het leger, 
met ons spelen. Omdat de Sjefkens toneeluitvoeringen gaven, waar 
heel de straat over sprak, richtten wij al voordat we op de lagere 
school waren, een stuk van het leger tot schouwburg in, waar we 
ook vertoningen gaven, die hun goed gevolg voor een deel dankten 
aan het feit, dat een van de jongens van onze buurman lang op zijn 
hoofd kon staan, op zijn handen kon lopen, een stok kon balanceren 
op zijn voorhoofd en op zijn neus, in de goot kon klimmen en kip
pen kon vangen. Mijn zus en ik speelden de verhalen, die mijn moe
der ons vertelde. Deze theatralische liefhebberij bleef aan ons gezin 
eigen. Een van mijn jongere broers liep een longontsteking op, toen 
hij in het hart van de winter zeekapitein wilde spelen in een stuk, 
dat de Sjefkens vertoond hadden en waarin de galant van zijn 
schooljuffrouw zeekapitein gespeeld had in wit tenue. Mijn broer 
bezat geen ander wit tenue dan zijn hemd en zijn onderbroek. Hij 
legde dus zijn bovenkleren af, speelde zeekapitein, vatte een kou en 
heeft hiermee op sterven gelegen. 

17 



De Sint Jozefstraat uit, naar boven toe, de Sjefkens voorbij, be
gint de Kloosterstraat, die zo heet, omdat de nonnen van Roosen
daal daar hun meisjesscholen hebben, in mijn jeugd een hollandse 
school en een franse school. De franse school was voor deftige 
kinderen. Als de meisjes van de hollandse school heel zoet waren 
geweest, mochten zij de borden gaan uitvegen in de klaslokalen van 
de franse school. Dit was de hoogste ere-prijs, die de hollandse 
school uitreikte. In een hoek tussen klooster en schoolgebouwen 
bevond zich met een eigen speelplaats en portiek de bewaarschool. 
Soeur Bonifaas, die altijd uit haar neus bloedde en er ook door 
praatte, gaf ons daar les in nutteloze handwerken. Ze klapte drie
maal in haar handen om ons in de rij te laten staan. Meisjes en 
jongens zaten apart met zijn vijven op een lange bank, de kleinste 
vooraan. De zuster bloedde uit haar neus in een test, die een braaf 
kind op de speelplaats mocht gaan vullen met water. Wie praatte 
in de klas, kreeg zijn mond dichtgeplakt met een papier met stijfsel, 
die de nonnen zelf kookten. Wie een ander kind schopte, kreeg zijn 
benen aan elk.aar gebonden met een halstertouw. Soeur Bonifaas 
vertelde van Jozef, die door zijn broeders verkocht werd aan een 
zigeuner uit Egypteland, maar later ging het hem goed. Toen deed 
hij een gouden beker in de graanzak van Benjamin, wat wij onver
deeld gemeen vonden. 

Bij het naar huis gaan mochten wij niet blijven spelen op het 
bleekveld voor de Spijskokerij, omdat de kinderen uit de Rozema
rijnstraat, die wij het Schipstraatje noemden, daar speelden. In dat 
straatje stond de herberg Het Schip, waar van 's Zondags na de 
hoogmis tot de volgende Zondag de vroegmis onafgebroken draai
orgel of harmonika speelde en overblijvende scheepslieden vertier 
zochten. Dikwijls moest de politie er aan te pas komen.'s Nachts in 
bed hoorden wij soms gelal van zatte schippers of gegil van meiden. 

De tuin van de Sjefkens ging maar open op dagen, dat er muziek 
werd gegeven of dat er een tombola was. Wel speelden wij ook 
op het terrein van de bierbrouwerij of op en om het buitentje van 
mijn grootvader, maar de Sint Jozefstraat gaf ons het hogere genot 
van te spelen in een saamhorige gemeenschap, die haar eigen voor
gangers bezat: een jongen van Leys, de tuinman, omdat hij het best 
kon knikkeren, en een jongen van Verdult, de hovenier, omdat hij 
alle figuren van het spel, dat wij zandvretertje noemden, achter 
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elkaar kon halen zonder te haperen en zijn beurt aan een ander te 
moeten afstaan. Flikken met centen was ons van huis uit verboden; 
ook konden wij het niet zonder te verliezen. Dan moesten wij de 
verbeurde centen verantwoorden. Daarom bedreven wij dit spel 
slechts tersluiks en bij uitzondering. 

Het hart van de Sint Jozefstraat bleef de kleine Sint Jozefskerk. 
Ze was opgetrokken door kapelaan M. Smits, die op Kerstdag 
1867 te Bergen op Zoom de eerste Sint Jozefsgezellenvereniging 
van Nederland stichtte en daarna door de bisschop belast werd met 
de stichting van een Sint Jozefsparochie. Zijn opvolger J. Jooren 
streefde direct na zijn benoeming naar de bouw van de nieuwe 
kerk, die veel groter is, doch nooit de intimiteit van het hulpkerkje 
heeft kunnen benaderen. Onze plaatsen waren aan de linkerkant, 
vlak bij het Sint Jozefsaltaar, waar een keer mijn grootvader 
Asselbergs naar voren moet gesprongen zijn tijdens een preek, toen 
hij zag, dat de papieren lelies door kaarsvuur in brand raakten. Ik 
was zes jaar oud, toen achter ons huis een zeepziederij in de nacht af
brandde, bij welke gelegenheid mijn vader als belanghebbende 
buurman spontaan de leiding van het blussingswerk op zich nam. 
Kort daarna is hij tot opperbrandmeester benoemd. Hij vond dit 
een heerlijk vak. 

Het gereedkomen van de nieuwe kerk, even dicht als de oude 
kerk bij ons huis, maar aan de andere kant, boeide ons heftig, maar 
toen waren wij al een beetje ouder. Nooit ben ik zonder weemoed 
het verlaten Sint Jozefskerlge, dat wij doorgaans Smitjeskerk noem
den, voorbij gegaan. Zodra een rooms kerkgebouw verlaten is 
door het Allerheiligste, heeft het geen religieuze functie meer. Ik 
heb kerken gezien, die tot school of tot spuithuis van de brandweer 
waren ingericht. Er is niets tegen in te brengen. Zelfs vind ik er 
veel voor te zeggen, dat eerbiedwaardigheid onder alle omstandig
heden als iets voorwaardelijks beschouwd blijve. Toch trekt het 
lege kerkje, later houtschuur, zelfs nu nog, als ik in Bergen op 
Zoom kom, mij aan. De felste gewaarwording van mijn kinder
leven heb ik daar opgedaan, niet, omdat ik uitzonderlijk vroom 
zou zijn geweest in vergelijking bij mijn leeftijdgenoten, maar omdat 
voor ons allen in die jaren de kerk nog het middelpunt van alle 
gebeurtenissen was. Het parochieleven van voor de eerste wereld
oorlog zal nooit terug komen. Eigenlijk bestaan er tegenwoordig 
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nauwelijks nog parochies, omdat er bijna geen mensen in hun ge
boortehuis blijven wonen met levenslang dezelfde buren en ken
nissen. In mijn jeugd was Bergen op Zoom nog in wijken inge
deeld. Op de Markt stond de hoofdkerk, die lange tijd de enige 
roomse kerk gebleven is. Wij vormden de eerste nieuwe parochie 
in de stad. Toen ik naar de lagere school zou gaan, lag het voor de 
hand, dat ik zou gaan naar de parochiale school van de hoofd
parochie. De Sint Jozefsparochie bezat toen nog geen parochiale 
school, zelfs in mijn jeugd nog geen kapelaan. Pastoor Jooren, . 
geboortig uit Terheiden, sprak de h op de verkeerde plaats uit, 
maar nooit op de goede. Hij maande zijn parochiehanen aan, un 
kinderen hop te voeden. Verder vaderde hij over zijn Sjefkens, aan
komende zoons van handwerklieden, die toen nog niet weggeorga
niseerd waren als arbeidersjeugd. 

Ik twijfel niet, of in kleine gemeenschappen verrichtte de aan
sluiting bij grote vak- en standsorganisaties veel goeds. Ze had ook 
funeste kanten. Ze ontzielde de spontane samenhorigheid tot een 
administratief mechanisme. De Sjefkens met hun toneelvereniging 
en harmoniekorps leefden veel meer voor de hele stadsgemeenschap 
dan enige vakorganisatie daarna ooit heeft kunnen doen. Arbeiders 
betekenen tegenwoordig veel minder voor hun werkgevers dan 
in het begin van de eeuw, toen zij bij hun voornaam genoemd 
werden. Ik geloof, dat zij ook voor elkander tegenwoordig veel 
minder betekenen, tenminste in de omgang. Als gezamenlijke 
macht beduiden ze veel meer, gelukkig. Uitdrukkingsvorm van 
een godsdienstig samenhorigheidsgevoel lijkt mij de organisatie 
van heden nauwelijks meer te zijn. Ze gedraagt zich wel zo, en gaat 
hier bijzonder groot op, doch de binding van de mensen aan elkan
der is te kunstmatig geworden. Ze is voorgeschreven, niet geboren. 
Ze lijkt op fabriekswerk, niet meer op het eerzame handwerk, dat 
pastoor Jooren altijd 'et heerzame antwerk' noemde, als hij een 
speech met verkeerde h's hield. Hij wist ons echter te overtuigen, 
dat God 'et heerzame antwerk' zegent. De patroons geloofden het 
zo goed als de gezellen. Tijdens de negen Woensdagen voor Sint 
Jozef ontvouwde hij een maatschappelijk stelsel, waarin de mensen 
persoonlijk voor elkander voelden. Zulk een stelsel verwerkelijkte 
de Sint Jozefstraat. Wij als kinderen maakten het tot werkelijkheid 
in de poort van het leger. . 

20 



II 

De School van Brogtrop 

VÓÓR DE volledige financiële gelijkstelling van het bijzonder 
onderwijs in 1917 bezaten katholieke scholen nog enigszins het 
karakter van particuliere ondernemingen. Wel behield het rijk 
zich het onderzoek naar de bekwaamheid van de onderwijzers voor, 
maar het hoofd van school beschikte over vrijheden van allerlei 
aard bij het werven of ontslaan van personeel en bij het aanschaffen 
van leermiddelen. Over zijn geldelijk beleid legde hij waarschijnlijk 
verantwoording af aan de deken, die de school beschouwde als 
parochiaal bezit. In feite was de directeur een ondernemer, wiens 
instituut kon slagen of mislukken naar gelang het klanten kreeg of 
niet. Hierom deden goede katholieken wat zij konden om de 
parochiale school in stand te houden. Het kostte offers. Hoeveel 
schoolgeld er in mijn leven voor mij betaald is, zou ik niet kunnen 
uitrekenen. Ik heb het mij in mijn jeugd ook nooit afgevraagd, 
maar het moet een aanzienlijk grotere som zijn geweest dan wij 
voor onze schoolgaande kinderen ooit op tafel hebben gelegd. 
Wat er voor geboden werd, moet niet van allerbeste kwaliteit zijn 
geweest. Dit kan ik nu niet goed meer beoordelen. Op mijn negen
de jaar ben ik naar kostschool gestuurd, wat toen nodig was als 
voorbereiding op verdere studie. 

Janus Brogtrop gaf wiskunde-les op de rijks-h.b.s. en schreef 
schoolboekjes met sommen, die de naam hadden, moeilijk te zijn. 
Hij was getrouwd en woonde in bij zijn jongere broer Jan Brogtrop 
en hun zuster Marie in de Engelsestraat. Hier hield Jan Brogtrop 
school. Dit betekent, dat jongelui uit allerlei windstreken, ook 
van overzee bij hem kostgingen en opleiding kregen voor de 
handel. Ze hadden een buitentje bij de Stalen Burg, niet ver van 
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onze brouwerij. Hier heb ik Jan Brogtrop met zijn adepten vaker 
gezien dan in de Engelsestraat, waar de 'kostkiepen' streng geschei
den bleven van de bezoekers der parochiale school. 

Lang voordat Brogtrop zijn kostschool stichtte, bestonden er al 
voortreffelijke caricatuur-schetsen van zulke instituten. Denk maar 
aan Dombey en Zoon van Charles Dickens of aan Jack (avec ck, 
monsieur!) van Alphonse Daudet. Het heeft geen zin, ze te her
halen. Ik zou het ook niet rechtvaardig kunnen of mogen wagen, 
want ik heb die school maar een hoogst enkele keer in bedrijf 
gezien, wanneer Marie Brogtrop mij haar woning binnen riep om 
bier te bestellen bij mijn vader. Ik herinner mij, dat ik Janus' dochter 
Bertha de cathechismus zag overhoren aan lange slungels, die er, 
docht mij, minder van terecht brachten dan wij op onze parochiale 
school in het belendende perceel. Marie Brogtrop ontmoette mijn 
grootmoeder geregeld op de derde orde van Sint Franciscus. Ze 
bracht haar dan verslag over mijn vorderingen uit. 

Mijn eerste schooldag heb ik nooit vergeten. Mijn vader bracht 
mij langs de gewone weg, door de Wouwsestraat en de Blauwe
handstraat naar de Engelsestraat, waar mijnheer Krinkels, de oudste 
onderwijzer, in het gat van de open deur stond en zei: 'zo, brouwer, 
zijn we zover?' En tegen mij: 'ga maar in die deur, daar is mijnheer 
Rampart'. Ik vond die ontvangst koel. Nog zou ik precies kunnen 
beschrijven, hoe mijnheer Rampart er uit zag in zijn donkergrijs 
pak met staande boord. Ook weet ik nog, hoe ik tegen hem opkeek 
met panische schaamte. 

Was ik bang? Tegenwoordig geloven de mensen, dat de angst 
een grondgevoel van onze natuur zou zijn. Na twee wereldoorlogen 
laat dit zich gemakkelijk begrijpen, maar in 1909 zou het vreemd 
geklonken hebben. Natuurlijk kenden wij als kinderen angst. Dit 
was iets, waar je doorheen moest. Flink zijn! 

Op de trappen brandde geen licht, de keukengang was in de winter 
akelig hol, van buiten kwamen naar de slaapkamer geluiden, die je 
niet kon thuisbrengen. Niemand meende toen nog, dat spook
geschiedenissen ongeschikt zouden zijn voor kinderoren. Angst 
gold als tussenruimte. Het was een stootblok voor de schrik. In 
boeken bracht angst een spannende griezeling teweeg, waarvan je 
moest leren genieten. Toen ik begon te lezen, heb ik dit gevoel 
niet leren kennen uit de geschriften van Kierkegaard, maar uit 
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vertellingen van Domien Sleecks en uit romans van Erckmann
Chatrian, die in de oorlogen van Duitsland tegen Frankrijk speel
den. Naar mijn mening zijn deze twee wellicht vergeten schrijvers 
uit de Elzas de beste weergevers van het gevoel van angst. 

Al ben ik verschillende keren in mijn leven doodsbang geweest, 
toch zou ik de angst geen grondgevoel van de menselijke natuur 
willen noemen. Anders is het gesteld met de schaamte. Ze komt 
even spontaan op als de angst, ze heeft misschien vaak even weinig 
redenen van bestaan, doch ze overrompelt iemand veel vollediger 
en ze laat hem geen uitweg, zelfs niet in het gevaar. Ze kan niet 
worden afgewenteld, niet worden gedeeld. Ze vermorzelt iemand. 
Ze laat hem volstrekt met zichzelf alleen. Als kind heb ik buien van 
wanhopige schaamte gekend over niets anders dan over het feit, 
dat ik besta. Mijn leven lang ben ik hier niet vrij van gekomen. 
Het is misschien ook een tussenruimte, een stootblok voor het 
stervensuur. In ieder geval vind ik schaamte veel verschrikkelijker 
dan angst. 

Had ik mij dan tegenover mijnheer Rampart ergens voor te 
schamen? Waarvoor het was, kan ik zelfs nu nog niet geloofwaar
dig onder woorden brengen. Ik zag mij, hoewel ik heel het alfabet 
reeds van mijn moeder geleerd had en ook in ander opzicht zeker 
voorlijk was, vergeleken bij mijn klasgenoten, als een verlaten 
kleine jongen, met wie voor mijnheer Rampart niets te beginnen 
zou zijn. De ellende, die over en door mij heen golfde, schokte mij 
zo geweldig, dat ik het liefst helemaal weg geweest zou zijn, niet 
dood, maar een ding, dat volstrekt niet bestond en dat nooit zou 
hebben bestaan en waaraan niemand, ook mijn eigen moeder niet, 
zou kunnen denken, omdat het er niet was en er nooit was geweest. 
In deze stemming kreeg ik een plaats op de tweede bank naast 
Toon Ooms, de zoon van de hotelhouder bij het spoor, in wiens 
tuin mijn vader zijn schietclub had, Sub Rosa. Dat ik hem al kende, 
troostte mij niet. Ik zat versuft in de bank als een werktuig, helemaal 
niet begerig naar leerstof of vriendschap. Als ik weg had mogen 
gaan, zou ik niet geweten hebben, waar naar toe. 

Toen vertelde mijnheer Rampart, dat wij als goede katholieke 
jongens het schooljaar zouden beginnen met een mis voor de 
Heilige Geest in de kerk van de Markt. In de rij gingen we daar 
naar toe, Janus en Jan Brogtrop voorop met mijnheer Krinkels, die 
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ook les gaf aan de kostgangers, - wij, de kleintjes, achteraan onder 
geleide van mijnheer Rampart. 

In de kerk van de Markt was ik lang niet zo thuis als in Smitjes
kerk. Wij hadden daar geen eigen plaats, wel mijn grootvader, 
maar niet mijn ouders. Het was er donkerder dan bij ons. Het grote 
hoofdaltaar bezat een uit hout gesneden opstand, bekroond door de 
figuur van de scheppende God in een houten stralenkrans. Toen 
mijn vader er samen met Jan Brogtrop kerkmeester was, is die 
Lieve Heer naar beneden gehaald, omdat hij vol witte luis zat. 
In zijn glorie maakte hij een grootse indruk, ook al door het half
duister om hem heen. Wie het pathos van dit soort Turnhouts snij
werk in de waterstaatkerken uit het begin van de vorige eeuw niet 
in zijn jeugd heeft ondergaan als getuigenis van de majesteit Gods, 
zal de godvruchtige gevoelens van de oudere generatie moeilijk 
doorgronden. Zeker zal hij niet begrijpen, dat mijn kinderlijk 
schaamtegevoel allerminst gelenigd werd in deze grote, schemerige 
kerk met die troostloze alleenheerser over hemel en aarde. 

Toen is het gebeurd. Wij hadden de ons aangewezen banken 
nauwelijks bezet, of achter in de kerk hoorde ik de sloffende voet
gang van Opa van Loon, die kort tevoren een lichte beroerte had 
gekregen en nog wat moeilijk liep. Ik durfde niet omzien, maar ik 
wist, dat hij ons voorbij zou lopen, naar zijn plaats, nogal vooraan. 
Op het ogenblik, dat het gebeurde, heb ik mijn schaamte ontspan
nen in een ontaard gehuil. Mijnheer Rampart deed wat hij kon 
om mij te kalmeren. Het lukte niet. Opa moest er bij te pas komen 
en mij meenemen uit de rangen van de schooljongens naar zijn 
eigen zitplaats, waar hij met zijn grote zakdoek mijn tranen weg
veegde en mij uit de zijzak van zijn colbert suikerklontjes, waar 
tabak aan kleefde, in de mond stak, want op de Zandbeurs dronk 
hij voortaan zijn koffie zonder suiker. Hij bewaarde de klontjes 
voor ons. Na deze gebeurtenis was ik het belachelijkste jong van 
heel de school. Ik kreeg dit goed te voelen ook. Toch veroorzaakte 
die vernedering een bevrijdende speelruimte voor mijn verbeelding. 
Wellicht heb ik mij om deze reden altijd gemakkelijk op studie 
toegelegd. 

Enkele dingen uit het leerprogram staan mij nog helder voor de 
geest. Hoe ik heb leren lezen, zou ik niet meer kunnen vertellen. 
Van het schrijven dat wij op een lei deden, weet ik nog, hoe het 

24 



begon met haaltje op en haaltje neer. Als de griffel kraste, ging dit 
dwars door mijn ziel en kreeg ik het onontwijkbare gevoel van 
weg te willen zijn. Soms overvalt mij dit nog, wanneer een van de 
kinderen bij het snijden van het vlees met zijn mes over het bord 
krast. Ook de geringste elektrische schok, bij het aanraken van 
schrikdraad langs een wei, verstoort op diezelfde manier mijn 
geestelijk gestel. Ik heb op kostschool eens voor straf de knoppen 
van een elektriseermachine moeten vasthouden bij een broeder, die 
meende, dat dit geen kwaad kon en dat het maar verbeelding van 
mij was, hier niet tegen te kunnen. Wekenlang ben ik daar volstrekt 
ellendig van gebleven. Als ik er aan terugdenk, is het mij nog, of ik 
langs de uiterste rand van het bestaan word gestoten zonder de 
weg te zien. Ik geloof niet, dat ik ooit langduriger en dieper ont
hutst ben geweest dan toen. 

Dit vertel ik niet om van mijzelf iemand uitzonderlijks te maken, 
maar omdat volgens mijn vaste overtuiging alle kinderen zulke 
kwetsbare punten in hun leven hebben, die volwassenen niet kun
nen gewaarworden, zodat ze die ongelovig veronachtzamen. Op 
deze manier kunnen gezonde wezens volkomen ontwricht worden, 
zonder dat zij ooit de eigenlijke oorzaak durven vertellen, omdat 
zij zich er voor schamen. Ook al zou het allemaal verbeelding zijn, 
dan dient er bij de opvoeding rekening te worden gehouden met 
de omstandigheid, dat kinderen niet alleen een verstand en een wil 
bezitten, die door training ergens geschikt voor worden gemaakt, 
maar dat zij van God verbeeldingskracht hebben meegekregen om 
daar zichzelf mee te zijn, dit is iets anders dan hun vader en moeder, 
hun schoolmeester en hun parochie-pastoor. Alle pogingen om 
leerlingen van zichzelf te ontvreemden teneinde ze te laten gelijken 
op hun opvoeders, komen mij voor als onbedoeld-misdadig. Alleen 
spontane volgzaamheid jegens een bewonderd voorbeeld kan men
sen vormen. Opgedrongen voorbeeldigheid is larie. 

Weet ik weinig meer over het lezen en schrijven op school, niets 
over het rekenen, des te beter heb ik de lessen in aardrijkskunde en 
geschiedenis onthouden. Op het bord stond de plattegrond van 
onze klas. Hier zijn we mee begonnen: de deur, de vensters, de 
kachel, de pupiter, de banken met onze plaatsen en de lijnen van 
de wandeling, die onze meester maakte om van zijn plaats op de 
pupiter bij de bank van Frie J ordans achter in de klas te komen. Bij 
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een volgende les stond de plattegrond van de school op het bord, 
toen die van de Engelsestraat en omgeving, daarna de plattegrond 
van de stad. Wij hebben op die manier kaart leren lezen. Telkens 
werd het zuiden aangegeven door een zon met stralen. Ik heb die 
zon met stralen zien schijnen over het samenvloeiingsgebied van 
Euphraat en Tygris, dat vijfduizend meter onder mij lag, maar ik 
geloof niet, dat de indruk hiervan op mij zo diep geweest zou zijn, 
wanneer de meester onze klas niet precies had uitgetekend met de 
zonnestralen op de plaats, waar zij binnen vielen om twaalf uur. 

Geschiedenis was mijn grootste verrukking. Ze kreeg haar bij
zonderheid niet alleen van de gloed, waarmee wij hoorden vertel
len, hoe Sint Willebrordus een afgodsbeeld omver wierp, Floris de 
Vijfde door zijn edelen vermoord werd, nadat zijn vader al, door 
het ijs gezakt, afgemaakt was geworden door Friezen, en hoe de 
oude Barneveldt zei 'maak het kort'. Haar grootste bijzonderheid 
bleef, dat wij in een generaliteitsland hadden gewoond. Het is 
mogelijk, dat onze brabantse leermeesters uit het begin van deze 
eeuw hier meer nadruk op hebben gelegd dan waar een helder 
begrip van de vaderlandse geschiedenis om vragen zou. Grote 
wreedheden zijn ons gewest zozeer niet aangedaan. Bovendien ver
keerde het in een waarneembare opgang sedert de toepassing van 
kunstmest de bodem markt-productief maakte en de begonnen 
industrialisatie er de eerste welvaart vestigde. Dit wisten wij toen 
nog niet. De geestdrift van die opkomst beleefden wij echter in de 
geschiedenisles, waar ons van klein kind af werd bijgebracht, dat 
Brabant een schade had in te halen. Wat wij ook worden zouden in 
de maatschappij, het zou onze roeping zijn, hieraan mee te werken. 
Uit de vaderlandse geschiedenisboekjes kon de achteruitzetting van 
het voormalige wingewest duidelijk genoeg worden afgelezen om 
onze leermeesters er ons herhaaldelijk op te laten wijzen. Geen 
enkele brabantse hertog bezat voor het nederlandse volk het belang 
van iedere hollandse graaf Nationale helden waren nooit of te nim
mer bezuiden de grote rivieren geboren. Onze vestingen heetten 
de sleutel van Holland of de grendel van Holland, maar geen 
schrijver trok er zich een zier van aan, wat deze steden voor Brabant 
betekend hadden en nu nog betekenden. 

Door hun kritiek op deze leermiddelen ontwikkelden onze on
derwijzers in ons het besef, dat wij ten onrechte geminacht werden 
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door andere bewoners van de nederlandse natie. Was dit een recht
matig besef? Voor zover het aan die anderen boosaardig opzet 
toeschreef, was het dit meestal niet. Zij wisten werkelijk niet beter 
of daar leefde in Noord-Brabant een dom en gezellig volkje, luid
ruchtig krachtens oppervlakkigheid en onderhoudend door gemis 
aan problematiek. Dit mensenslag bezat niet veel geschiedenis om
dat het in zijn goed geconserveerd geloof zich zonder onderzoek 
gelukkig voelt. Op die manier is het brabantse volk verscheidene 
malen door bezoekers of reizigers uit de noordergewesten be
schreven gedurende de negentiende eeuw. Dit verontwaardigde 
onze leermeesters. Ze kweekten heel sterk het bewustzijn van ons 
eigen brabanderschap in ons op. Wij behoefden onze zeden of ge
woonten niet te wijzigen om ons lankmoedig te voegen naar 
bovenmoerdijkse begrippen over fatsoen. Wij hadden onze eigen 
voorvaderlijke levensstijl, die wij nooit verloochenen mochten. In 
veel zaken van geest en gemoed konden wij Nederland verrijken 
door te blijven wie wij waren. 

Omdat ik tot vrij gevorderde leeftijd- ruim zes en twintig jaar -
uitsluitend ben opgevoed door brabantse mensen, die hier in grote 
meerderheid op deze manier over dachten, kan ik getuigen, dat dit 
eigenzinnig brabantisme nooit het karakter aannam van een stre
ving naar afscheiding of verwijdering van het bovenmoerdijkse 
Nederland, maar dat het altijd een drang inhield naar integratie 
van de brabantse levenswarmte in de gehele vaderlandse gemoeds
aard. 

Te lang is Noord-Brabant generaliteitsland geweest. Door de af
wijzing van zijn verlangen om 'der landen medelid' te worden, 
hebben de Staten Generaal aan dit gewest een onrecht aangedaan, 
waaruit het zich niet zonder bittere herinnering herstellen kon. De 
bitterheid van die herinnering doortrok mijn schooljaren. Ze gaf 
levenskracht aan mijn jeugdidealen. . 

Is het goed te keuren, dat onderwijzers reeds op de lagere school 
kritiek uitbrengen op de boekjes, die ze zelf gebruiken? Misschien 
kon dit in onze tijd moeilijk vermeden worden, omdat de bijzonde
re scholen betrekkelijk gebrekkige leermiddelen gebruikten. Daar 
het schoolgeld naar verhouding met vandaag heel hoog was, moes
ten de boekjes goedkoop zijn. Hiervan afgezien lijkt het mij nuttig, 
kinderen bijtijds wat kritische zin mee te geven, maar onverstandig, 

27 



hun geheugen vol te proppen met gereedgemaakte waardeschat
tingen. 

Behelst het axioma waarheid, dat Tollens onleesbaar zou zijn, 
dan houdt zijn naam hiermee op, tot de leerstof te kunnen behoren. 
Moeten leerlingen hem niettemin op hw1 examen kennen, dan 
hebben zij recht, te weten, om welke reden zij deze naam onthouden 
moeten. Dit is dan niet, omdat de man onleesbaar schreef, of om
dat hij 'de harmonie der sferen overbracht op een draaiorgel', maar 
omdat hij tijdens de napoleontische bezetting een nationale helden
galerij begon te ontwerpen, waarmee de romantiek op haar manier 
haar voordeel heeft gedaan. 

Een onderwijs, dat alle persoonlijke nieuwsgierigheid de pas af
snijdt, is slecht. Kinderen moeten over zo veel mogelijk dingen op 
zulke wijze worden voorgelicht, dat zij er iets áchter blijven ver
moeden. Mijnheer Rampart blijf ik dankbaar, omdat hij voor mij 
de geestelijke wereld niet dichtplakte met de etiketten van zijn 
aangeleerde kweekschoolwetenschap, maar iets in ons wekte van 
die heilzame geest van kritiek, die ik later wel eens tot mijn ver
bazing heb horen schetsen als een kanker, schier verderflijker dan 
de geest van bijzondere vriendschap. Vooruit maar! 

De meesters bleven niet altijd lang. Ik zal het tweede schooljaar 
niet of nauwelijks zijn ingegaan, toen mijnheer Rampart trouwde. 
Kort daarop is hij naar Indië vertrokken. Daarna heb ik hem maar 
éénmaal teruggezien. Toevallig uit Amsterdam te Bergen op 
Zoom, terwijl daar de kermis gevierd werd, stond ik met geladen 
flobert voor de schiettent ineens naast mijnheer Rampart, die zijn 
vijf schoten betaalde. Hij zag er niet veel ouder uit dan ik. Bij deze 
hernieuwde kennismaking bleek hij maar goed en wel twaalf jaar 
met mij in leeftijd te verschillen. De man, wiens eerste aanblik mij 
vervuld had met panische schaamte, was op het ogenblik, dat dit 
gebeurde, nog maar een jongeling van negentien of twintig jaar! 
Bij het ouderworden ondervindt men ongemerkt de vervaging van 
leeftijdsgrenzen. Toch heb ik die namiddag slecht geschoten. 

De mooiste zomer in mijn leven zal wel die van r9II zijn ge
weest, trouwens om andere redenen een van de mooiste jaren, die 
ik mij herinner. In dat jaar heb ik op de tweede april, tezamen met 
mijn oudste zusje, mijn eerste communie gedaan in de nieuwe kerk 
van Sint Jozef. Ik herinner mij het overbrengen van het Allerheilig-
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ste naar dit voltooide, grote bouwwerk: een zw1enge processie, 
die door onze straat trok. Wekenlang had mijn zus aan iedereen, 
die het horen wilde, verteld, dat zij als bruidje, in het wit, vlak voor 
het Heilig Sacrament zou mogen lopen. Ze dacht er niet aan, dat 
de overbrenging zou gebeuren in een gesloten rijtuig. In werkelijk
heid liep ze vlak voor een schichtig koetsierspaard, waarnaar ze niet 
durfde omkijken, omdat het zulke grote paardenogen had, en dat 
haar telkens in haar witte haarstrik wilde bijten, vreesde zij. Hier 
hebben wij daarna nog dikwijls om gelachen. Openbaar optreden 
beantwoordt haast nooit aan de verwachting van degene, die het 
doen zal. Er gebeurt altijd iets, waarop hij niet gerekend had. 
Achteraf moet hij wennen aan de ervaring, dat de toeschouwers 
maar het geringste deel van het drama beleven. De ware tragedie 
blijft achter de coulissen. Om een verloren haarspeld kan de vrouw, 
die Eva moet vertolken, dieper in verslagenheid geraken dan zij op 
de planken zich zal tonen om het verloren paradijs. Wie deze twee
strijd niet innig doorleeft of niet áán kan, mislukt. Zo'n conflict is 
het voorspel van alle dingen, die goed aflopen. Het is de spring
plank naar het gemak, waarmee ze schijnen te worden volbracht. 

Dat ik mijn eerste communie deed in mijn achtste, mijn zusje 
in haar zevende levensjaar, is ongewoon. Wij behoorden tot de 
vroegste generatie, waaraan de kindercommunie werd uitgereikt 
volgens de voorschriften van paus Pius X. Deze voorschriften 
dateren uit 1910. Ze zijn dus in ons land zonder aarzeling uitge
voerd, anders dan b.v. in Duitsland, waar er door sommigen nog 
lang tegen gesputterd werd, zelfs op een herroeping aangedrongen 
en gerekend. Wel werd er in Brabant over gedisputeerd. Oudere 
mensen dachten en zeiden, dat wij te jong waren om te weten, wat 
ons overkwam. Dit zal de reden zijn geweest, waarom wij buiten
gewoon intens werden voorbereid. 

Napoleon moet eens gezegd hebben, dat hij de dag van zijn eerste 
communie als de grootste dag van zijn leven beschouwde. Wat 
moest hij voor ons dan niet zijn zonder Marengo of Austerlitz in 
het vooruitzicht? Ik neem nu maar aan, dat Napoleon het echt 
heeft gezegd en dat hij de waarheid sprak ook. Van de zuiver ziel
kundige kant bekeken is de eerste communie voor alle katholieke 
kinderen de dag van de felste verheviging van hun gemoedskracht. 
Godsdienstig beoordeeld is het de dag van hun meest persoonlijke 
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ontmoeting met de levende Jezus. Bij deze ontmoeting openbaart 
Jezus zich aan hun ziel op de wijze van een kennismaking, waaruit 
een duurzame vriendschap met een zeer groot wederzijds vertrou
wen kan ontstaan. Ofschoon ik de zeeën van schaamte niet over
zien kan, waar ik doorheen geslingerd ben, en ook alle andere ver
driet niet wil opbiechten, dat nodig was om mij gelukkig te maken, 
kan ik de dag van mijn eerste communie alleen in mijn geheugen 
terugzien als een dag van duizelingwekkend geluk. 

Verder weet ik er nog van, dat soeur Bonifaas van de bewaar
school hinderlijk met een belletje tingelde, als wij een kniebuiging 
maken moesten, neerknielen, opstaan, naar onze plaats gaan. Ze 
was voor deze gelegenheid uit haar kleuterklasje gehaald. Het laatste 
gesprek, dat ik, reeds lang volwassen, met haar heb gevoerd op de 
speelplaats, waar ik uit zucht naar jeugdherleving binnenliep, werd 
onderbroken door een kleine dreumes met de boodschap: 'Soeur, 
moeder vraagt, of u voortaan mijn bibs wat beter schoon wil maken, 
als ik van de w.c. kom!'. Zij was toen een oud mens. Ik vreesde, 
dat zij uit haar neus zou gaan bloeden, maar de schaamte bleef 
uitsluitend aan mijn kant. 

Van school naar huis nam ik met vriendjes bij ons uit de buurt 
vaak een omweg, die ons door nauwe, slechtbestrate sloppen over 
twee pleinen voerde, waar we bleven spelen. Het ene, tamelijk 
groot, lag voor de kazerne; het andere was toentertijd nog een 
ingesloten zandvlak bij een herberg met uitspanning, waar vee
kooplieden elkander ontmoetten. Op dit plein stond een dikke 
boom, die wij naar de naam van de kastelein de dikke boom van 
Mansfeld noemden. Vier jongens van onze leeftijd konden hem 
niet omvamen. Bij de hevige nachtstorm in de tweede week van 
September r9rr is de dikke boom van Mansfeld omgewaaid. Hij 
lag ontworteld in de vreemde luwte van de ochtend na het nood
weer, een ontdane reus met verpletterde kruin en met bruine 
molmplekken tussen zijn taai ingewand. Door ons is hij opnieuw 
en tot het laatste bestormd. Zolang als hij daar lag, hebben wij op 
zijn lijk gespeeld en geravot. Zou ik nog zo helder weten, hoe wij 
in de uitstaande zijtakken klommen om er de twijgjes af te rukken, 
en hoe wij op de hellende stam elkander met spaanders bevochten 
tot de verliezende partij er af moest vallen of springen, wanneer 
niet een innerlijke waarschuwing, dat ik aan iets onbehoorlijks 
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deelnam, de vreugde van dit spel voor mij met zelfverwijt ver
mengd had? Niemand verbood het ons dan wijzelf, die dapper wil
den schijnen op een omgevallen boom, waartegen wij hoog had
den opgezien, toen hij nog recht stond. Ons wild bedrijf wist van 
die eerbied niet meer, doch uit ons hart was die niet weggewaaid. 

Op reis door Italië heb ik eens een mooie avondwandeling ge
maakt van Chiusi naar de kleine buitenparochie van de Madonna 
della Querce. Een hoog pad voerde langs glooiende olijfgaarden 
naar een effen dal en slingerde vervolgens door hoog riet en drui
ventuinen bergop, tot bij een bochtige wending ineens het kerkje 
voor mij lag, goeddeels verborgen achter een reus van een eik. Het 
leven lag stil; de horizon begon te kleuren met tedere tinten, waar
tussen waterachtig groen zo duidelijk waarneembaar was als klap
roosrood. De eik van de Madonna kreeg een wonderlijke krans 
van avondgloed. Over het dal aan mijn zijde zeeg een luwte als 
van dierenadem. Uitgeschilderd zou dit landschap onder deze lucht 
op zijn gunstigst een triviale prentbriefkaart hebben opgeleverd. 
In zijn werkelijkheid kon het niet anders dan iemand in vervoering 
brengen. 

Op de terugweg, bij het snel invallend duister, kwam de vraag 
ter sprake, hoeveel heidens volksgeloof zich dikwijls met devotie 
mengt. Ik meen: héél veel. En waarom zou dit zo niet zijn? De 
bijbel begint met het scheppingsverhaal. In onze nadering tot God 
zijn wij de sprekende getuigen van krachten, die zonder zelfkennis 
werken in de levende natuur. Ons is opgelegd, die krachten te 
beleven. Binnen de brand van de vuuroven riepen Ananias, Azarias 
en Misaël om de Godshulde van bergen en heuvels, gewassen en 
bronnen. Is het dan wonder, dat de schennis, aan een omgewaaide 
boom gepleegd, in jong, baldadig krachtsbesef een holle weemoed 
achterlaat? De kracht gaat over, maar die weemoed blijft. 

Droefheid laat minder herinnering na. Daags voor de dag, waar
op wij de verjaardag van mijn moeder vierden (zij was geboren op 
27 Maart, maar wegens de vasten kwam de visite jaarlijks op Maria
Boodschap, toen nog een verplichte feestdag) - dus op 24 Maart 
stierf in 1912 mijn broertje Fons. Mijn vaders oudste broer was 
toen professor in de poëzie op het seminarie IJpelaer. Hij schreef 
het gedicht voor het doodsprentje. Wat zijn wij daar trots op ge
weest! Wij zegden het van buiten op voor onze speelkameraden in 
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het leger. Heeroom Dorus, die dit gedicht had gemaakt, stierf heel 
kort na zijn gouden priesterfeest, op 5 Augustus 1947· Het gedicht 
op zijn doodsprentje is door mij geschreven. Hij stond als een van 
de meest gastvrije priesters uit heel het bisdom bekend en liet zijn 
goedgeefsheid liever misbruiken dan kwaad te denken van een 
medemens. Bovendien vond hij altijd ergens iets moois, zodat hij 
gedurig in bewondering genoot, zowel van zijn brevier als van 
Horatius ofBilderdijk, die hij zowat van buiten kende. 

Hem heb ik het eerst toevertrouwd, dat ik priester wilde worden. 
Hij verbaasde zich in het geheel niet. Zelf was hij de oudste van zijn 
stam in onze familie, gelijk ik van de mijne. Zijn oudste oom was 
priester geweest, zijn oudste oud-oom ook. Ze waren het geheel 
uit eigen vrije wil geworden, telkens de oudste zoon van een 
nieuwe stam als een eerstelingsoffer. Mijn moeder, die veel van 
romantische verhalen hield, en er ook heel veel kende, was over
tuigd, dat deze trek van de oudste jongen naar het priesterschap 
verklaard moest worden uit de toeleg van mijn voorgeslacht om 
tijdens de franse revolutie voortvluchtige priesters uit Duinkerken 
naar Engeland te helpen ontkomen. Om deze reden zou mijn 
betovergrootvader Petrus Asselbergs in 1792 uit Frans Vlaanderen 
zijn weggevlucht. 

Ik moet toegeven, dat de geschiedenis van onze Duinkerkse af
komst niet tegen archiefonderzoek bestand is gebleken, zomin als 
mijn priesterlijke jeugddroom tegen de werkelijkheid van het 
leven. Uit het verhaal heb ik mijn pennenaam en uit de droom 
toch iets van mijn stijl weten over te houden. In hoeverre hiervoor 
de school van Brogtrop aansprakelijk blijft, kan ik niet achterhalen. 
Na de augustusvakantie van 1912 ben ik naar kostschool gebracht. 
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III 

De Ruwenberg 

HET ZELFSTANDIG naamwoord beheerst als een machtige koning 
het wereldrijk van de taal. Naar zijn gril buigen zich, tot zich ver
buigens toe, alle andere naamwoorden. Het werkwoord voegt zich 
in alle vormen naar hem. Voorzetsel, voegwoord en bijwoord 
voelen hun afhankelijkheid misschien zo scherp niet, maar uit hun 
hoekje kijken zij toch geregeld de vorst naar de ogen. 

Om deze reden werd het zelfstandig naamwoord op het school
bord in de eerste klas van de cour moyenne voorgesteld als een 
hoofdletter Z van overheersende afmeting, die zich op dribbel
beentjes voortbewoog onder het strakke gelaat, dat afhing van zijn 
bovenbalk, waarop over de volle breedte een puntige konings
kroon stond getekend. Een kleine heraut, ging het lidwoord voor 
hem uit. De breedslepende koningsmantel, die afhing van het einde 
van de onderbalk, werd opgehouden door het guitige, doch daarbij 
hoffelijke bijvoeglijk naamwoord, dat als aangeklede letter B op 
de voet van het zelfstandig naamwoord volgde, meest gehoorzame 
van al zijn dienaars. 

Deze tekening van frater Geraldus staat mij nog even levendig 
voor de geest, als toen ik haar met moeite en (wat in die dagen meer 
zegde) met inkt natekende in het cahier, dat onder mijn naam op 
het etiket de aanduiding van zijn bestemming droeg: Nederlandse 
Taal. 

Toch niet alleen, omdat ik het tafereel heb nagetekend, leeft het 
vandaag nog voor mij. Wie te 's-Hertogenbosch op het bastion 
van Anthony van Grobbendonck gaat staan om uit te zien over de 
wijde vlakte, die Frederik Hendrik beheerste in 1629, ontwaart 
tussen de stompe toren van Vught en de scherpe kerknaald van 
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Den Dungen een waaiende wilgengroep, waaraan Jan van Goyen 
niet voorbij gegaan zou zijn zonder in vervoering te zijn geraakt. 
Hij immers wist aan wilgenbladen in herfstlicht en wind de tint 
van hemelzilver te geven. Die bomengroep staat op een krom
ming van de oude weg tussen Den Bosch en Sint-Michielsgestel. 
Het schijnt mij toe, dat deze bomen van de Pettelaer in mijn jeugd 
nog veel groter en mooier waren dan vandaag. Misschien ver
schrompelen wilgen op de duur. Het is ook mogelijk, dat de ver
beeldingskracht van kinderen geweld lijdt in de stormen der dage
lijksheid. 

Onder deze bomen heb ik het tafereel van frater Geraldus voor 
het eerst zien gebeuren. Het zelfstandig naamwoord zou worden 
binnengehaald door het muziekcorps van Goulmy en Baer met de 
tambour-maître voorop. Die tambour-maître was toentertijd een 
van de dikste en ook anderszins meest opvallende mannen van 
Nederland. 

Het zelfstandig naamwoord droeg een rode sleep, die onder een 
hermelijnen schoudermantel uitkwam. Het lidwoord opende de 
optocht met een waaiend vaandel, waarop in sierlijke rondschrift
letters geborduurd stond: 'Instituut Huize Ruwenberg'. Het werk
woord had zijn lustige dag. Het wapperde de zijbenen van zijn 
hoofdletter W voegzaam naar alle winden. Eerder scheen het te 
kronkelen over de bollige keistenen van de oude N apoleonweg dan 
te marcheren in een optocht. Was het wonder? Zijne Majesteit het 
Zelfstandig Naamwoord kreeg die dag met zoveel mensen langs 
de weg, die hem toejuichten, zoveel te doen, dat zelfs het tussen
werpsel, ofschoon het bij andere gelegenheden maar schaars voor 
de dag behoorde te komen, nu links en rechts door de volzinnen 
heenbolderde, immers de toeschouwers riepen 'hoera' en 'hoezee' 
en 'allemachtig' en allerlei andere dingen, die tussenwerpsels zijn. 
Ik hoorde zelfs weinig mededeelbare tussenwerpsels, afkomstig van 
opstandige onderdanen, of van bijwoorden, die bij de pracht van 
deze koningsstoet vonden, dat zij het voor hun doen te druk hadden. 

Naamwoordelijke delen van het gezegde ontstonden als kleurige 
visioenen uit het spel van zon en wind en wolken. Zij verfraaiden 
het geheel aanzienlijk door het omvangrijker vatbaar te maken voor 
redekundige ontleding. 

Het tafereel van het schoolbord was voor mij gaan leven. Het 
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was spraakkunst in de zuivere zin van het woord geworden: de 
kunst om het ongeziene waar te nemen door aan het ongezegde 
vorm te geven. 

Winderig moet het zijn, maar de zon moet schijnen, wanneer gij 
van Den Bosch over de Pettelaer naar Ruwenberg wandelt. Het 
moet begin-september zijn. In de heesters langs de weg moeten 
kruisspinnen midden in hun webben zitten, die bepareld zijn van 
morgendauw. Een kleverige herfstdraad moet uw voorhoofd jeu
kend maken. Over de natte weiden langs de Dommelboorden 
moeten grote wattige wolken drijven, gij weet niet, welke ont
moeting met andere verre wolken tegemoet. Het moet nuchter, 
klaar weer zijn, zodat uw droom geen hersenschim lijkt, doch iets, 
dat bij de sloten en weilanden, bij de wilgen en canadassen op zijn 
plaats is, een jeugdherinnering en een herfstgenot tegelijk. 

Ik weet niet, of men tegenwoordig nog vogels vangt met een 
klepkooi. Toen ik een kleine jongen was, deed men dit wel. Mijn 
broer Dorus had het er zo ver in gebracht, dat zijn volière in onze 
tuin de volste uit heel onze vriendenkring was. 

Voor Instituut Huize Ruwenberg hadden de bomen hun tegen
woordige hoogte nog niet bereikt. Terwijl de wilgen langs de 
Pettelaer toentertijd hoger waren, leek het geboomte tussen het 
ingangshek en de voordeur nog maar kindergoed. Hierdoor zag 
je veel beter dan thans de twee halfronde hekken rond het grasperk 
met bloemen voor de hoofdingang van het huis. Ze stonden als 
tengels van een kreeft ter gevaarlijke omarming open. Daarom 
noemden wij Ruwenberg: de klepkooi. 

Wij kwamen er binnen met een char-à-bancs, die van de hoofd
weg af doorreed tot het einde van de oprijlaan. Daar golfden wij 
met meer dan veertig jongens in minder dan geen tijd eruit. Aan 
de hoofddeur stond, fors en welgedaan, de frater-directeur van 
toen, frater Leodardus, die iedere nieuweling schatte op zijn moge
lijkheden tot heimwee en tot kwajongensstreken, twee kansen, die 
dicht bij elkaar liggen in het ontluikende mensengemoed. 

Een lucht van slappe thee en vers brood hing onverdrijfbaar 
onder het wulf van de voorbouw, waar een brede houten trap naar 
kapel en slaapzalen voerde. Weerszijden van de trap hingen de ere
lijsten en de groepsfoto's van vroegere-jaars-leerlingen, onder wie 
de compagnon van mijn vader, mijn oud-oom Piet van Heyst, tot 
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de eerste generatie had behoord. Voor kinderen is het gelukkig, dat 
de kledingmode de gewoonte volgt van onze huid, snel te ver
ouderen, want hierdoor handhaaft zich de afstand in de tijd. Afge
beeld als mijn leeftijdgenoot, droeg Piet van Heyst een zwarte lange 
broek, een staande boord met uitgeslagen punten en een bolhoed. 
Die dracht benam hem alles, wat voor ons op kinderlijkheid, laat 
staan: kinderachtigheid, geleken zou hebben. Ze verzekerde, dat 
hij en de Ruwenbergse pioniers, deugdelijke knapen waren ge
weest, onder gedegen bewaking wilskrachtig en onder geen om
standigheden huilerig. Hoewel hij op de erelijst geen opvallende 
plaats had kunnen veroveren, behoorde ook mijn vader tot de oud
leerlingen. Op de groepsfoto uit zijn jaren is hij moeilijk te herken
nen. Reeds voor hem had Piet van Heyst de legendarische voor
beeldigheid van het oprichters-geslacht vertegenwoordigd: een vat 
van pensionaatsdeugd, dat een schamele holte overhield voor 
levenswijsheid. 

Heb ik bij het zien van de laagste speelcour, de hollandse plaats, 
met haar reuzenzwaai, beugelbaan en eekhoornkooi, mij van de 
lust tot guitenstreken voelen bekruipen, dan werd de steigerende 
hoogmoed neergedrukt door de welwillende ouderdom van frater 
Amandus, die mij kindje noemde. Hij had mijn vader nog in de 
klas gehad, wat hem verplichtte, mijn ontveinsd gevoel van diepe 
verlorenheid te doorgronden. Hij wist allang, dat jongens, die veel 
drukte maken om hun kameraadjes te overtroeven, 's avonds in 
bed liggen schreien. Zijn hand voelde aan als droog lindenhout, dat 
weldra zal verpulveren. 

Enkele weken ben ik onder zijn bewaking gebleven. Hij was 
geen klasbroeder meer, doch surveillant op de hollandse plaats, 
waar de leerlingen van de eerste tot en met de derde klas van de 
lagere school zich vermaakten. Omdat ik drie jaar naar de school 
van Brogtrop was gegaan en altijd goed had meegekund, hoorde 
ik thuis in de vierde klas, op de cour moyenne, waar frans gesproken 
moest worden. Hiertoe kende ik nog geen frans genoeg. De fraters 
wilden blijkbaar deze plicht niet laten verwateren door onvermo
gen. Daarom kreeg ik op de hollandse plaats in een afzonderlijk 
lokaal bijlessen in het dagelijks gebruik der franse taal uit een geestig 
boekwerk, dat de fraters zelf hadden samengesteld en dat Petites 
Causeries heette. Zij hebben mij drie jaar lang begeleid, deze brave 
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samensprek.ingen over het gedrag in de kapel en op de speelplaats, 
over de spijzen en de regels van het cricketspel, over de kermis en 
het landbedrijf, gevolgd door een lijst van gebruikelijke spreek
fouten met vetgedrukte verbeteringen. De meesten van ons kenden 
de causeries glad van buiten. Sommigen zijn er bisschop of missiona
ris, minister of commissionair mee geworden. Hardnekkig bleef 
niettemin de anekdote rondwaren, die ook in het jubileumboek van 
Ruwenberg is afgedrukt, als zou onder de Eiffeltoren een bezoeker 
van Parijs aan een andere gevraagd hebben: 'Pouvez-vous fran
çais ?',waarop hij voor antwoord kreeg: 'Oui, je pouve'. Dit werd 
hem aanleiding om op te merken: 'O, dan zijt gij ook van de 
Ruwenberg'. 

De bijlessen werden ons verstrekt door frater Sebaldus, een jon
gen uit Wanroy, wiens gezicht hoogrood opliep bij de minste ge
legenheid, waarom wij hem ten bewijze van onze ontvankelijkheid 
voor het frans 'Frère Coquelicot' noemden. Er speelde een trek 
van lichte ironie om zijn lippen, als hoorde hij in de vormelijkheid 
van de verzonnen samensprek.ingen voor het eerst de conversatie
toon van een te vroeg beschaafde wereld. Als hij daarentegen met 
minzame herinnering aan de colloquia van Erasmus terugdacht, zou 
ik de leeftijd niet bezeten hebben om dit op te merken. Hij min
achtte mij dieper dan zijn andere adepten, waaruit ik besluit, dat 
wij iets van elkaar dreigden te begrijpen. 

Aldus geoefend om mij uit te drukken in het frans, mocht ik een 
goede maand na aankomst verhuizen naar de vierde klas, waar 
frater Geraldus op de cour moyenne onze klas-broeder werd. Ik 
was voor de tweede maal een nieuweling. Tegen het kostschool
leven heb ik later wel eens horen aanvoeren, dat het door dwang 
tot langdurige vertrouwdheid met dezelfde personen de ontwikke
ling van iemands vrijheid in het maatschappelijk verkeer zou be
lemmeren. In het gezinsleven en op straat is de ontmoeting met on
bekenden normaal. Ze wordt de scholier van pensionaten ont
houden. 

Hoe overtuigend het bezwaar klinke, het houdt weinig rekening 
met de intensiteit van de ontmoeting. De nieuweling op kostschool 
krijgt bijna geen kans, zich te onttrekken aan de aandacht van de 
vreemden, die hem waarnemen. Hij kan niet volstaan met het 
maken van een kortstondige indruk, maar voelt zich uitgeleverd 
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aan anderen. Hij weet, dat zij over hem praten, doch niet, wat zij 
zeggen. Hij kan zich niet losmaken van hun geheimzinnig gezel
schap, dat hem aan tafel als in studie en recreatie bijblijft. Altijd 
bekeken worden door vreemden, die htm oordeel verbergen, maar 
hun spotlust voeden, is voor een kind iets anders dan binnen het 
beschermend gezin de afwisseling van komende en gaande bezoe
kers beleven. Nieuweling zijn beproeft krachten, die in een kind 
ongaarne groeien, zodat volwassenen ze soms lang ongebruikt 
houden. 

Kwetsuren, aangedaan door de omgeving, vinden op kostschool 
geen troost bij moederliefde en geen uitkomst bij teruggetrokken
heid uit het verkeer. Zo komt het, dat pensionaatskinderen gemak
kelijk gaan dwepen met iemand, die zij vertrouwen: een vriendje 
ofleermeester. Voor mij zijn de taallessen van frater Geraldus het 
vluchtoord geweest uit de gemiste aansluiting aan spel en gesprek 
van mijn leeftijdgenoten. 

Al spoedig bleek, dat wij thuis bij onze spelletjes in de poort van 
het leger een geheimzinnige fantasie bevredigd hadden, die vreem
de kinderen niet boeide. Een bal trefzeker naar een doel schoppen 
kon ik niet. Ik heb het nooit geleerd. Wat mij uit de verte toege
worpen werd, ging ik met dezelfde verlegenheid uit de weg, of 
het een steen, een cricketbal of een appel was. Hier kwam nog bij, 
dat de emulatie-drift nooit sterk in mij ontwikkeld is. Een voetbal
wedstrijd heb ik altijd een naargeestig schouwspel gevonden, waar
bij het mij niet in het minst interesseert, welk elftal het vaakst een 
goal maakt. Krijg ik in een filmjournaal iets van deze aard toeval
ligerwijze te zien, dan verveel ik mij. Ook bij andere spelen slaag 
ik er zelden in, het verloop dramatisch te beleven en blijf ik onver
schillig voor winst of verlies. De verhouding tussen de zinsdelen 
in een periode van Potgieter lijkt mij interessanter dan de opstelling 
van het beste voetbalelftal. Ik heb een goed gekozen bijwoord 
altijd hoger bewonderd dan een goed toegebrachte schop. 

Dit moet in mij zijn voortgekomen uit een vroege wrok. Ik kan 
geen paard zien lopen zonder aandacht voor zijn beweging, maar 
kijk op een concours hippique niet eens in mijn programma om 
de naam van de berijder te kennen. De auteur van het ellendigste 
vlugschrift zal ik levenslang onthouden, maar ik ken de naam van 
geen enkele sportkampioen. Ieder mens betreedt gebieden, waar 
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zijn belangstelling nevelachtig wordt. Wie alle onderdelen van een 
radiotoestel in de gepaste volgorde kan opsommen, heeft moeite 
met de namen van het tuigwerk op een zeilschip. Wie zich in geen 
jaartal vergist, moet voor het telefoonnummer van zijn eigen moe
der de gids raadplegen. Er bestaan ook voor elk mens gebieden, 
die zijn belangstelling als met opzet ontwijkt. Hij weet misschien 
niet, dat hij ze vreest, maar hij vreest ze. 

Mijn eerste sinterklaasbrief schreef ik naar huis uit de eerste klas 
van de cour moyenne. Hier werd ons aparte tijd voor gegund. We 
kregen een nieuwe kroontjespen om mooi te kunnen schrijven, we 
mochten kleurkrijt gebruiken om onze brieven op te sieren met 
tekeningen en initialen. De klasbroeder, bij wie wij deze werkstuk
ken inleverden als schoolopstellen, prees ze naar waarde, liet er 
schrijffouten in verbeteren of leestekens in aanbrengen naar be
hoefte. Dan plakte hij de omslagen dicht en frankeerde ze. Mijn 
oudste sinterklaasbrief stond op rijm. De namen van Vondel en 
Da Costa worden er in genoemd. Ik was negen jaar oud, maar als 
frater Geraldus ons portretten liet zien in de bloemlezing van De 
Groot, Leopold en Rijkens, waaruit hij tijdens de taallessen voor
las, zou ik Bilderdijk al niet meer met Staring of Hooft niet meer 
met Huygens hebben verwisseld. 

Zelf bezaten wij dit kostelijk boekwerk niet. De frater was er 
eigenaar van. Hij bracht het mee naar iedere taalles, haalde er voor
beelden uit aan, dicteerde er soms uit en liet ons altijd de portretten 
zien van de mensen, die de treffende uitspraken gedaan hadden, 
waarmee hij onze ontroerbaarheid bespeelde. Ik heb in mijn leven 
heel wat mensen ontmoet, die van letterkundige geschiedenis veel 
meer wisten dan frater Geraldus. Ik heb er bij mijn weten nooit 
meer een ontmoet, die zo innig dankbaar was voor elke fraaie 
dichtregel, elke gevoelige opmerking, elke kernige uitspraak. 

De toverkracht van de nederlandse taal liet hij voelen uit regels, 
die iedereen vrijwel van buiten kent, maar waarin hij bezwerende 
zeggingskracht onderscheidde. 'Ruischend valt het graan', uit het 
Oogstlied van Staring, kreeg voor hem de klank van een oceaan
diepe berusting. 'Het paard liep als met vleugels' uit de volksdeun 
van Jan Pieter Heye over het karretje op de zandweg, genoot hij 
als de oproeping van een grillig natuurverschijnsel in het avond
donker. 'Moeder zeit hij, waarom schreit gij' werd in zijn voor-
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dracht gericht tot zulk een verlorenheid in leed, dat ik van toen af 
nooit meer de naam van Maaike de Wolf heb gelezen of uitge
sproken zonder iets van haar verdriet om de dood van haar kind 
in mij te voelen trillen. 

De wereld, waaruit gedichten tot mij doordrongen, is mij door 
frater Geraldus opengesteld als de wereld der eeuwige werkelijk
heid. Ik vond er warmte, die de samenleving mij niet geven kon. 
Ik werd er ontlast van het onvermogen om mee te tellen door een 
steeds gereed vermogen om mee te voelen, te denken en te verbeel
den. Dit maakte mij ongenaakbaar voor de geringschatting van 
kameraadjes. 

Toch mag ik mij niet als een eenzelvig dromertje voorstellen 
tussen waakzame deugnieten. Het is waar, dat zij mij singulier 
vonden. Het spreekt uit de bijnamen, die ze mij gaven. Het bleek 
even duidelijk uit de achteloosheid, waarmee ze mij tot de laatste 
man lieten staan bij de samenstelling van speelgroepen. Maar zij 
sloten mij niet uit van hun andere plannetjes of ondernemingen. 
In hun kleine schelmenstreken werd ik even vriendschappelijk be
trokken als in hun voorbereiding van feestjes of in hun gemeen
schappelijke toeleg op het compositie-werk. Mijn waardeloosheid 
in alle sportbedrijf en gymnastiek werd opgewogen door bruik
baarheid voor beraad en afvaardiging naar de fraters. Wie zich 
tekort gedaan voelden, namen mij gemakkelijk in vertrouwen. 
Kreeg iemand onrechtvaardig straf, dan wist ik onze verontwaar
diging hierover aannemelijk te maken bij de surveillant of bij de 
schuchtere rector Schoorlemmer, van wie wij godsdienstles en 
bijbelse geschiedenis kregen. 

De kerstvakantie van mijn eerste kostschooljaar doordrong mij 
van het feestelijk gevoel, een welkome gast bij mijn eigen ouders 
te zijn, gedurig gevraagd naar wat ik het liefst zou doen of krijgen, 
als een volwassene ontzien, zelfs door mijn vader meegenomen op 
zijn nieuwjaarsbezoeken bij de geestelijkheid, bij zijn ooms en 
broers. Die nieuwjaarstocht verliep vóór de eerste wereldoorlog 
volgens vastgestelde regels, die een oudste zoon vroeg moest leren 
kennen. Hij begon met staande receptie op de pastorie van de deken, 
waarbij niets gepresenteerd werd en eindigde in een omstandige 
borrelpartij ten huize van een ongetrouwde nicht van mijn vader, 
waar al diens broers en neven aan het einde van hun rondgang door 
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de stad bijeenkwamen. Ik werd er volgestopt met koekjes en bon
bons. Het gesprek van de heren handelde grotendeels over zaken, 
die ik niet begreep. De dames hielden zich levendig met mij bezig. 
Ik kon met overtuiging zeggen, dat ik graag op Ruwenberg was. 

Tegen het einde van de vakantie openbaarde zich het vooruit
zicht op mijn afscheid in een wild gestoei met mijn jongere zusjes 
en broertjes. Mijn moeder bracht mij naar de trein, waarin frater 
Calixtus reeds zat met de jongens uit Zeeland. Op het ogenblik, 
dat ik hen terugzag, vergat ik vakantie en bevoorrechting. De frater 
moest mij aanmanen, nog even de laatste groeten van mijn moeder 
te beantwoorden, zo druk was ik reeds in gesprek met mijn mede
scholieren. 

Bij het lengen van de dagen en de komst van de lente werd het 
schoolleven prettiger. Het prettigst was het zomertrimester met zijn 
lange wandelingen door de toen nog ongeschonden bossen van 
Zegenwerp. Wij speelden met gekortwiekte vogels, mochten in 
het avonduur buiten nog roken en werden door frater Severianus 
binnen geroepen in de recreatiezaal, waar hij uit Karl May voorlas 
over Kara ben Nemsi. In de slaapzaal schemerde het nog, als wij 
naar bed gingen. Op warme dagen hing over heel ons leven een 
sluier van wijding en droom. Traag kronkelde de Dommel door 
de weilanden. Achter een bomengroep bijna verborgen, stak het 
doofstommeninstituut ginder zijn schriele torentje de zomerlucht 
in. Aan de Schijndelse kant van het dorp lag het klein seminarie 
Beekvliet. Heel dit stuk Brabant deelde in een schier buitenwereldse 
rust. 

Met de bewoners van het dorp kwamen wij weinig in aanraking. 
Op bezoekdagen mochten onze ouders ons meenemen voor een 
wandeling. We kochten dan snoep in de winkel van Mie Kniknie 
achter de lindebomen bij de smidse en aten biefstuk in restaurant 
Overberg. Of we reden met de paardetram naar Sluis Nul om 
erwtensoep te gaan eten in Lohengrin op de Bosse Markt, waar de 
pannekoeken zo goed waren. Enkele dorpstypen kenden wij allen, 
vooral de zwerver Poeta, een halve dement, lang niet verstoken van 
humor, diep onmaatschappelijk, zodat veel kinderen bang van hem 
waren, echter waarneembaar bevlogen door een heimwee naar on
vermoede verten, dat hem in zijn staat van aanhoudende verwaar
lozing iets mystieks tezamen met iets opstandigs deed uitstralen. 
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Sommigen van ons waren hiervoor bijzonder gevoelig. Ik heb 
nooit goed kunnen uitstaan, dat mijn kameraadjes Poeta plaagden. 

Door het verdwijnen van zulke dorpsidioten is het brabantse 
landleven sterker veranderd dan men, zonder ze gekend te hebben, 
zou geloven. In de kempische dorpsnovellistiek uit de tijd, dat de 
dorpen nog door geen snelverkeer ontsloten lagen, komt men on
nozelen tegen, die vandaag niet meer passen in de gemeentelijke 
organisatie. Hun onvolgroeid gemoedsbestaan maakte hen moeilijk 
te doorgronden. Zij hechtten zich aan niemand of niets en konden 
toch hun omgeving niet missen. Bedelaars waren ze niet, maar ze 
misten het eergevoel om de herkomst van hun kleding en voedsel 
persoonlijk te verantwoorden. Ze bewogen zich door de gemeen
schap zonder vast rustpunt. Gewoonlijk verstonden zij de kunst 
van huisvesting niet. Ze hadden hun slaapplaats ergens in een schuur 
of stal, waar ze nachtenlang wegbleven, omdat ze door de bossen 
zwierven of wegens landloperij in hechtenis zaten, doch telkens 
doken ze weer op, schuifelden naar hun plavuis in de dorpskerk, 
deden karweitjes voor een boterham, stroopten wild en zeiden 
droogkomieke wijsheden, waaruit hun onverschilligheid voor gezag 
en ordening de toehoorders besmette met een gezond gevoel voor 
betrekkelijkheid. 

De sociale functie van deze taaklozen kan men in regionale ver
tellingen nagaan. Ze was eer romantisch dan praktisch, maar in een 
samenleving, waarin maatschappelijk hulpbetoon een onderneming 
van liefdadigheid bleef, zodat een stakker zich kon laten helpen 
zonder zich te moeten onderwerpen aan bemoeizucht, vertoonde 
de landloperij van geestelijk onvolgroeiden een heldhaftig indivi
dualisme. Mijn langdurig internaatsleven heeft mij weinig kans 
gegund op vaste omgang met zwervers en dorpsidioten. Juist daar
om wellicht bleven zij mij fascineren. Ik benijdde hun heilige on
afhankelijkheid. 

Temeer zal die mij te Sint-Michielsgestel aangetrokken hebben, 
omdat ik als jongen uit West Brabant bij veel Meierij ers een onder
danigheid opmerkte, waarin wij nooit waren opgevoed. Als ik 
onder de vacantie ging logeren bij de familie van mijn grootvader 
te Waalwijk, ontmoette ik daar een eerbied voor standsverschil, 
die ons van huis uit tegen de borst was. In een garnizoensplaats, 
waar de burgerij maling had aan militaire rangen, doorzagen wij 
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tijdig de mogelijkheid, dat iemand hooggeplaatst en ongeschikt 
voor de omgang kon zijn. Oostelijk Brabant, veel later staats ge
worden dan Bergen op Zoom, bleeflanger feodaal. Hierbij behield 
het volk een gehoorzame argeloosheid, die eerst door de industriali
satie van de zandgebieden plaats begon te maken voor een meer 
kritische beschouwing van de maatschappij. De fabrieksdirecteur 
kan bezwaarlijk volhouden, dat hij zijn gezag rechtstreeks aan God 
ontleent. Gewoonlijk is hij ook te blij met zijn maatschappelijk 
welslagen om dit niet aan zijn eigen initiatief toe te schrijven. 

De tijd, dat willekeurige gezagserkenning voor een godsdienstige 
deugd doorging, heb ik tijdens mijn leven voorbij zien gaan. Bij 
de opkomst van de bonden, kreeg de strijd om rechtvaardigheid 
in loon en behandeling geleidelijkaan het sacrale karakter, dat 
vroeger uitsluitend aan toegewijde onderworpenheid werd toege
kend. Deze schijnbaar natuurlijke verschuiving van accent voltrok 
zich in de zuidergewesten als een tamelijk zware crisis, die in het 
midden van de twintigste eeuw nog niet geheel was uitgewerkt. 

Veel van mijn leeftijdgenoten, die op Ruwenberg geweest zijn, 
vertellen met genegenheid, hoe diep de indruk was, die de artistieke 
frater Palladius op hen maakte. Hij was onze tekenleraar, zelf een 
beetje kunstschilder, solied belezen, reeds vóór de eerste wereld
oorlog bekend met de geschriften van Léon Bloy, echter naar mijn 
smaak bijzonder eigenzinnig. Zijn donker uiterlijk, zijn gitzwart 
haar en pikzwarte ogen, imponeerden bijna alle jongens. Hoewel 
ik mij zijn gestalte en bewegingen nog levendig kan voorstellen, (hij 
is in 1945 gestorven) mag ik toch niet zeggen, dat frater Palladius 
veel voor mij heeft betekend. Zijn oorspronkelijkheid moet stuk
ken groter geweest zijn dan die van frater Geraldus. Hij bezat een 
eigen smaak en een zelfstandig oordeel, terwijl Geraldus ons slechts 
ter bewondering voorhield, wat algemeen als mooi werd erkend. 
Maar frater Palladius drong ons zonder het te weten zijn persoon
lijke zienswijzen op en frater Geraldus deelde ons de rijkdom van 
zijn algemene inzichten in glanzende opgetogenheid mee. 

Voor dit verschil van voorstellen ben ik altijd gevoelig gebleven, 
ook later. Nooit heb ik mij gemakkelijk andermans bewondering 
laten aanpraten. Ik heb er ook nooit veel om gegeven, of gevoelens, 
die mij ontroerden, in de mode waren of niet. Een uitsluitend revol
terende voorkeur kan in de kunstgeschiedenis aanzienlijke stoot-
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kracht voor nieuwe denk.beelden ontwikkelen. Ze is zelden recht
vaardig, nooit voldoende veelzijdig naar mijn smaak. Het waar
deringsverschil ten opzichte van het verleden, dat ik evenals mijn 
vriendjes waarnam tussen Geraldus en Palladius, ben ik in mijn 
later leven blijven waarnemen tussen allerlei schrijvers en sprekers 
over geschiedenis of schone kunsten. Het is een elementair verschil. 
Ik kan mij voorstellen, dat van de Palladius-richting groter stuw
kracht uitgaat. Mijn natuur bestemt mij echter tot een geboren 
partijganger van de Geraldus-richting. 

Hieruit mag men niet verstaan, dat de twee fraters, die ik nu 
ieder een richting laat vertegenwoordigen, in hun onderlinge om
gang of in hun onderwijs zich als tegenstanders gedragen zouden 
hebben. Tussen mijn negende en twaalfde jaar bezat ik zeker geen 
oordeelskracht genoeg om de onderlinge verhouding van mijn 
opvoeders nauwkeurig te schatten. Dat het een vriendschappelijke, 
ja, echt broederlijke verhouding was, beïnvloedde heel de kost
schoolgemeenschap. In mijnjaren kwamen daar de bijzonderheden 
niet voor, die zulk een samenleving licht ontaarden. Er bestond 
zelfs geen woord om uitingen van persoonlijke voorkeur aan te 
duiden, gelijk ik later van andere brabantse pensionaten de werk
woorden 'spekken' en 'bèmer' te horen kreeg. Het laatste schijnt 
uit een samentrekking van 'bien aimer' ontstaan te zijn. 

Wel kenden wij een stelsel van moniteurs, van bonnen en correc
ties, die ik later vaak heb horen afkeuren. De moniteurs waren 
begunstigden wegens verdiensten: zij mochten kaarsen aansteken 
of bloemen begieten, omdat zij een hoog punt voor gedrag hadden 
gehaald, soms ook, omdat zij bij de controle op het frans spreken 
van hun medescholieren talrijke bonnen of correcties hadden op
gehaald. Bonnen werden betaald voor het gebruik van hollandse 
woorden, correcties voor het maken van fouten in het frans. Deze 
papiertjes bezaten wisselwaarde. Wie aan het einde van de week het 
grootste aantal bonnen en correcties kon overleggen, kreeg daar 
beloning voor. Tegenwoordig zal zulk een georganiseerde vitterij, 
die dicht aan verklikkerij grensde, menige lezer verontwaardigen, 
maar het systeem bestond ook op andere kostscholen en vond zijn 
oorsprong bij het signum linguae van de belgische colleges. Wij 
kenden ook prijsuitdelingen met veel onderscheidingen. Ze zijn 
overal uit de tijd geraakt. 
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Om hun ontstaan te begrijpen, moet men het onderwijswezen 
van de voormalige generaliteitslanden enigszins kennen. Hollandse 
schoolwetten en schoolgebruiken werden er als vijandige belemme
ringen voor de vrijheid van godsdienstige vorming opgevat. De 
opvoedkunde richtte zich naar de spaanse zuidergewesten, waar 
beloning en straf de aard vertoonden van eerbewijs en vernedering. 
Ook bij ons bestonden vernederende isolatie-straffen: op de knieën 
liggen voor de klas tijdens de lesuren of in de recreatiezaal geduren
de de speeltijd; met de armen gekruist onder het portiek zwijgend 
heen en weer lopen, terwijl de andere jongens van hun vrijheid 
genoten; thuis moeten blijven van de wandeling; of de zondag
middag moeten doorbrengen in afzondering in een klaslokaal om 
daar een aantal bladzijden uit een frans boekje over te schrijven. 
Wie aldus wegens wangedrag in quarantaine was gesteld, mocht 
door de anderen niet worden toegesproken of geholpen. Deze 
bestraffmgsmethoden gingen uit oude kloostergemeenschappen 
naar de kloosterscholen-, vandaar naar de colleges en kostscholen 
over. 

Braafheid uit loonzucht en schuwing van het kwaad uit angst 
voor de afgescheidenheid werden lang als uitvloeisels van de katho
lieke vroornheidsopvatting beschouwd. De protestantse levensop
vatting verzette zich er tegen. Dit is misschien de reden geweest, 
waarom katholieke internaten trouw bleven aan een opvoedkundig 
stelsel, dat door andersdenkenden als typisch-rooms veroordeeld 
werd. 

Het is mij niet bekend, op welke manier er lang na mijn tijd een 
eind is gekomen aan het verplicht frans spreken, ik weet alleen, dat 
dit einde op de cour moyenne in 1935 en op cour supérieure in 1938 
is gekomen, want zo staat het in het gedenkboek. Bij de oprichting 
in 1852 bedoelde mgr. Joannes Zwijsen van Ruwenberg uitsluitend 
een instelling tot lager onderwijs te maken, waarop het klein semi
narie aansluiten zou. Voor onze ouders was het een school, waar 
wij frans leerden spreken, trouwens sedert 1868 werd er handels
onderwijs verstrekt, zodat de voorbereiding op het seminarie moei
lijk als het uitsluitende doel van de school kon blijven gelden. 
Goed frans leren bleef voor de ouders het hoofddoel. 

Frans was de wereldtaal van de beschaafden, toch zeker tussen 
1815 en 1914. Nederlagen van Frankrijk tegen Duitsland populari-
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seerden slechts het engels, het russisch en het spaans op de wereld
markt; het duits heeft er nooit veel bij gewonnen. Tussen 1918 en 
1940 bleef het frans een voorname taal, waarmee men in de meeste 
buitenlandse hotels terecht kon. Als handelstaal begon het toen 
veel van zijn waarde te verliezen. Dit zal de eerste reden geweest 
zijn, waarom het bij de brabantse opvoeding niet meer zo ijverig 
behartigd werd. Tot gewestelijke zelfbescherming tegen invloeden 
uit het zuiden bestond geen reden. Hoogstens kan een algemene 
sympathie voor de vlaamse beweging bij sommige gezinnen het 
frans in discrediet hebben gebracht. Na 1945 komt men verder, 
als men zijn engels goed kent. Zelfs de lectuur, die aan brabantse 
stationskiosken wordt verkocht, is tegenwoordig meer engels dan 
frans. Vroeger zag men te Roosendaal, Boxtel of Eindhoven zelden 
een engels boek, maar uit de goedkope franse series lagen er deeltjes 
te kust en te keur. Het verval van het frans spreken op Ruwenberg 
laat zich dus uit de tijdsomstandigheden gemakkelijk genoeg ver
klaren. 

Niettemin geloof ik, dat het stelsel van bonnen en correcties op 
de duur de jongens is gaan tegenstaan. Reeds in mijn dagen be
stond er een onbeslechte twist over de vraag, of iemand een bon 
moest betalen, wanneer hij tot een andere jongen zei: 'comment 
dit-on oliebol en français ?' Volgens rigoristen had deze knaap 
hollands gesproken en was hij dus strafbaar. Probabilisten achtten 
hem wegens zijn kennelijke drang naar wetenschap verontschul
digd. Een lakse opvatting verdroeg, dat hij gesproken zou hebben 
over 'cette chose, que nous nommons oliebol'. 

Vooral, toen ook bonnen gevorderd gingen worden voor andere 
kleine vergrijpen dan hollands spreken, b.v. voor het praten in de 
gang naar de slaapzaal, kwam de klad in het stelsel. Het vragen naar 
een bon werd toen een onvriendschappelijke, dus weldra een on
eerlijke daad. Ook maakten de voorlijksten van de klas zich gehaat 
door correcties af te vitten van scholieren, die trager in het leren 
bleken. Het verval van dit schoolse strafsysteem, verklaarbaar uit 
een gelukkige maar diep ingrijpende verandering van de omgangs
vormen, sleepte de verwaarlozing van het frans spreken mee als 
gevolg, denk ik. 

Niet toegerust met fijn muzikaal gehoor, heb ik nooit enige taal 
zuiver leren spreken of enig dialect zuiver leren nabootsen. Maar 
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ik heb op Ruwenberg behoorlijk frans geleerd. Toen ik naar 
Ypelaer ging, kon ik franse boeken lezen. Ik ben dit altijd blijven 
doen. Bovendien dank ik aan die opvoeding in het frans een vaste 
manier van lezen. Wij leerden scherp letten op de indeling van een 
tekst. Met enkele fabels van La Fontaine, met de droom van Athalie, 
met de aanspraak tot Voltaire uit Rolla van De Musset en nog 
enkele van zulke stijlvoorbeelden, die de leerling van buiten kennen 
moet en met de juiste intonatie dient te kunnen voordragen in de 
declamatie-les, is een analytische welsprekendheidsleer te beoefenen, 
die de aandacht niet allereerst op indrukwekkende schoonschrijverij 
richt, doch op de zuiverheid van het taalgebruik. 

Het nederlands taalonderwijs laat leraren en leerlingen geheel vrij 
in hun voorkeur. Hier is veel voor te zeggen. Die vrijheid brengt 
echter het nadeel mee, dat allerlei schrijvers ongelezen veracht of 
ongelezen verheerlijkt worden en dat indrukwekkende domheden 
als 'mijn wandelstok is god' van Multatuli voor gewichtige non
conformismen worden aangezien in vergelijking bij eenvoudige 
waarheden als 'ruischend valt het graan'. Nu nederlandse schrijvers 
uit het verleden bovendien door buitenlanders niet worden be
studeerd, gelijk dit met franse, duitse en engelse schrijvers regel
matig in schooluitgaven met aantekeningen, in letterkundige op
stellen en academische proefschriften gebeurt, missen wij een neder· 
landse stijltraditie. Dit betekent, dat wij geen schoolse methode 
bezitten om onze taal goed te lezen. De franse stijl-ontleding mag 
dor verstandelijk lijken, zij geeft aan gemoedsbewegingen een vaste 
achtergrond, waarop zij zich scherp kunnen aftekenen. Dit ver
klaart wellicht de rijkdom van het verbale vermogen bij de ge
middelde fransman, tegenover wie de hollandse redenaar van repu
tatie doorgaans een stumper is. 

Als voorbereiding op de humaniora was Ruwenberg, waar veel 
werk van nederlandse en franse taalstudie gemaakt werd, een voor
treffelijke school. Wie er geweest zijn, erkennen, dat zij er veel 
aan te danken hebben. Op Woensdag 3 September 1952 is die 
dankbaarheid tot uitdrukking gebracht door meer dan duizend 
oud-leerlingen, die het eeuwfeest kwamen vieren. Ik heb ze doende 
gezien, die solied-rooms opgevoede duizend mannen, met de 
bisschop van 's-Hertogenbosch aan het hoofd. Hem werd eerlijk 
om een bon gevraagd, toen hij bij de voorlezing van een franse 
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brief, afkomstig van de Paus van Rome, een jaartal op zijn hollands 
uitsprak. 

Dat frater Geraldus dit feest overleefde, dankt hij niet aan zijn 
vrienden. Bij het bekend worden van het feit, dat de Paus hem 
begiftigd had met het eer-metaal Pro Ecclesia et Pontifice, stelden 
zij al het mogelijke in het werk om hem op slag te vermoorden 
door hun onstelpbare toeloop en oorverdovend gejuich. Geen 
man bleef aan tafel zitten, ofschoon er duizend mensen zitten 
moesten. 

Het liep goed af De feesteling klom op een stoel, zodat hij een 
eiland van rust in een orkaan van hartelijkheid werd. Ontroering 
belette hem, te spreken, met het gevolg, dat hij dit prachtig deed. 
Zijn stem was veertig jaar ouder dan toen hij de koningsstoet van 
het zelfstandig naamwoord voor onze ogen toverde. Toveren met 
de taal heb ik nooit zo horen doen, als toen frère Gérald het werk
woord zich liet voegen naar de nukken van het zelfstandig naam
woord en het zich onder omstandigheden zelfs voorwaardelijk 
daarnaar liet voegen. 

Het feest was zo goed verzorgd, dat de gasten het niet klein 
konden krijgen. Van het begin tot het einde bleefhet een groot feest. 
Toen de schijnwerpers aangingen bij het binnenrukken van de 
plaatselijke harmonie en de klepkooi helder verlicht met frater 
directeur midden in de open voordeur uit het vallende duister op
glansde als de gouden rand van een wolk, waarachter de zon schuile
vinkje speelde, kon ik mij niet verzetten tegen de begeerte, een 
trein te missen om de president van het muziekcorps zijn toespraak 
te horen houden. Hij merkte op, dat het voor Ruwenberg geen 
geringe eer was, voor de derde maal binnen het tijdsverloop van 
een maand een serenade van de harmonie te mogen ontvangen, 
want telkens gebeurde dit om eervolle redenen en van de zijde van 
de harmonie daarenboven van harte. 

Dit zei de president. Daarna werd gratis bier geschonken onder 
het portiek van de cour supérieure. 



IV 

De Belgische Vlucht 

GAAT HIER altijd een kerk uit? vroeg ik als kind op de De Keyser
lei. Mijn moeder liet het mij herhalen, en herhalen, dat iedereen 
van de familie erom lachen kon. Ze heeft het daarna nog dikwijls 
verteld als blijk van mijn eerste verbazing over de grote stad. In de 
Sint Jozefstraat was het uitsluitend 's zondags na de hoogmis een 
ogenblik druk: te Antwerpen hield zulk een drukte nooit op. 

Die veelheid van volk bedremmelde mij. Ze wees mij op mezelf 
terug, omdat de grote mensen er hun weg in vonden, maar mij 
meezeulden als het verwonderde kind, dat zijn eigen plezier in 
zijn verwondering zou moeten vinden. Liever was ik met opa voor 
het paard blijven zorgen dan met mijn moeder en haar moeder, 
die een vriendin bij zich hadden, door deze drukte te dringen en 
voor vensters stil te staan, waarachter mode- en galanterie-artikelen 
lagen uitgestald. 

Wel zag ik achter een vitrine bruidstoiletten van theatraal op
gestelde bruiden, wier sluier vastgehouden werd door grote meis
jespoppen. Ik moet daarbij aan heiligenbeelden hebben gedacht. 
Als een diepe herinnering uit Antwerpen is mij altijd de verwach
ting bijgebleven, dat étalagepoppen door de ruiten op straat zouden 
stappen en mij in hun bescherming nemen. Ik kan niet meer zeggen, 
hoe oud ik was, toen deze verwachting zich in mij vastzette. Zeker 
was ik nog klein en kenden wij te Bergen op Zoom zulke volwassen 
poppen nog niet. 

Naar Antwerpen gingen we minstens twee keer per jaar, na 
Pasen en in de grote vacantie, aanvankelijk altijd met het rijtuig van 
mijn grootvader, doch toen hij zijn zaak aan kant had gedaan ook 
wel met de tram, die aan de IJskelder stopte, vanwaar we te voet 
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naar het hart van de stad wandelden door groezelige buurten vol 
belgisch vertier. 

Er heen te mogen werd ons dagen tevoren in het vooruitzicht 
gesteld als een geheimzinnig feest, waarop onze verbeelding zich 
voorbereidde met de verwachting van heerlijkheden, die door de 
werkelijkheid hoog overtroffen zouden worden. De dames bezoch
ten met mijn zusjes het warenhuis van Tietz, een duitse firma, die 
met de eerste wereldoorlog is verdwenen. Wij wandelden onder
wijl, mannen, over de Leeuwenrui en de Promenade langs de 
Schelde naar de Bloedberg. Wij keken tegen de lucht de rook van 
de stoomboten na. Dichtbij de Centrale Statie vonden wij in een 
restaurant elkander terug. Na het eten gingen allen de dierentuin in. 

Op een bank in de dierentuin zat een belgische moeder met een 
jongetje, dat krulharen tot over zijn oren had golven en dat ge
kleed was in een marinepakje met een lange broek. Wij zouden bij 
ons zulke kleren en haardracht belachelijk gevonden hebben. Mis
schien is dit de reden geweest, waarom ik dichtbij die twee mensen 
wilde komen als om door te dringen in het geheim van hun gesprek. 
De zon scheen fel over de kooien met apen: zij beiden letten daar 
niet op, maar het blonde jongetje met krullen vlijde zijn hoofd 
tegen de zomerjurk van zijn moeder als een rank, lenig dier. Wat 
mij nieuwsgierig maakte naar hun samenzijn bezat onweerstaan
bare aantrekkingskracht, al zou ik het met geen naam hebben weten 
te noemen. Ook voelde ik, dat ik mij inlaten zou met zaken, die 
mij niet aangingen, wanneer ik op dezelfde bank een plaats ging 
zoeken. Ik kon het niet laten. Schuifelend maakte ik mij los uit 
onze belangstelling voor luie kamelen om dichter bij de bank te 
sluipen. De moeder sprak nu heftig met het kleine ventje en bewoog 
de punt van haar parasol door het grint. Zij sprak frans. Het kind 
keek met grote, stralende ogen naar haar op en antwoordde in het 
frans. 

Dat een kind van mijn leeftijd dit te Antwerpen zo rap kon, ver
baasde mij onstuimig. Ik holde terug naar mijn ouders en zusjes 
en riep: 'moeder, moeder, die jongen daar kan frans spreken!' 
Heel ons gezin en mijn grootouders keerden zich af van de kamelen
kooien keken naar het jongetje met de krullen. De dame bloosde, 
toen zij zich het voorwerp van zoveel vreemde aandacht zag. 
Ze stond op en schreed waardig, het hoofd in de nek, het jongetje 
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als een kleine prins naast zich, onze provincialiteit voorbij. Mij 
oversloop een schaamtevol berouw, door leeuw noch zeehond te 
verdrijven. 

Dit zijn herinneringen uit mijn kindertijd, maar ik. kan ze niet 
nauwkeurig op hun plaats brengen. Was ik. zes of acht of negen 
jaar? Ik zou het zo min kunnen zeggen als ik in staat zou zijn, deze 
geheugenbeelden los te maken van mijn innige gehechtheid aan 
Antwerpen. Maar ik weet nog, dat wij daar op een van de eerste 
dagen van 1913 mijn tiende verjaardag hebben gevierd. Het uit
stapje was een verjaardagsgeschenk. Bij die gelegenheid heb ik. de 
straatverlichting ontstoken gezien: gaspitten in matglazen bollen, 
zeven of meer tegelijk op een gebronsde lantaarnpaal met blader
ornamentiek. 

Uit winkelruiten vielen brede lichtvlakken over de donkere 
boulevard. Dit liet bij mij de indruk na van majestatische rijkdom. 
Die trof mij heel diep. Had ik dit beeld van ontzagwekkende weel
de niet zo vast in mij opgenomen, de ontreddering door de bel
gische vlucht zou wellicht minder voor mij hebben betekend dan 
zij nu deed. Zeker bleef ik niet onbekend met het feit, dat ook te 
Antwerpen veel arme mensen woonden. Al was ik. er vóór 1914 

nooit zonder geleide geweest, toch had ik. met mijn vader wel door 
het Schipperskwartier en de steegjes rond de Vleesmarkt gedwaald. 
Ik kende de Calvarieberg met het Vagevuur achter de Sint Paulus
kerk. Ook had ik. al enkele malen stil gestaan onder het reliëf van 
Adam en Eva, waar zij van boven de kerkpoort schijnen uit te 
kijken over hetgeen zij onze wereld hebben aangedaan door naar 
de slang te luisteren. Doch de sloppen met wrakke gevels kwamen 
langs hun bolderkeien uit op brede straten. Telkens oversteeg de 
Lievevrouwetoren met zijn ijlhoog kantwerk iedere bedruktheid. 

Mijn grootvader maakte in 1912 de Conscience-feesten mee. Hij 
zag de pronkstoet, waarin alle romans van de boeiende verteller 
waren uitgebeeld. Urenlang trok die optocht door de straten. Opa 
hield niet op, erover te vertellen. Zo komt het wel, dat ik het oude 
Antwerpen tamelijk vroeg uit boeken leerde kennen. Simon Turchi 
heb ik nog vóór De Leeuw van Vlaanderen gelezen. Het is een 
griezelig verhaal van liefde en moord, vol situaties, die ik. niet ver
werken kon, doch met een gloedvol beeld van Antwerpen tijdens 
de renaissance. Hiernaast kende ik Antwerpen in Brand van August 
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Snieders, die door zijn beschrijving van de wreedheid der spaans
gezinden diep op mijn verbeelding inwerkte. Maar het mysterie 
van de stad is mij ontsluierd door mijn lievelingsboek uit die jaren, 
de Kronijken der Straten van Antwerpen van Domien Sleeckx. Ze 
worden niet eens meer genoemd in de handboeken van tegenwoor
dig. Toch is bij Sleeckx iets begonnen, dat er bij Conscience niet 
was in zijn boeken, die te Antwerpen spelen. Conscience nam met 
grote gevoeligheid waar. Ook combineerde hij zijn waarnemings
beelden helder, volgens vaste voorschriften van stijl. Sleeckx ver
zamelde zijn indrukken veel minder stelselmatig, dunkt mij. Hij 
had geen cataloog in zijn ziel. Met de dingen, die op hem afkwamen 
en die hem bijbleven, wist hij geen poorten uit te geraken. Het 
propte zich op in hem. In die vervuldheid ontstond een soort 
gisting. Het rijtuig, het paard, de straatstenen, de ruiten van de 
huizen, de regenpijpen, de dakgoten dwarrelden in de draf door 
elkaar heen als in het angstvisioen van iemand, die in een open 
rijtuig zou zitten, terwijl het paard op hol sloeg. 

Er is geen begrijpelijke stemming, die vredig of woelig zou kun
nen zijn, maar er is een schokkende ontdaanheid van de normale 
opeenvolging der gevoelens. Er is een meeslepende troebelheid. Ze 
zou in het gewone leven er niet mogen zijn. Ten hoogste in droom
toestanden kan zij toegelaten worden, maar dan als onzin. 

Met zulk een gisting in zijn binnenste kon Domein Sleeckx niet 
blijven rondlopen. Hij zou er aan sterven. Hij kon zich echter ook 
niet nauwkeurig herinneren, hoe dit proces ontstond. Hierdoor 
werd hij zenuwachtig-geagiteerd. Hij ging met zijn wanordelijke 
waarnemingsbeelden aan het scheppen, wat altijd op een of andere 
manier ordenen is. Zo ontstaat er in zijn boeken heel iets anders dan 
hetgeen er in de werkelijkheid aanwezig was, toen hij begon te 
kijken. Het is geen samenstel van gezienheden, maar een herorde
ning van zichtbaarheden. Het Schipperskwartier lijkt niet meer op 
zichzel( Het wordt veel holler en krachtiger, veel uitgerekter en 
tegelijk veel strakker ineengedrongen, veel luider en armetieriger, 
veel kleuriger en grauwer dan een volksbuurt ooit kan zijn. Het 
wemelt van rare tegendelen. Afschuwelijke bultenaars passen er 
alleen bij lelie-blanke maagden. Op de plaats, waar gij achteloos 
stilstaat, is een moord gebeurd. Achter de gevel, die naar voren 
helt, leefde weleer de vervoerende italiaanse. Onder de stenen van 
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de straat loopt een geheime gang. Rood geklede gerechtsdienaren 
onderzoeken huis aan huis. In een vergeethol knagen ratten onder
wijl aan de kleding van een lijk. 

De gist in dit ombeeldingsproces, waardoor losse waarnemingen 
hun buitenkant-aanzien prijsgeven voor een heftige werking in het 
gemoed van de waarnemer, is een grondgevoel van de romantiek. 
Het is een soort radeloosheid in de omgang met het bestaande, die 
de verbeeldingsbeelden schokt en purperen aders van het historische 
door de grijsheid van het alledaagse stuwt. 

Tot vandaag toe ben ik Antwerpen blijven beleven als een stad, 
die van historie gloeit. Tweemaal heb ik er de verwoesting door een 
wereldoorlog gezien. Kapotte krotten openden hun blootgelegde 
woonruimte als een verzet van mensenwarmte tegen de kilheid 
van werktuigkundig overleg. Armoede hier werd nooit zo nijpend, 
dat zij de glorie verloor van alle gemoedskracht, die elders gemist 
wordt bij bankiers en aristocraten. 

Na het uitbreken van de eerste wereldoorlog werden wij zonder 
prijsuitdeling holderdebolder naar huis gestuurd, kinderlijk blij om 
de vervroegde vakantie. De zomer straalde op zijn hoogst. Er trok 
door de lucht een buitennatuurlijke spanning, die wij reeds aan
voelden tijdens de treinreis, overal op de stations, maar het meest 
in de gesprekken thuis. Hoe hebben we gedweept met de ver
dedigers van Luik! Hoe heeft het bericht over de fusilladen te 
Dinant ons verontwaardigd! Wij waren ineens geen kinderen meer, 
doch betrokken in het gesprek van onze ouders met hun kennissen 
over de gruweldaden van de overrompelaars in België. Portretten 
van koning Albert en koningin Elisabeth kwamen te staan op de 
schoorsteen, waar koningin Wilhelmina nooit een ander plaatsje 
had gekregen dan als jeugdige prinses, in de Katholieke Illustratie 
toegezongen door pater Bernard van Meurs. 

Wij gingen aan het einde van de vakantie naar kostschool terug 
met de angstige ervaring, dat men thuis in rustige nachten uit de 
verte kanonnen hoorde bulderen. Aanvankelijk leek het, of de 
duitse troepen zo spoedig mogelijk naar Frankrijk wilden afzakken, 
maar tegen het einde van september bezweek de Nethe-gordel en 
werden de buitenforten van Antwerpen beschoten. De krijgsge
beurtenissen hielden ons dagelijks bezig. Het gold als een deel van 
onszelf, dat Antwerpen bedreigd was. 
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Op zondag 4 oktober 1914 begon de uittocht van de burgers. 
Eerst probeerden zij naar het zuiden of naar het land van Waas te 
ontkomen, maar ze vonden de wegen versperd. Maandag 5 oktober 
reed mijn vader vroeg in de morgen voor zaken per fiets naar 
Ossendrecht. Hij heeft het verhaal tientallen malen verteld, hoe hij 
op de hoogte van het Vosje de eerste kolonne belgische vluchtelin
gen tegenkwam en bij het zien van hun ellende overrompeld werd 
met machteloosheid. Diezelfde avond lag ons huis vol vluchtelingen 
en het leger en de brouwerij. In het kerkje van Sint Jozef werd 
koffie geschonken uit emmers. Diep uit het zuiden grommelde 
het onophoudelijk bombardement. 

Dit heb ik niet persoonlijk meegemaakt, maar toen wij op kerst
vakantie kwamen en er nog duizenden vluchtelingen in het tenten
kamp tussen ons huis en de brouwerij woonden, beheerste het ver
haal van de belgische vlucht zo volledig alle gemoederen, dat over 
niets gesproken werd, of het gesprek liep uit op het verhaal van de 
overspannen oktoberweken, toen alles stilstond behalve de machte
loze drang om te helpen. 

Voor mij is de belgische vlucht de inwijding geworden tot een 
leven, dat ik nooit gekend had. De brouwerij zat stampvol ant
werpse families, die hun eten gingen halen in de centrale keukens 
en voorts weinig omhanden hadden, zodat ik ze in hun dialect met 
elkander hoorde praten over jongens, die zij in de oorlog hadden 
en over jonge meiden, die een kind verwachtten. In een van de 
grootste lokalen, waar 't naar roggevellen stonk tussen vier schil
ferige kalkmuren, woonde de familie van Mathilde, ik weet niet 
hoe zij met haar achternaam heette. Haar vader ging als drijver 
met de mijne jagen en liet hem in de bossen achter de Balse baan 
een wilde kat schieten die hij met zijn vrouw, met Til en Jeanneke 
opat. 

Jeanneke was een jaar of zestien jonger dan Til, die zelf op een 
wilde kat leek: een nagekomen zusje, waarvan wij allen wisten, 
dat het wel haar dochtertje zou zijn. Jeanneke danste bij een meta
len grammofoonplaat, die snerpend door de spreekhoorn gilde. Zij 
schopte haar pantoffels voor zich heen, en danste op haar blote 
tenen over het plankier, wiegelend met haar schriele bovenlijf en 
deinend met haar sproetenkop als een fee uit een sprookje. Haar 
magere benen sliertten uit, strekten zich tot lange, pezige gedaanten 
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van strenge substantie, werden opeens weer mollig van vrouwen
vlees en in een pirouette hief zij onverwachts haar meisjesknie, die 
zij tot slot van de vertoning eventjes onder een diepe buiging van 
het bovenlijf ontblootte. 

Dan applaudiseerden de vluchtelingen driftig! Til sloot meteen 
haar forse linkerarm om het hoofd van Jeanneke, dat zij fier tegen 
haar boezem drukte. 

Til is de meest triomfante meid geweest, die ik ooit in mijn leven 
gekend heb. Zij kwamen bij ons thuis en bij mijn grootouders 
gangen en trappen schoonmaken om iets te verdienen. Haar 
lichaamskracht naderde het onbehoorlijke. Zij nam een hele plank 
met flessen en potten ineens uit de kelder, droeg die de trap op en 
zette hem neer met precies de bons, die verdragen worden kon om 
de rommel niet te breken. 

Ik heb haar mosselen zien inmaken in vaten van de brouwerij. 
Zij stampte met haar blote voeten de mosselen aan, dat het sap 
tussen haar tenen spoot, onverschillig voor wie dit voedsel eten 
moesten. Roodachtig blonde manen gunden haar een zo ordinair 
getekende gelaatsuitdrukking, dat zij niet anders dan uitdagend uit 
haar ogen kijken kon. Zij ratelde in rollend antwerps doordringend 
genoeg om op zolder hoorbaar te zijn, wanneer zij in de keuken 
de meisjes hielp bij het aardappelen schillen. Met een mes in haar 
handen betekende zij de volstrekt zekere ondergang van keizer 
Wilhelm tegen de volkskracht van de antwerpse burgerij. 

Dat ze vluchtelinge was, belette haar geen ogenblik, het blije 
bewustzijn met zich rond te dragen, in een heelal te leven, waar
over zij heerste door adem te halen. Met cadeau gekregen kleren 
pronkte zij zich op als een zeilfregat, maar niets minachtte zij dieper 
dan deftigheid of voorbehoud. Bracht zij eten binnen, terwijl wij 
aan tafel zaten, dan mengde zij zich, de handen in de heupen, astrant 
in het gesprek van mijn ouders. Om de drie woorden zei ze 'begod' 
en ze sprak mijn moeder krachtig tegen na de gebruikelijke ant
werpse inleiding: 'jao, maor nee, madam ... !' Mijn grootvader liet 
haar de serre op zijn buitentje schoonmaken, waarvan zij heel het 
meubilair naar buiten droeg in de plassende regen, omdat zij anders 
geen bewegingsruimte genoeg had over de vloer. Ze was groter 
en forser dan een manskerel, maar schreed of zij danste. Bij Til 
kon ik op geen manier kwaad doen. Ik luisterde graag naar haar 
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plat antwerps gesnap, dat grotendeels gewijd was aan de smerig
heid van de duts. Een van haar vaste parade-vertoningen was een 
imitatie van keizer Wilhelm II met een lam handje. Ze draaide dan 
aan denkbeeldige snor-punten onder haar plompe neus en riep met 
krijsende keelgeluiden: 'Er auf los, begod! dieën Albert kapot!' 

De ouders van Til hebben vast met haar veel te stellen gehad, 
want ze vertelde trots, dat ze terugvocht, als haar vader haar met 
een stuk hout slaag wilde geven. Toch moet ze toen ruim dertig 
jaar zijn geweest. Haar moeder zat meestal half ingedommeld in 
een rieten stoel, ongevoelig geworden voor de lawine van geweld, 
die zij ter wereld had gebracht. Soms kuierde Til met dit goede 
oude vrouwtje over het erf van de brouwerij, of ze krijgsbuit 
meesleepte. Aan die moeder leerde ik de bitterheid van de balling
schap verstaan. 

Toen de grote stroom vluchtelingen Bergen op Zoom verlaten 
had en de achtergeblevenen meest wat werk hadden gevonden, 
woonde in een bovenkamer tegenover ons huis nog een klaaglijke 
dikzak, die wij de trieste bels noemden. Hij kwam weinig op straat, 
groette ons altijd heel minzaam, nam voor mijn vader diep zijn bol
hoed af en klaagde over iets. 'Meneer Asselbergs', zei hij, 'ik voel 
mij zo triest met dit weer', of 'Meneer Asselbergs, ik voel mij zo 
triest van de gazet'. Hij voelde zich altijd zo triest. 

's Zondags zat hij voor het raam met zijn glaasje genever op de 
vensterbank. Hij proefde aandachtig en langdurig. Maar hij dronk 
nooit klare genever. Om zijn triestheid meester te worden, had hij 
een uitgebreide collectie bitters in huis. Hij mengde gentiaan met 
angustora, spitste zijn lippen op het resultaat, schudde triest, dat 
dit de oplossing niet bracht, die hij behoefde en gooide er catz door
heen. Bij ons nam hij nooit een borrel aan: 'Alleen een glaaske 
elixir d' anvers, madam!' • 

De trieste bels is lang in Bergen op Zoom gebleven. Met sinter
klaas van r9r5 of r9r6 vroeg mijn vader hem, of hij bij ons voor 
goede sint wilde spelen, vooral omdat een jongere broer van mij 
op de kritieke leeftijd was gekomen, waarop hij twijfelde, of sinter
klaas wel echt bestond. Alle huisgenoten waren bijeen, toen de 
waardige bisschop binnentrad, klagend over zijn triestheid bij deze 
kou. Hij hield een wonderlijke allocutie in het antwerps, waarin hij 
krachtig tekeer ging tegen het hand over hand toenemende onge-
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loof. Vooral mijn broertje moest zich niet verbeelden, dat ongelovi
ge mensen groter geluk konden verwachten dan gelovigen. Ziet 
eens naar Pasteur. Die had de beten van dolle honden op slag weten 
te genezen. En meent gij, bij wijlen!, dat zulk een grote geleerde 
niet zou geloven in sinterklaas? Hij geloofde als een kempische 
boer, zo zeker was hij van zijn zaak. Hij had een tweede schoorsteen 
op zijn dak laten bij zetten, die Pasteur, alleen omdat hij zo vurig 
van geloof was. Wat dacht Matthieuke soms? Had hij ferm zijn 
geweten onderzocht? ... 

- 'Jawel, mijnheer de trieste bels !' versprak zich mijn broertje, 
waarna de fles elixir d' an vers op tafel kwam. 

In het laatste oorlogsjaar kwam ik alleen van Steenbergen naar 
huis gewandeld over de Moerstraatsebaan, toen mij een jongen van 
mijn leeftijd of een beetje ouder inhaalde. Hij sprak mij aan. In het 
antwerps vroeg hij mij, of ik de pest had aan de belgen. Ik zei dat 
dit niet het geval was en dat ik Antwerpen de mooiste stad van de 
wereld vond. Hij kende Antwerpen nauwelijks. Hij was uit Borger
hout vandaan, zei hij. Maar de belgen zijn geen stuk vuil. Heel de 
weg lang deed hij verhalen over de minachting, die zijn landgenoten 
overal ondervonden. Hij zei, dat het in België zelf niet anders was, 
indien ge vlaams klapte. Ik wist toen al van Rodenbach en de 
vlaamse beweging. Deze jongen, die ik niet kende, vertegenwoor
digde voor mij tijdens dat gesprek zijn misprezen moedertaal. 

Het heeft na de oorlog nog even geduurd, eer ik Antwerpen 
terugzag. Dit zal geweest zijn in 1919, misschien in 1920. Er gloeiden 
lichtreclames in gekleurd elektrisch licht. Maar uit de gevelpoorten 
van de rijke huizen waren de koperen brievenbuskleppen en 
brievenbusranden, naamplaten en deurklinken weggeschroefd. 
Holle gaten gaapten in de deuren. Heel de stad was verveloos. 
Over de Schelde hing een sliert mist. Ik ging naar het Vleeshuis en 
het Steen. Weer stond ik op de Bloedberg, waar ik als kind, alleen 
al om de naam had gehuiverd. In het parelachtige grijs van het 
Scheldelicht bad ik de kruislieveheer om ontferming over de 
geschonden stad. Ik dacht aan de roman van August Snieders, die 
zich afspeelt in deze omgeving. Het was mij, of er altijd over de 
kasseien van de Bloedberg een dunne straal vocht naar beneden 
moet lopen, purperen ader van historie, dwars door een weelde 
van werkelijkheid. 
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v 

Schouwtoneel der Zaligheid 

FLESSEN MELK, in kratten op elkaar gestapeld in de schaduw tegen 
een bakstenen muur, kisten met gesmeerde en belegde broodjes, 
aangedragen door de fraters op een zandig binnenplein, dichtbij de 
Dommel in 's-Hertogenbosch, beloofden een feestelijkheid, waar
uit het onvermoede mocht worden verwacht. Het was een woens
dag in juli 1913. Wij zaten in de klas bij frater Geraldus, toen ons 
een gezamenlijk bezoek aan Den Bosch en hierbij een grote ver
rassing in het vooruitzicht werd gesteld. Uit andere klassen klonk 
eenzelfde vreugderumoer als wij maakten, verhit van verwachting. 
Het moet moeite hebben gekost, ons netjes in de wandelrij te 
krijgen. De zon bescheen bij flarden een dag, die nu en dan dreigde 
met regen. 

Als ik een zenuwachtig-drukke troep jongens onder geleide 
opeengepropt zie op een trottoir, te blij met hun vrijheid om elkan
der niet te hinderen onder het luisteren naar uitleg, denk ik nog wel 
eens aan frater Geraldus, die ons bijeendrong op de stoep van de 
Hinthammerstraat voor de erwtenman. Dit is een gebeeldhouwde 
figuur in een wimberg boven het blinde raam aan de noordgevel 
van de kathedrale baseliek van Sint Jan. In liggende houding schopt 
hij een ketel grauwe erwten van zich weg. Lang geleden moet hij 
gekleurd zijn geweest. Zijn kaproen, verzekert C. R. Hermans, was 
rood geschilderd, zijn wambuis groen, zijn vest geel, zijn broek en 
schoenen zwart. Zijn kousen waren wit en zwart gestreept. Onder 
zijn voeten las men toen de woorden: 'Is dit nu spijs voor eenen 
man J Die daags een braspenning winnen kan?' 

Dit gedicht schijnt uit de dagen van Napoleon te zijn; over de 
datering van het beeld bestaat meningsverschil. Zeker komt zijn 
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tegenwoordige gedaante niet met de oudste vorm overeen. Telkens 
is er aan veranderd en geprutst. Eenzelfde voorstelling is ook als 
buitenversiering aangebracht op kerken te Brugge in Vlaanderen 
en te Gerode in Duitsland. 

Doctor Xavier Smits, wiens proefschrift in 1907 verscheen, ver
eenzelvigde deze erwtenman met de loodsmeester Alard Duhamel, 
een vriend van Jeroen Bosch. Zijn mening is door Jan Mosmans in 
r93 I fel bestreden. Tijdens mijn jeugd zag men in de schertsfiguur 
geen willekeurige steenhouwer, maar het portret van een der be
langrijkste werkbazen uit de dagen van de kathedraalbouw. 

Het verhaal wil, dat hij thuiskwam bij zijn vrouw, die erwten 
gekookt had. Hij vond dit voedsel te schraal voor een man, wiens 
dagloon werd uitbetaald in zilver. Uit woede over een spijs, die 
tekort deed aan zijn waardigheid, schopte hij de ketel met erwten 
van de haard. Deze geschiedenis kent kleine varianten, die mij niet 
onaardig lijken. Te Brugge schopte hij de ketel van de steiger, 
waar zijn vrouw hem het eten kwam brengen, en te Gerode waren 
het erwten met spek! 

Met waarschuwende afkeuring vertelde frater Geraldus, dat de 
ontevreden werkbaas zijn arbeid aan de kathedraal moest opgeven, 
toen zijn knechten hem boven dit kerkraam te spot en te spiegel 
hadden gezet, omdat zij partij kozen voor de kookkunst van zijn 
vrouw tegen zijn werkmeesters-hoogmoed. Hij heeft 's-Hertogen
bosch verlaten en is straatarm in de vreemde gestorven. Zo ziet gij, 
welk een onheil ontevredenheid sticht. 

De historische werkelijkheid zegt, dat Alard Duhamel in 1495 
met zijn tweede echtgenote Goessen Heijm naar Leuven trok en 
dat hij haar bij zijn dood te Antwerpen anderhalf mark zilver naliet 
'voer pijn ende arbeijt bij hem geleden'. Dit staat in zijn testament 
in het archief van de Sint Janskerk bewaard. 

Veel brabanders van mijn leeftijd kregen als kind de parabel van 
de ontevreden werkmeester voorgehouden. Ik mag wel zeggen, 
dat de erwtenman voor ons het meest aantrekkelijke onderdeel 
van de buitenversiering van de Sint Jan was. We gingen er bij elk 
bezoek naar kijken. Er waren ansichtkaarten van te koop. Later 
degradeerde hij in het volksverhaal van werkbaas tot arbeider. 
Hiermee verloor hij de braspenning van zijn voorbeeldigheid. Ook 
om zijn schoonheid wordt hij niet meer hoog bewonderd na de 
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restauratie van de frontaalbeelden, die de eerste hoofdstukken van 
het evangelie van Sint Lucas voorstellen. In de geschiedenis van een 
kathedraal levert de ontwikkeling van de volkswaardering een af
zonderlijk hoofdstuk, waarin zich de maatschappelijke toestand 
even duidelijk weerspiegelt als de werking van esthetische begrip
pen. Dat tegenwoordig de tragisch-grappige luchtboogfiguurtjes 
zulk een opgang maken, danken zij voor het grootste deel aan hun 
bereikbaarheid door fotografen. Met het blote oog blijft hun ge
laatsuitdrukking moeilijk onderscheidbaar. 

Er is nog een andere wijsheid, die ons bij rondleiding langs en 
door de kathedraal werd overgeleverd. Wij moesten de meesters 
van de middeleeuwse bouwkunst bewonderen, omdat zij versierin
gen aanbrachten op voor het oog verborgen of nauwelijks waar
neembare plaatsen. Zij deden dit niet voor de mensen, maar voor 
God. Uit dit weelderige bouwbeginsel kwam ons een algemene 
gevolgtrekking tegemoet over het menselijk handelen. Waarlijk 
goede daden mochten niet streven naar uiterlijk welslagen. Met 
gloed hielden onze opvoeders ons die les voor. 

Ook de veronderstelde naamloosheid van de middeleeuwse 
kunstenaars dienden wij te eerbiedigen. In onze dagen ziet men 
uitsluitend naambejag, roembejag en winstbejag. De middeleeuwer 
arbeidde voor God. Dientengevolge kende hij geen maatschappe
lijke moeilijkheden. Vandaag nog heb ik er moeite mee, pastoors of 
werkgevers te overtuigen van de onhoudbaarheid van deze stelling. 
Afgezien van het feit, dat middeleeuwse architecten, beeldhouwers, 
schilders en werkmeesters bij hun tijdgenoten overbekend zijn 
geweest en eerst later in vergetelheid geraakten, omdat hun kunst 
door het nageslacht werd geminacht, kwamen de sociale spanningen 
in middeleeuwse steden haast niet van de lucht. Godsvertrouwen 
en onderbetaling gingen nooit hand aan hand door de geschiedenis. 

Met ons allen togen wij binnen bij de Zoete Moeder. Dat een 
echte brabander nooit in Den Bosch komt zonder haar beeld te 
bezoeken, prentten de fraters ons in, voorzover wij het niet weten 
zouden van huis uit. Dit bezoek aan Maria brengt ons in de geloofs
intimiteit, die moet voorafgaan aan elke openbare betuiging van 
trouw. Brabanders hervinden bij de Zoete Moeder daadkracht voor 
hun arbeid. Freudiaans kan dit verklaard worden uit een heimwee 
naar de beveiligende moederschoot. Ik zie geen reden om die ver-
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klaring af te wijzen, nog minder om haar de waarachtige gods
vrucht van het bezoek te doen ontkennen. De zuiverende weerkeer 
naar een beginsel blijft onder alle omstandigheden vruchtbaar. Hoe 
zou die vruchtbaarheid ophouden, wanneer het bezoek een beginsel 
betrof van het geheimzinnige leven der genade? 

Historisch gezien, is de kapel van de Zoete Moeder te 's-Her
togenbosch een heel bijzonder pelgrimsoord. De meeste bedevaart
plaatsen, die door brabanders werden bezocht, lagen buiten de 
grens van het generaliteitsgebied. Onder de ogen van predikant 
en schout uit daarheen te trekken moet voor velen een daad van 
verzet tegen het heersende kerkregiem zijn geweest. Te Gaverland, 
te Beirendrecht, te W uestwezel, te Merksplas, te Meerveldhoven, 
te Scherpenheuvel, te Ommel en te Kevelaer, zochten schuilkerk
bezoekers de schittering van openbare godsdienstplechtigheden, 
deels in barok-verlichte kerkgebouwen, deels in de vrije lucht bij 
openlijk uitgestalde kruiswegstaties of rozenkransgeheimen, waar
langs men zingende en biddende voortging. Hier hield het gezag 
van de edelmogende heren het samenhorigheidsbesef van katholie
ken uit verschillende steden en dorpen niet terug. 

In Suriname verbood gedurende de slaventijd het nederlandse 
staatsgezag het baljaren, dit is het gezamenlijke dansen van de 
slaven. Het lijkt een maatregel van zinloze willekeur, genomen door 
gezaghebbers, die het volk zijn vreugde niet gunnen. Bij het bal
jaren echter overstegen de negers hun nood in gezamenlijke ver
voering. Zij voelden zich gebonden tot gemeenzaamheid in de 
dans, die kracht gaf aan hun leden. Meer dan eens zijn zij na het 
dansen tot daden van geweld gekomen. In heilige buitenzinnigheid 
werden zij roekeloos. Dit vreesden de heersers. 

Dat processies beschouwd werden als afgoderij, heeft het brabant
se volk nooit verdragen. Belust op feestelijke tochten, beleefde het 
op bedevaart de weelde van zijn contra-reformatorische gezind
heid. Die werd er niet geringer om, wanneer de godsvrucht in een 
schranspartij verliep. De schrijver van de Navolging van Christus 
mocht het meeste bezoek aan bedevaartsoorden voor ijdelheid 
houden, hij kon moeilijk voorzien, dat in de processie een gods
dienstige behoefte naar gezamenlijke bevrijding qit benauwdheid 
tot uitdrukking zou komen. Vondel, die toen nog lang niet katho
liek was, begreep dit bij het schrijven van zijn Zegezang voor 
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Frederik Hendrik in 1629 veel beter. Hij toont ons daar de Bossche
naars tijdens het grote beleg 'streng geparst van 't bitter lot'. In hun 
bedruktheid vieren zij 'naar roomse zede' hun kerkpatroon door 
het houden van ommegangen. Op het oog verschillen zulke pro
cessies weinig van een rederijkers-entree of een historische optocht. 
Bovendien stelt de geschiedenis hem in het gelijk, wanneer hij de 
plechtige voortschrijding van een mensengroep als religieuze hande
ling terugvoert tot het heidendom. 'Procedere' is een daad van oer
religie. Ze bergt zelfs in de meest conventionele vorm een volks
kracht, die gemakkelijk van processie tot progressie overslaat. De 
grondbedoeling is trouwens progressief Als zinteken van de pel
grimstocht van de mensheid naar God richt elke bedevaart de 
deelnemende menigte op een betere toekomst. 

Hoewel 's-Hertogenbosch tegenwoordig zijn plechtige Maria
omdracht door de straten kent, blijft het bezoek aan de Zoete 
Moeder een godvruchtige daad van andere strekking dan de proces
sie naar Kevelaer of een ander genade-oord. Dit bezoek bevestigt 
in de brabander zijn persoonlijk brabanderschap als een gewestelijk
godsdienstige grondvorm van zijn wezen. Tot diep in de zeven
tiende eeuw werd het werkwoord 'vormen' gespeld en uitgespro
ken als 'vromen', indien er de toediening van het sacrament des 
vormsels mee bedoeld was. Vroom lijkt een metathesis van vorm. 
Vroom zijn betekent in feite niets anders dan zo volledig mogelijk 
beantwoorden aan de grondvorm, die de Schepper gaf aan onze 
individualiteit. Uit dit beginsel is de gedurige vernieuwing en oor
spronkelijkheid van de vroomheidsgedaante in allerhande onder
ling sterk verschillende personen uit de geschiedenis verklaarbaar. 
Het grondtype van de afzonderlijke deugden laat zich in algemene 
trekken vangen, het grondtype van de heiligheid blijft strikt per
soonlijk en oorspronkelijk. De beleving van het eigen geloof als een 
persoonlijke ontmoeting met de levende God zoekt evenzeer een 
plaatselijk middelpunt als de gemeenschappelijke liturgie. Zulk een 
middelpunt werd voor veel brabantse mensen de kapel van de 
Zoete Moeder. 

Dat een beeld van Onze Lieve Vrouw die centrale plaats inneemt, 
laat zich voor een deel verklaren als weerwerking op het protestan
tisme. Verdediging van de Maria-verering bracht verdediging van 
de eigen, onderdrukte volksaard mee, zodat Sint Jan als evangelie-

62 



schrijver merkbaar terugweek in de volk:sdevotie voor de Zoete 
Moeder. Niet alleen werd zij door de bevolking aanvaard als de 
beschermster van 's-Hertogenbosch, doch die hulde bracht in later 
tijden de titel mee van hertogin van Brabant. Naar het voorbeeld 
van de jezuïeten, die op hun colleges de mannelijke jeugd organi
seerden in Maria-congregaties om haar vroegtijdig te wapenen 
tegen protestantse propaganda, verenigden de fraters van Ruwen
berg hun leerlingen in zulk een bondgenootschap, waarvan een 
jongen uit de hoogste klas tot prefect werd gekozen en met een 
zilveren medaille aan een blauw lint om de hals in de kapel de 
bijeenkomsten voorzat. Op deze conferenties overwoog een pater 
de voortreffelijkheden van de moeder van Jezus. Het kon bij uit
zondering gebeuren, dat hij de protestantse geringschatting van de 
godsvrucht tot de Heilige Maagd met een min of meer apostolische 
bewijsvoering weersprak, maar de hoofdinhoud van de predikatie 
bestond hier nooit uit. Ze was positief gericht op de versterking 
van onze aanhankelijkheid aan de kerk. Meestal deed ze een beroep 
op onze gevoelens jegens onze eigen moeder, wier hoedanig
heden bij Maria in volmaakte vorm en eindeloze uitgebreidheid 
te vinden zijn. In uiterste nood blijft zij de troosteres; waar wan
hoop dreigt, bewaart haar moederliefde voor ons het laatste sprank
je van vertrouwen. 

Exempelen uit de middeleeuwen verduurden in kerkboeken van 
de firma Breepols te Turnhout en van Butzon und Bercker te 
Kevelaer de drukkunst tot in de twintigste eeuw. Theophilus, 
Beatrijs en Faust bevestigen met Mariken van Nieumeghen in de 
poëzie wat ons werd voorgehouden op de bijeenkomsten van de 
congregatie. Dat nooit iemand zijn toevlucht tot Maria nam en 
onverhoord bleef, kreeg door een eerbiedwaardig gebedsformulier 
uit de twaalfde eeuw de kracht van een godsdienstig axioma. Zo 
ontstonden verhaaltjes over misdadigers, die alle menselijkheid 
prijsgaven, behalve de gewoonte om des avonds voor het slapen
gaan drie weesgegroetjes te bidden. Als er niets beters met hen 
gebeurde, bekeerden zij zich aan de voet van het schavot. Op het 
graf van de debiele kloosterbroeder, die niet schrijven kon oflezen, 
maar trouw zijn weesgegroetjes stamelde, ontlook de wonderbare 
rozenstruik met het woord ave op alle blaadjes van de bloemen. 
Sint Bernard groette bij het binnengaan van het benedictijnen-
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klooster te Afligem het beeld van Maria en het beeld groette terug. 
De slag van Lepanto won Juan van Oostenrijk met de rozenkrans 
in de hand. Te Mentana stuitte de kogel van een garibaldisten
geweer op de scapulier-medaille van een pauselijke zouaaf Een 
moeder, die de vrome ingeving kreeg, bloemen te dragen naar het 
Mariabeeld in de kerk, kwam tijdig genoeg langs het ravijn om 
daar haar kind uit doodsgevaar te redden. 

Waarschijnlijk is het winst voor de geloofsernst, dat in plaats van 
zulke vertelsels de teksten van de liturgie en van mystieke schrijvers 
in omloop komen. Niet bestand tegen kritisch onderzoek, of ver
oorzaakt door vervangbare toevalligheid, spreken de stichtelijke 
gebeurtenissen, waarmee wij werden opgevoed, vandaag de jeugd 
niet sterk meer aan. Ze kweken een zoetelijkheid buiten het werke
lijke leven. Ze gaan als de priester en de leviet voorbij aan het 
maatschappelijk onrecht, dat overal wacht op een samaritaan, die 
Voltaire of Marx ofTolstoj of Gandhi mag heten. Ze benevelen de 
nuchterheid van oordeel. Dit is allemaal waar. Toch ziet hun be
strijder voorbij, hoe deze legenden eeuwenlang inwerkten op de 
volksgeest. Ze hebben grotendeels hun tijd gehad, maar in hun tijd 
verrichtten ze goed werk. 

Zelden ben ik mij hiervan zo bewust geworden als bij de lezing 
van het ongelukkige gedicht, dat de zeeuwse pensionaris Simon 
van Beaumont onder de titel 'Weegh-weddingh' in 1622 schreef 
voor Anna Roemers Visscher. De verkeerd uitgevallen compli
menteusheid, waarmee hij de maagdom van de welgedane dichte
res vervluchtigde tot 'een waan, een wensch, een wind', vooral 
de botte pointe, waarmee hij tot besluit een stomp geeft aan alle 
maagdelijkheid, doen de vraag rijzen, hoe zwaar de omgangs
vormen op de eilanden geleden hebben onder de omstandigheid, 
dat men daar de Mariaverering zo gemakkelijk kon prijsgeven. 
De erotiek is er niet romantisch, maar kent er ook weinig idealisme. 
Te zelden is de humor er gescheiden van waarneembare lichamelijk
heid om zich te kunnen handhaven op het niveau van de geest. Tot 
de bedegang naar Maria stuwt ons een eerbied voor de vrouw als 
maagd en als moeder, als troosteres en als beschermster, waardoor 
de samenleving stellig wordt veredeld. 

Dieper drijfkracht werkt het theologisch inzicht in de uitverkie
zing van de maagd tot moeder uit. Ze wordt op de preekstoel dik-
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wijls met pathos besproken, zodat het liefdegeheim, omwolkt door 
verbijsterde redelijkheid, zijn roepkracht verliest. Toch houdt het 
verhaal van de boodschap des engels voor iedere katholiek de 
mogelijkheid open tot een volledige beschikbaarheid in deemoed. 

Zulke gedachten kon ik in r9r3 zeker niet onder woorden bren
gen. Maar onze denkbeelden vormen zich in onze jeugd. Kinderen 
krijgen ogenblikken, waarop zij zichzelf doorzien. De toekomst 
ligt dan voor hen open, niet in haar feitelijke verschijningsvorm van 
later jaren, doch in haar gedaante van begeerde overeenkomst met 
hun wezensvorm. Hoe jong ze zijn, ervaren ze hun aanwezigheid 
tussen mensen en dingen van hun omgeving als een bovennatuur
lijke plaatsbepaling. Het verlangen om zeeheld of circusdirecteur 
te worden wijkt voor een verschiet van onvermonde zelfontwik
keling tot volwassenheid. 

Met heel de klas van frater Geraldus rondgeleid door de kerk 
van Sint Jan, heb ik zulk een ogenblik van kinderlijk zelfbesef 
ervaren. Mijn begeerte om priester te zijn kwam hieruit voort. Het 
vervulde mij met een standvastig geluk. Het was, of ik goud werd 
van binnen. De voorwerpen om mij heen straalden mijn vreugde 
naar mij terug. Ik wist, dat ik dan goed zou moeten zijn voor alle 
mensen, ook als ik het land aan hen had. Die goedheid zou echter 
niet uitgaan van mij, zqals ik doorgaans was, maar van het goud 
in mij, waarmee ik nu werd volgestroomd. Dit goud was de ge
nade, mij gegeven door bemiddeling van de Zoete Moeder. 

In deze volzalige stemming kreeg ik te horen, waarin de beloofde 
verrassing van die dag zou bestaan. Te 's-Hertogenbosch werd in 
die dagen een tentoonstelling van oude kerkelijke kunst gehouden. 
Ter gelegenheid hiervan speelden dilettanten uit alle kringen van 
de bevolking in het Casino het mysteriespel van Die Sevenste 
Bliscap van Onser Vrouwen. Wij mochten met zijn allen deze 
voorstelling gaan zien. 

Het oude Casino kan ik niet meer beschrijven. Ik zie alleen nog 
dat zandige plein in de zon, waar wij melk uit stenen bekers kregen. 
Ik heb te dikwijls precies moeten vertellen, hoe die ons werd toe
gediend, dan dat ik het geheel vergeten zou zijn. Achteraf bleek 
namelijk, dat zich in deze melk een besmettingskiem ophield, waar
door onze slijmvliezen van mond en keelholte werden aangetast, 
zodat wij op vervroegde vakantie gingen, voor zover we genezen 
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of gezond waren. Mij persoonlijk trof dit buitenkansje heel gunstig. 
Ik was een van de eerste zieken. Ik werd in de grote spreekkamer 
langdurig onderzocht door de dokter, die wij onder elkaar Kareltje 
noemden. Hij stopte mij in bed, doch toen de ziekte zo verbreid 
was, dat de fraters ons naar huis moesten sturen, mankeerde ik 
volgens Karelrje niets meer. Ik behoefde niet op de ziekenzaal achter 
te blijven. Thuis heb ik al mijn zusjes en broers aangestoken met de 
geheimzinnige kwaal, die na een paar dagen spoorloos verdween. 

Van deze uitwerking liet zich niets voorzien, terwijl wij in moei
lijk bedwingbare uitgelatenheid onze belegde broodjes aten met 
besmette melk. Het is toch denkbaar, dat licht opkomende koorts 
mij buiten mijn gewone doen bracht gedurende de opvoering 
van het mirakelspel. Bovendien had ik nooit een opvoering van 
deze soort bijgewoond. De toneelstukken van de Sjefkens in de · 
zaal van de gezellenvereniging zagen er heel anders uit. Hier gingen, 
na de korte proloog in middeleeuws gewaad, zware gordijnen 
open op een hel verlicht toneel, dat Jeruzalem voorstelde. Sint Jan 
sprak met Maria. Ik wist zo goed als ieder ander in de zaal, dat 
Sint Jan een verklede dokterszoon was en Maria een meisje van 
mensen uit Den Bosch. Of ze hun rol goed vertolkten of slecht, 
wist ik niet. Dat ze daar stonden tegen die achtergrond en woorden 
spraken, waarvan de algemene strekking ,tot mij doordrong, gaf 
mij de gewaarwording van werkelijk te luisteren naar een gesprek 
van heiligen. Niet hun gestalte werd door deze spelers voor mij 
opgevoerd, maar mijn gestalte werd door deze spelers weggerukt 
uit plaats en tijd naar de gebeurtenissen, die het sterven van Maria 
begeleidden. Ik werd, opgenomen in een dampkring van evange
lische deugden, volledig aan mij zelf ontrukt. Het scherpst onder
ging ik die buitentijdelijke opgetogenheid bij de komst van de 
engel in de woonkamer van Maria om haar aan te kondigen, dat 
zij binnenkort zou sterven. Weelderige tapijten hingen neer. Er 
scheen een lichtgloed op, zoals ik nooit gezien had. De woorden 
van de engel klonken bovenaards. Maria sprak met hem in zoete 
vertrouwelijkheid. Hun tweespraak leek aan alle aardse taal ont
togen. Hemels bidden vloeide met Maria' s bidden samen tot een 
verre eeuwigheid, die sprak. Van toen af ben ik de stem van de 
dichtkunst blijven vernemen als voortkomstig uit diepten achter 
onze tijdelijkheid. Zij legt verbinding tussen de mensengeslachten. 
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Zij openbaart het wezen van het leven. Zij verheft ons oog boven 
de schijn van de dingen. Zij laat ons binnenkijken in het schouwspel 
der zaligheid. 

Er komt in dit mirakelspel een tafereel voor, waar de apostelen 
het lichaam van Maria naar het graf dragen. Een ouderling van de 
joodse gemeente wil deze lijkstoet de doorgang beletten. Hij grijpt 
naar de kist. Op dat ogenblik begint het hout te gloeien en ver
brandt zijn schennige handen. Ik zat bovenaan in de zaal, zodat ik 
goed kon zien, hoe de kist bij de aanraking door deze ouderling 
plotseling scherp licht uitstraalde, dat zijn handen deed gloeien. 
Thuis brandden wij gloeikousjes en in de recreatiezaal suisden gas
pitten tegen de muren. We kenden in 1913 nog bijna geen elek
trische verlichting. Hier schoot achter een glazen plaat een gloei
lamp aan op het ogenblik, dat de ouderling de kist raakte. Ver
moedelijk stelde hij door een handigheidje als een goochelaar het 
contact in werking. Voor mij zag het toneelwonder er als een echt 
wonder uit. Aan mijn eigen vingers voelde ik de brandwonden van 
de oneerbiedige ouderling, die gelukkig door tussenkomst van 
Sint Pieter spoedig het gebruik van zijn handen terugkrijgt. 

'Adieu! dits wech, blijft alle in vreden!' zegt de apostel Andreas, 
als het spel is afgelopen. Tegenwoordig kent ieder mens de sensatie 
van bij klaarlichte dag uit de bioscoop te komen en ineens in de 
drukte van de stad te staan. Onze kinderen verbazen zich in het 
geheel niet meer over die snelle overgang van droomvervulde 
duisternis in scherp werkelijkheidslicht. Nochtans moet het woord 
ontgoocheling ontstaan zijn uit de drang om zulk een beleving 
weer te geven. Wij worden uit een begoocheling gewekt. Onze 
ogen moeten wennen aan hun gewoon gezichtsveld. Zij hebben 
ergens binnengekeken, waarvoor ze niet gemaakt schenen. Van 
wat geen oog heeft gezien, vingen zij een bedrieglijke glimp. 

'Dits wech!' Het vervluchtigen van de extase laat in de ziel een 
holle dofheid na. Golvend was zij uiteengedeind tot ver buiten haar 
oeverranden. Nu moet zij weer krimpen. Haar wanden schrompe
len. Geestelijke schrijvers waarschuwen tegen het gevaar van deze 
toestand. Het gemoed lijdt aan geeuwhonger. De verzadiging, die 
het gesmaakt heeft, droeg de schijn van volkomenheid en verloor 
die. Nu haakt het innerlijk van de mens naar een surrogaat van 
geluk. In het vierde bedrijf van Adam in Ballingschap volgt de 
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verleiding van Eva door de slang haast onmiddellijk op een exta
tische verklaring van liefde. De overgang beslaat vier verzen, waar
in Adam, door de verrukking van zijn vrouw als in een staat van 
zaligheid gebracht, verzoekt, haar een ogenblik te mogen verlaten 
om in zijn eenzaamheid te danken voor hetgeen zij hem te genieten 
gaf Zijn hoffelijke bede: 'verschoon me een ogenblik' sluit gaaf 
bij de toon van het tafereel aan. Zij blijft in de stijl van de twee
spraak, die ze besluit. Toch klinkt ze, in vergelijking tot alle voor
afgegane gezegden, een beetje nuchter en praktisch. Dit beetje is 
genoeg. Het roept Eva en ons terug naar de werkelijkheid. Nu is 
het een gunstig moment voor de duivel. 

Mystici daargelaten, kennen kunstenaars het best deze leegte 
van de ziel. 'Als de engelen voorbij zijn en de dichter zit alleen', 
lokt beneden aan de dorpel de wereldse bruid. Dit is het ogenblik, 
waarop wij de barmhartigheid van God het diepst behoeven. Wij 
voelen onze onbekwaamheid tot volharding. Niets volhardt op de 
wereld. 'Adieu! <lits wech, blijft alle in vreden!', zegt de apostel 
Andreas. Ook onze vrede is niet duurzaam. Had ik mijn leven lang 
het vermogen gehad, te luisteren naar zijn raad! 

Maar het betreden van het schouwtoneel der zaligheid gaat 
samen met de kans om melk te drinken, die niet voldoende ge
pasteuriseerd is. Er groeide een ziekte in mij. Hoe wij naar Ruwen
berg teruggingen, heb ik niet onthouden. Mijn vriendjes zullen 
druk gepraat hebben over de opvoering. Zeker heb ik mij in volle 
geestdrift in dit overbodige gesprek gestort, hopeloos pogend, in 
woorden opnieuw te beleven, wat ik had ondergaan in onuit
sprekelijke vervoering. Waarschijnlijk liep het gesprek uit op een 
debat, waarin ik met koortsige geestdrift een opvatting zal hebben 
verdedigd, die ik nu niet meer ken en die misschien ook helemaal 
niet juist was. Zo gaat het meestal. 

De betekenis van de vertoning konden wij onmogelijk ten volle 
doorzien. De Sevenste Bliscap was voor het laatst opgevoerd te 
Brussel in 1566, het jaar van de beeldenstorm. Op dezelfde markt, 
waar sedert 1488 ieder jaar op stadskosten een van de zeven vreug
den van Maria toneelmatig voor het volk werd uitgebeeld, zijn op 
5 juni l 568 Egmond en Hoome onthoofd. Dat ze geen protestanten 
waren, noch geboren of woonachtig in de gelijknamige stadjes van 
Noord-Holland, is voor vele goede nederlanders een verbazend 
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nieuwsbericht. De terreur en contra-terreur, die met hun dood over 
het zuiden sloeg, verstik.te daar de cultuurgrond. Voor spelen was 
de tijd voorbij. 

Met de wederopvoering van het mysterie te 's Hertogenbosch in 
1913 begon de nieuwe brabantse toneel-traditie. Ik heb haar ont
wikkeling van het eerste ogenblik af meebeleefd, haar scheppers, 
bevorderaars en vernieuwers persoonlijk gekend, haar vraagstuk
ken menigmaal besproken. Zelf heb ik mij nooit in staat gevoeld, 
een draaglijk toneelstuk te schrijven. In de wederopleving van het 
brabantse volkstoneel heb ik echter, mede onder invloed van mijn 
leermeester Frencken, steeds een onschatbare stuwkracht gezien tot 
de geestelijke zelfstandigwording van het teruggezette gewest. 

De tekst van de Sevenste Bliscap, zoals die te 's-Hertogenbosch 
werd vertoond, was een bewerking van het middeleeuwse stuk 
door de priester-dichter Willem Smulders. Aan het bewaarde hand
schrift ontbreekt een katern, waarvan hij de inhoud met verzen 
van eigen vinding had aangevuld. De opdracht om het middeleeuw
se stuk speelbaar te maken voor Bossche dilettanten uit de twintig
ste eeuw, kreeg hij, omdat hij als kapelaan te Made in 1910 een 
bijbels toneelstuk over de verloren zoon geschreven had, dat het 
volgend jaar door de studenten van het seminarie Beekvliet met 
muziek van Antoon Hansen bij de prijsuitdeling werd opgevoerd. 
Dit spel is in 1910 bij Arnold Greven te Zevenbergen gedrukt en 
daarna nog tweemaal in herdruk verschenen. Door toedoen van 
kapelaan Huybers is het in de zomer van 1915 in het openlucht
theater van Oisterwijk opnieuw opgevoerd, keer op keer voor uit
verkochte rangen. 

Onder de grote vakantie van 1915 mocht ik met mijn opa van 
Loon naar Oisterwijk om de vertoning te zien. Zoiets aangrijpends 
als twee jaar tevoren in Den Bosch heb ik te Oisterwijk niet be
leefd. Toch heb ik van de tekst hele stukken van buiten gekend. 
De regel: 'Zou'k dan in lompen niet mijn kind herkennen?' is mij 
altijd bijgebleven. Hij klinkt wat mal, achteraf. Een juiste waarde
bepaling van het drama geeft J. F. M. Kat in zijn proefschrift uit 
1952 over De Verloren Zoon als letterkundig motief, maar de 
betekenis van de openluchtvertoning onderschat hij, omdat hij het 
'prachtig kleuren- en stemmenspel' alleen uit verouderde persver
slagen leerde kennen. In feite zal de opvoering niet veel geoefende 
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kritiek verdragen hebben, vrees ik. Er werd veel met tapijten ge
werkt. Dit was toen voor toneeldecoratie in de mode. De spelers 
waren dorpsjongens. Maar door de schriele dennenbomen, die ver 
doorzicht gaven in het bos achter het schouwtoneel, naderde op een 
gegeven ogenblik een kleine stoet in kleurige kledij met een muil
ezel. De omhelzing van de teruggekomen zoon door zijn begrijpen
de vader bracht ons de tranen in de ogen. 

Zulke aandoeningen mag de jeugd niet missen. In elke tijd wellen 
zij op uit een andere bron. De kans is groot, dat iemand bij het 
ouder worden, teleurgesteld door veel ervaringen, met schamper
heid gaat terugzien op hetgeen hij als kind dweepziek bewonderde. 
Elk mens herbergt een fiere sicamber in zich, gereed om te ver
branden wat hij aanbeden heeft. Dit neemt niet weg, dat zijn 
persoonlijkheid het sterkst gevormd is door haar innigste aanbid
dingsuren. 

Al werden er bijbelstoffen vertoond, de belangstelling van het 
volk voor de nieuwe brabantse dramatiek kreeg niet de goedkeuring 
van heel de geestelijkheid. Vooral priesters, die naar de integralis
tische opvatting helden, spraken hun bezorgdheid uit over de 
schijnvrome wijze, waarop het onbedorven publiek op het pad 
naar werelds vermaak werd geleid. Zonder het zich ten volle be
wust te zijn, vreesden zij waarschijnlijk een groter gevaar: de 
plaatsvervanging van de religie door de cultuur. Bij het lezen van 
een stichtelijk vertoog begint de aandacht voor het boek, dat aan
vankelijk de preek aanvult, doch hem spoedig vervangt. Alle lec
tuur houdt gevaar in. Tijdens het mysteriespel ontwaakt een be
langstelling, die zich straks richten zal op de werken van Ibsen en 
Shaw. 

De kerkelijke sierkunst bewaarde een heilige afstand van de 
kunst in moderne musea. Door tentoonstellingen te bezoeken wordt 
het volk eigenwijs. Het gaat de vormen, waarmee het vertrouwd is, 
versmaden om nieuwe denkbeelden te koesteren. Zelfs in de be
leving van zijn gezamenlijke godsdienst eist het de binnenvoering 
van nieuwe gevoelens. Op grond van deze wijsheid heb ik om
streeks 1915, toen Paul Brand het voor het eerst in de handel bracht, 
het volksrnissaal horen bestrijden als een naaste gelegenheid tot 
zonde van hoogmoed! 

Zulke reacties vinden wij tegenwoordig belachelijk en onbegrij-
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pelijk. Dat ze uit werkelijke bezorgdheid voortkwamen, kunnen · 
wij ons nauwelijks indenken. Liever schrijven wij ze toe aan gemak
zucht of aan het verlangen om een geestelijke heerschappij te hand
haven op alle gebied. In werkelijkheid zijn wij misschien kortzich
tiger dan wij menen te zijn. De culturele opvoeding van individu 
en gemeenschap kan gemakkelijk de godsdienstige overtuigings
kracht verzwakken. Ze stelt allerhande betrekkelijkheden in de 
plaats van volstrekte geloofspunten. Ze onderwerpt aan smaak
geschillen wat als waardevol voor het godsdienstig leven lang 
buiten twistgeding bleef. Ze opent een uitzicht op de menselijke 
eerbiedwaardigheid van het profane, als ware dit wellicht het 
schouwtoneel der echte zaligheid. 

Tegenover een ethisch integralisme, in alle eeuwen bereid om 
de waardeloosheid van culturele ontwikkeling te prediken en alle 
nadruk op het ene nodige te leggen, bezitten wij minder krachtige 
bewijsstukken dan wij veelal denken. Het is een bakerpraatje, dat 
godsdienst in diepste wezen geen tegenstelling zou kennen tot be
schaving. Zij verdraagt die uitsluitend onder voorwaarden. Doch 
dit zijn geen voorwaarden van onverbiddelijke dienstbaarheid. Zo 
eenvoudig is het oud conflict niet op te lossen! 

Twee eigen wettige kringen van geestelijk leven, die niet hetzelfde 
middelpunt bezitten, maar wel gelijktijdig getrokken kunnen wor
den, hinderen elkander. Ze willen zo dicht mogelijk op elkaar 
schuiven. Segmenten van de ene cirkel voegen zich in de andere, 
doch vereenzelviging vindt nergens plaats. Dit conflict moet de 
christen in de wereld zo min ontveinzen als ontvluchten. Het is er. 
Het zal hem geen rust laten. Hij moet het doorworstelen. Vrede zal 
hij hier nooit volledig bij vinden. Telkens roept hem een ont
goocheling, wanneer hij uit een droomvervulde duisternis ver
plaatst wordt in scherp werkelijkheidslicht. Het best is het, dunkt 
mij, met hem gesteld, wanneer de zon, die zijn ogen doet knipperen, 
de zon der gerechtigheid is. 
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VI 

Gezicht op Ypelaer 

ALS WEDUWE, die van haar kinderen nog enkel een dochter in 
huis had, was mijn grootmoeder Asselbergs na de dood van haar 
man in 1906 het nogal grote huis blijven bewonen, dat zij niet meer 
nodig had. Behalve op nieuwjaar en op haar verjaardag gebruikte 
zij de salon bijna nooit. De eetkamer gaf toegang tot een tamelijk 
donker vertrek met leren meubels, dat zij de roezemoes noemde, 
omdat haar vijf jongens hierin volwassen waren geworden, toen 
opa nog leefde. Het mocht voor een rookkamer zijn aangezien, 
wanneer mijn grootvader niet van de vroege morgen tot de late 
avond overal gerookt had. Hij had (is mij verteld) in ons hulp
kerkje een eigen nis boven de wijwaterbak om zijn peuk te bewaren. 
De griezelig propere keuken met bijkeuken gaf uit op een verzorgd 
tuintje, 't welk een geboogde ligusterhaag, die een witte zitbank 
omhelsde, opvallend-onopmerkelijk in twee gedeelten sneed. Wat 
vóór de haag bloeide, kon uit de kleine waranda achter de salon 
door gasten gezien worden: begonia's en rozen. Achter de haag 
bleef ruimte voor het ordinaire snijgoed, waaruit de tuinman sier
vazen voorzag in gang en kamers. 

Haar dagen sleet mijn oma zo goed als geheel in het saletje aan 
de straatkant. Dit was het kleinste vertrek van de benedenverdie
ping, door dubbele hanggordijnen, een rolgordijn en jaloezieën 
gewapend tegen daglicht. De toegangsdeur, de eerste rechts in de 
gang, ging naar binnen open en verborg de stoel, waarop de be
woonster altijd zat. Eerst wie helemaal binnen was, kon haar be
groeten. Marietje Mol, het meisje, bracht langs eetkamer en roeze
moes door een klein deurtje de koffie binnen op een voorzichtig 
samengesteld presenteerblad met porseleinen bodem, die onder 
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een vlaams kantwerkje verborgen bleef. Bij de koffie stond een 
schoteltje zoete krakelingen en een blikken trommeltje met pain 
grec. 

In de Stationstraat was toentertijd weinig vertier. Ze liep buiten 
de vroegere stadskom naar het stationsgebouw, dat in zijn jeugd 
roomgeel was geverfd. Wie daar niet zijn moest of vandaan kwam, 
had in de Stationstraat weinig te maken. Winkels stonden er niet. 
De helft van de huizen werd bewoond door familieleden van mij, 
want mijn overgrootvader, Arnoldus Asselbergs, had deze straat 
in hoofdzaak voor zichzelf en voor zijn kinderen gebouwd. Zijn 
eigen woning met de kolossale tuin, die bijna over de volle lengte 
van de straat achter de tuinen van de kinderwoningen doorliep, 
stond precies in het midden. Hier huisde helemaal alleen mijn on
getrouwde oud-oom Jan, die lid van de gedeputeerde staten was, 
gelijk zijn oom-zegger]. P.]. Asselbergs nadien zou worden. Ons 
huis was om de hoek. 

Op vakantie van Ruwenberg moest ik helemaal alleen, laat op de 
voormiddag, bezoeken gaan afleggen bij mijn grootouders, ooms 
en tantes, om te laten zien, hoe goed ik het maakte. Ik was elf jaar 
oud. Aan de gesprekken, met mijn familieleden bij zulke gelegen
heid gevoerd, draag ik geen andere herinnering dan dat ik iedereen 
scheen te verbazen door de voorspoedigheid van mijn groei. 'Wat 
word je groot' zei de ene tante na de andere, waarschijnlijk even 
verlegen met mijn beleefdheidsbezoek als ikzelf. 

Met deze bedoeling zat ik op een warme dag in augustus 1913 
in het zonloze saletje tegenover mijn grootmoeder, toen onver
wachts aan de voordeur gebeld werd. Het was nog een tingelbel, 
die Marietje Mol uit de keuken riep; elektrische schellen zijn pas 
veel later gekomen. Ik zou de twee priesters niet meer kunnen be
schrijven, die luid-joviaal mijn oma gelukwensten, maar ik begreep, 
dat hun plezier voor mij iets pijnlijks inhield. De kleine ruimte 
scheen bol te gaan staan van hun gulheid. Al spoedig werd ik wel
willend uit mijn stoel gewerkt om plaats te laten aan een van de 
heren. Het waren professoren van het klein seminarie Ypelaer, die 
kwamen berichten, dat mijn heeroom Dorus door de bisschop van 
Breda bevorderd was tot rector van het St. Laurentius-ziekenhuis 
in aanbouw te Ginneken. Sinds 1897, het jaar van zijn priester
wijding, had hij lessen gegeven op Ypelaer in alle vakken, die daar 
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gedoceerd werden, met uitzondering van engels en grieks, waar hij 
zo goed als niets van kende. Dit betekent niet, dat hij de leervakken, 
die hij doceerde, zou hebben beheerst. 

Nu nog leeft zijn nagedachtenis in tal van anekdoten. Hij moet 
de meest verstrooide praeceptor zijn geweest, die ooit les op Y pe
laer gaf Het verhaal loopt, dat hij, om bij de meetkunde een cirkel 
op het bord te trekken, zijn bonnet van het hoofd nam, bij welke 
gelegenheid de passer, die hij nergens vinden kon, onder zijn arm 
uit viel. Ik heb dit niet meegemaakt, maar ik weet bij ondervinding, 
dat hij tot zulke dingen in staat was. Hij heeft mij, voortreffelijk 
gastheer die hij was, eens een asbak aangereikt en die vervolgens 
onmiddellijk vol wijn gegoten, hoewel ik een goedgevuld glas 
voor mij had staan. Befaamd is de geschiedenis met de koffieketel 
in de eetzaal van de professoren. Mijn oom hield niet van nieuwe-, 
nog minder van technische dingen. Toen gezelligheidshalve be
sloten was tot zelfbediening uit een gemeenschappelijke koffieketel 
van het type, dat in cafés op de tapkast staat, vond hij dit alleen 
aannemelijk, omdat de huisknecht er door verwijderd werd van de 
professorale conversatie. De eerste keer, dat hij het kraantje boven 
zijn eigen koffiekop had opengedraaid, vergat hij, het te sluiten, 
doch riep : 'merci, merci, merci; ik zeg toch merci!' tegen de 
machine, die onverstoorbaar voortging, koffie over zijn schoenen 
te gieten. 

Het sterkste staaltje van deze verstrooidheid heeft mijn broer Piet 
beleefd, toen hij na een verkeersongeval zes weken in het zieken
huis te Breda had moeten doorbrengen. Iedere dag om prompt 
kwart voor vijf kreeg hij heeroom op bezoek. Dit werd nooit over
geslagen. Zodra hij dus het ziekenhuis verlaten mocht, fietste hij 
dankbaar naar Ginneken voor een tegenbezoek. Hij kwam om 
vier uur aan. Zijn oom was zielsblij, dat de neef weer geheel her
steld voor hem zat. Ze dronken thee, doch om half vijf werd heer
oom onrustig en zei: 'nu je kopje uitdrinken, jongen, want ik moet 
naar Piet!' 

Rekenen kon hij niet. Geld, dat hij terug kreeg bij spoorweg
loketten moest hem vaak nagedragen worden op het perron. Hij 
vroeg dan, waar dit vandaan kwam. Toch heeft hij wiskunde ge
doceerd, waar hij veel van begreep, maar niets van kon. Hij rekende 
met kruisjes op het schoolbord, gelijk kruideniers dit vroeger in 
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hun winkel deden. Zijn verstrooidheid belette hem echter, het 
aantal kruisjes te onthouden, dat hij had opgetekend. De uitkomst 
van zijn sommen klopte zelden en dan nog meestal bij geluk. Het 
ging toch maar (zei hij) om de manier van rekenen. 

Voor zijn dagen gold hij als een bekwaam latinist. Hij had een 
gedicht in de trant van Vergilius gemaakt op de ontdekking van de 
koffieplant. Zijn leerlingen, die met een Gradus ad Parnassum ook 
latijnse verzen in elkander moesten peuteren, gaf hij als onderwerp, 
behalve de gebruikelijke lentemorgen of schipbreuk, gaarne de 
inventio van allerhande minder sacrale voorwerpen dan de lier, zo
als het wagenwiel, het oog van de naald en de aardappel. Het ge
dicht was goed, indien de gemoedsschok van de man, die de eerste 
kruiwagen, de eerste naald of de eerste aardappel gebruikte, als 
heftige, maar dankbare verbazing door de verzen heenklonk. Zulk 
een man moest door zijn eigen vondst attonitus zijn. Dit moest je 
voelen. Maar dat hij er door overdonderd was, zou in een hollands 
gedicht niet gezegd kunnen worden. Het klonk vulgair. Een ge
dicht klinkt nooit vulgair. 

Hij heeft de zoon van een Bredase bankier altijd ten kwade ge
houden, dat deze bij het lezen van de Georgica de smaak van de 
druiven niet proefde, waarover Vergilius sprak. Het vers zelf bezit 
die smaak, zei mijn heeroom. Het moet moeilijk geweest zijn voor 
zijn studenten, hem in zulke beweringen te volgen. Mij heeft hij 
er mee overtuigd. 

Hij las Bilderdijk voor uit een handexemplaar, waarin woorden, 
die de oren van de seminaristen konden kwetsen, zedig door maat
gelijke lettergrepen vervangen waren in zijn snel kriebelschrift, dat 
gemakkelijk tussen de drukregels paste. Lamartine bezat hij in 
brusselse contrefaçons, maar die las hij aan de scholieren niet voor. 
Eerst op latere leeftijd kreeg ik die geregeld voorgelegd als de 
grootmeester van het lierdicht na Horatius, die hij niet meer voor 
de dag behoefde te halen, omdat hij hem zowat van buiten kende. 
Bij allerlei handelingen haalde hij regels van Horatius aan. Ook de 
weersgesteldheid deelde hij liefst in citaten mee. 

Van de oudere generatie Y pelaerse leraren heb ik hem het best 
gekend. Ik geloof niet, dat hij ooit enig boek over opvoedkunde 
ingekeken heeft. Eerder lag het in zijn aard, te bestrijden, dat van 
een zo natuurlijke bezigheid als opvoeden een 'kunde' werd ge-
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maakt. Zijn pedagogie bestond in zijn geestdrift. Hij geloofde de 
dingen, die hij zijn leerlingen voorhield en hij geloofde, dat het 
goed was, deze dingen te geloven. 

Afschaffing van de naamvals-kentekens achtte hij niet zo zeer 
slordig als ruw. Er bleek onwil tot wijsgerige bezinning uit. Dat 
Jac. van Ginneken zich bezig hield met levende taal, kwetste zijn 
gevoel voor zuiverheid van uitdrukking. Hij gaf toe, dat Vondel 
van schippers en timmerlieden leerde. Vondel deed dit om scheeps
kapiteins en architecten aan passend woordgebruik te helpen. Leven
de taal zag mijn oom als een afvalproduct uit goede boeken, misse
lijk verwerkt door onbevoegden. Dat hij met zulke opvattingen 
niet uitschitterde tussen de neerlandici van zijn dagen, kon hem 
vergeven worden om de liefde, die hij langzaam was gaan voelen 
voor Gezelle. Hij heeft twee bundels verzen van zijn eigen hand 
laten vermenigvuldigen voor familieleden en vrienden. Ze bevatten 
gelegenheidsgedichten van iemand, die zijn leven in een studeer
kamer doorbracht. Het meest persoonlijke gevoel, dat er in tot 
uitdrukking komt, blijft huiver voor de verantwoordelijkheid van 
de priester. 

Op zijn tijd kon hij snaaks zijn. Guitigheden van studenten ver
droeg hij gemakkelijk. Tegen vriendschappelijke plagerij was hij 
bijzonder bestand. Maar hij duldde geen grapjes, die aan de priester
lijke waardigheid tekort deden. 

Hij las De Maasbode. Waarschijnlijk trokken enkele stellingen 
van het integralisme hem aan, voorzover ze maatschappelijke 
vooroordelen bestendigden als godsdienstig erfgoed. Maar hij 
vond het ongepermitteerd, dat ik op mijn zestiende jaar Ernest 
Hella las, die Cicero voorstelde als een veile praatjesmaker en Hora
tius als een oppervlakkige Lebemann. Van de verguisde schrijvers 
had ik nog alles te leren! Wie in Horatius geen diepe godsdienstig
heid voelde, kon nauwelijks deugen. Lees het carmen saeculare daar 
maar eens op over. Apollo en Diana vulden dag en nacht de ziel 
van de latijnse dichter met eerbiedige dank om alles, dat zij be
schenen en deden gedijen. Horatius stond als een ongerept mens in 
de schepping, eerbiedig verwonderd om de macht, de wijsheid 
en de goedheid van de goden, die hem alles gaven, zelfs het dichter
lijk liefdesverdriet, tot zijn heil. 

Alle leraren wachtten op hun promotie. Ze gaven les met hun 
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pastorie in het vooruitzicht. Zelfs de docenten aan het groot semina
rie beschouwden hun professoraat als een tijdelijke betrekking, die 
bekroond moest worden met de benoeming tot pastoor. Dit opge
drongen ongeduld brengt vanzelf het nadeel mee, dat weinigen 
zich volledig aan de wetenschap geven, maar het veel groter voor
deel, dat jonge mensen hun opleiding geheel krijgen van mensen, 
die nog niet oud zijn en niet vastgeroest aan hun bedrijf. Of mijn 
oom met veel spanning naar de verandering in zijn leven heeft uit
gezien, zou ik niet kunnen zeggen. In het saletje werd het bericht 
meegedeeld en ontvangen als iets bijzonder feestelijks. Heeroom 
zelf was naar Breda, naar de bisschop. Hij zou met een volgende 
trein te Bergen op Zoom aankomen. Marietje Mol bracht de karaf 
met de port binnen. Ik moest met de feestelijke boodschap naar 
huis. 

Hoe verwerkt een kind zo'n gebeurtenis in de familie? Dat ze 
gewichtig was, doorgloeide mij. Ik had voldoende opgevangen van 
het gesprek om te beseffen, dat mijn oom zich gelukkig voelde met 
zijn benoeming, waarin hij op een plaats kwam, die hem gelegen
heid gaf, zijn roeping ten volle te verwerkelijken. Toch bezorgde 
die vreugde mij een mindere schok dan het plaatjesachtig in mijn 
fantasie getekend visioen van kwijnende zieken, die hun dorre 
armen strekten in verlangen naar de geestelijke bijstand van de 
priester. De lotsverandering van mijn oom concretiseerde mijn 
eigen zekerheid, dat mijn leven zijn bestemming zou bereiken in de 
zielzorg. Wat ik beleefd had, betrok ik geheel op mijzelf. 

Er hangt een nevel tussen de wereld van de volwassene en de 
droom van het kind. De opwinding thuis over het bericht, dat ik 
meebracht, leek mij vreemd aan de werkelijkheid. Doch hoe ik mij 
deze verbeeldde, wil mij nu niet scherp meer voor de geest komen. 
Ik onderging een verrukking, die mij de toekomst indreef. 

Onder die vakantie ben ik voor het eerst in Ginneken geweest om 
naar de nieuwe standplaats van mijn heeroom te gaan kijken. Er 
werd nog volop gebouwd op het terrein van het ziekenhuis. In een 
groot vertrek maakten wij kennis met de regenten. Mijn oom kreeg 
zijn kamers in de linkervleugel van de voorbouw met een aparte 
ingang voor het rectoraat. Hoe dikwijls ben ik door die deur ge
gaan om dingen te bespreken gelijk ik er naderhand nooit meer met 
enig mens besproken heb! Zijn faam als gastheer berustte zeker voor 
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een deel op het feit, dat al zijn bezoekers zich bij hem op hun gemak 
voelden. Het is waar, dat hij hen met ongewone gulheid onthaalde 
op alles, wat hij in huis had. Persoonlijk stelde hij weinig eisen aan 
het leven, maar vreugden, die hij kon delen liet hij zichzelf zomin 
als de ander ontgaan. Hiernaast bezat hij het vermogen, iedere gast 
de hulde te betuigen van zijn ontvankelijkheid. Mensen, die van 
hem in zijn eigen kamer een standje kregen, eerbiedigde hij nog 
vooral als zijn bezoekers. Midden in een verwijt kon hij zeggen: 
'maar drink eerst uw glas eens uit', of 'gooi dat stompje weg en 
steek een nieuwe sigaar op'. Hij heeft mij zeker de kans niet ge
geven, alle dingen te zeggen, die ik hem toevertrouwen wilde, 
maar hij gaf mij de gewaarwording, dat hij ze onuitgesproken 
begreep. Wij mochten over honderd zaken van mening verschillen. 
Wij verschilden nooit van stemming. Hoe hij het klaar speelde, 
begrijp ik nog niet, maar hij ontkende slechts beweringen van mij, 
waaraan ik zelf enigszins twijfelde. Hij prikkelde tot onderzoek en 
gaf meteen de rust mee, die hiertoe nodig is. 

Bij dit eerste bezoek aan zijn nieuwe kamers maakte ik over de 
Bavelse weg een wandeling naar Ypelaer. Een brede sloot scheidde 
de voortuin met zijn rond gazon van het kilometerlaantje met 
beuken. Aan twee menshoge kolommen van arduin hing het hek 
altijd open. De rode baksteen van de voorgevel was gebruind. 
Boven de ingang hing als enige versiering van het oude vooraan
zicht het wapen van bisschop Henricus van Beek met zijn spreuk: 
'Leniter perfluit'. Twee lange rijen symmetrische vensters schenen 
de beslotenheid van de voormuur strenger te maken. Het oude 
Ypelaer was geen riant gebouw. Op een morgenwandeling even 
na zonsopgang in r945 heb ik het in puin zien liggen. Mij was het 
toen, of ik een groot stuk van mijn eigen bestaan gewelddadig 
verwoest zag. 

In een boek, bij de voltooiing van de wederopbouw uitgegeven, 
schreef mgr. Jos Baeten 'Dat gezegend Ypelaer is ons dierbaar ge
worden'. Voor wie nooit in het gezegend huis geleefd hebben, 
klinkt het misschien alledaags. Ons drukt het uit, wat wij voelen. 
Bij de begrafenis van mgr. van Beek in r884 had doctor Schaep
man de lijkrede gehouden. Hij riep daarin het beeld op van de hoge 
bomen, die de speelplaats van Ypelaer in twee helften scheidden. 
Zolang onder die oude bomen een jong geslacht zal worden opge-
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voed, verzekerde de redenaar, zou de nagedachtenis van Henricus 
van Beek onvergetelijk blijven. Is dit gemakkelijke retoriek? Voor 
wie het ruisen van de kruinen nooit beleefde, zal het dit zeker moe
ten zijn. Mij vervoerde de uitspraak van Schaepman. Zij ontroert 
mij nog. De nagedachtenis van Henricus van Beek interesseert mij 
uitsluitend historisch. De bomen op de cour kan ik terugroepen in 
mijn geheugen, zoals ze getekend stonden tegen azuur of waaiden 
onder driftige wolken. Ik heb ze jaar op jaar in blad zien schieten. 
De gemeenzaamheid van dit herinneringsbeeld is genoeg om mij 
met mensen, die ik tevoren niet kende, op eerste gezicht vertrouwd 
te maken. 

Aan de ingang van het kilometerlaantje langs de Bredase kant 
lag een kleine herberg, die wij de Heilige Tap noemden; aan de 
uitgang langs de Bavelse kant, groeide de boomgaard van het 
seminarie achter de boerderij, die bij de inrichting hoorde. Ik keek 
er naar met de waarnemings-gretigheid van iemand, die een grote 
reis gaat ondernemen. 

In augustus 1915 heb ik op de Ypelaer mijn toelatingsexamen 
gedaan. Hier weet ik niets meer van. Zes jaar heb ik in dat huis ge
leefd en ik zou niet kunnen vertellen, in welke kamer ik er mijn 
eerste examen aflegde. Het was een schriftelijk examen. Er was 
nederlands en frans bij betrokken. Of ik samen met andere jongens 
in een lokaal heb gezeten om de opgaven te maken, weet ik niet 
meer. Alleen de grote vloerplavuizen van de gangen komen in 
mijn geheugen, als ik tracht, aan die dag terug te denken. Ook mijn 
binnentreden als leerling is voor mij volledig vervaagd. Dit alles 
heeft emoties opgewekt, waar ik in mijn bewustzijn niets van vast
hield. Toch ben ik het geweest, die ze ervoer. Dit stuk van mij is 
dood. 

Wel staat mij nog levendig voor, hoeveel suggestie-kracht er op 
mij uitging van het woord big. De studenten van de eerste klas, de 
zogenaamde Kleine Figuur, werden biggen genoemd. Die van de 
Grote Figuur of tweede latijnse klas, waren varkens. De derde klas 
heette de Grammatica, doorgaans Grammaire genoemd. De vierde 
was de Syntaxis, de vijfde de Poësis en de zesde de Rhetorica. Die 
namen bleven algemeen gebruikelijk. Van een seminarist werd ge
zegd: hij zit op de syntaxis of hij zit al op de rhetorica. Dit begreep 
in die dagen iedereen, die ooit een familielid op het seminarie ge-
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kend had. Maar niemand zei hij zit op de kleine figuur. Dan werd 
gezegd: hij is nog maar big. 

De biggen misten rechten, toegekend aan andere studenten. Ze 
mochten niet onder alle omstandigheden gebruik maken van de 
speelplaats, maar moesten hun vertier zoeken achter het hek rond de 
kapel in een betrekkelijk kleine, ongeplaveide ruimte, die het 
biggenkot heette. 

Ze kregen geen titels. Ze mochten geen ftjne sigaren kopen aan 
het kastje van de koster, dat vóór in de studiezaal stond. Fijne siga
ren heetten Emir. Ze kostten vier cent per stuk. Gewone sigaren 
kreeg je voor een cent. Goede sigaren kostten een halve stuiver, die 
wij een sjoe (sou) noemden. Om fijne sigaren werd gewed. Een 
titel (wij noemden hem tieter naar het franse titre) was een bijzonder 
rookverlof, gegund als loon voor een dienst, aan een van de leraren 
bewezen. Iemand kon een titel krijgen, omdat hij water gaf aan 
bloemen in het klaslokaal of omdat hij werkstukken had opgehaald 
na een compositie. Dit waren losse titels, die iedereen op zijn beurt 
kon verwerven. Vaste titels hingen samen met betrekkingen in 
dienstverband aan de gemeenschap. 

De meest honorabele titel was die van koster. Een hogere functie 
kende onze samenleving niet. De hoofdkoster was een student van 
de rhetorica. Hij had twee bijkosters, een uit de poësis en een uit 
de syntaxis, als ik mij goed herinner. De bijkosters promoveerden 
automatisch bij goed gedrag. Afgezet worden als koster zou een 
blaam zijn geweest, die met wegzending uit het huis te vergelijken 
stond. 

Mijn vaste titel was die van bibliothecaris. Ook hierin bestonden 
graden. Ik ben begonnen op de grammaire als bijbibliothecaris in 
de bibliotheek van de studenten. Ik moest kapotte boeken met 
stijfsel bijplakken, maar mocht zelfstandig de boeken uit de kasten 
halen. Later werd ik hoofdbibliothecaris van de professorenbiblio
theek. Deze zeer hoge functie veronderstelde een vertrouwen, dat 
ik nauwelijks verdiende, want ik heb geregeld kleine deeltjes van 
een volledige Chateaubriand mee naar de slaapzaal genomen. Ik 
geloof niet, dat veel van mijn leeftijdgenoten Les Martyrs met zo 
onophoudelijke bewondering hebben gelezen als ik. 

Wie een titel had, mocht roken op andere tijden dan zijn mak
kers, die hem dit zonder wrok gunden. Heel het stelsel van onder-
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scheiding en beloning scheen uitgedacht om aan de jaloezie geen 
kans te laten in de samenleving. Voor biggen viel er niets aan te 
doen, wanneer groteren hun bank bezetten, of hen wegjoegen van 
de speelplaats. Zij kwamen een jaar lang achteraan. Het volgende 
jaar hadden ze zelf biggen onder zich. 

Rechten en voorrechten stegen met anciënniteit en erkenning 
van persoonlijke hoedanigheden. Altijd waren de oudsten het best 
af. Naar hun inzichten regelde zich het gemeenschapsleven, dat in 
de voorbouw, waar de praeceptoren woonden, gelijkvormig ver
lengd scheen. Verhuisde de oudste, dan kreeg zijn opvolger de 
gunsten, die openvielen: het recht op de grootste woonkamer, de 
plaats aan tafel naast de regent, het gemakkelijkst uur om mis te 
lezen en tientallen van dit soort kleinigheden, waardoor het leven 
iets prettiger wordt aan het eind- dan bij het begin van de loopbaan. 

Sedert ik mij in dit patriarchaat invoegde, verliepen meer dan 
dertig jaren, waarin veel gebeurd is en veel veranderd, ook in het 
alledaagse bestaan van de gewestelijke clerus. Een jaar na mijn oom, 
dus een jaar voor mijn aankomst, verliet professor Gerrit Huys het 
klein seminarie als aalmoezenier bij het gemobiliseerde leger. Hij 
kreeg de rang van majoor. Deze promotie bracht een nieuwigheid, 
waarvan tot dan toe niemand had kunnen dromen. Bij het aal
moezenierschap begon de uitholling van het tridentijnse parochie
wezen, dat in mijn jeugd, toen weinigen zich verplaatsten, nog de 
normale integratie van de leek in de kerk tot stand bracht. De paas
biecht en de paascommunie behoorden als volstrekte plichten te 
worden vervuld in de eigen parochie. Wie zich hieraan onttrok, 
werd niet meer als willig lid van de kerkgemeenschap beschouwd. 
Binnen het parochieverband bestonden functies met titels als kerk
meester, armbestuurder, organist, koordirigent, zanger, waamaaar 
weer de plaatsen in de processie bepaald bleven, alles volgens het 
beginsel van anciënniteit, dat een ervaringsoverdracht veronder
stelde, en het beginsel van subsidiariteit, dat aan lagere instanties 
de regeling van hun eigen werkzaamheden onder verantwoorde
lijkheid jegens de hogere autoriteit overliet. 

Hoe deze samenlevingsvorm ontstond, achterhaalt iemand van
daag alleen door studie van de geschiedenis, zodat de natuurlijke 
aanvaarding van het schema door jonge mensen, die er in opgroei
den, hem wellicht niet meer waarschijnlijk toelijkt, nu de vorm 
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aan alle kanten verfomfaaid wordt. Ons heeft ze nooit problemen 
in de weg gelegd. Het leven van leerling op een seminarie beant
woordde aan zo eenvoudige en zo redelijke voorschriften, dat het 
voor de meesten ongeschokt verliep. Wij stegen van klas naar klas 
in geoefende vrijheid, telkens met het prettige besef nieuwe rechten 
te verwerven en nieuwe bevoegdheden te mogen uitoefenen. 

Van het familieleven namen wij bij het einde van elke vakantie 
volledig afscheid. Er waren vaste tijden om een brief naar huis te 
schrijven. De ouders mochten driemaal per trimester op bezoek 
komen in een holle ontvangzaal, waarin verschillende gezinnen 
bij elkaar zaten. Op vrije middagen wandelden wij in een lange rij 
onder toezicht van een surveillant door de straten van het dorp 
naar een van de bossen uit de omgeving van Breda. Tijdens de 
wandeling mochten we roken. Kwamen we langs het ziekenhuis, 
dan bracht ik een kort bezoek aan mijn heeroom, die dit gebruik 
kende. Hij had chocolade klaarliggen voor mij en mijn kameraad
jes. Wie het buitenkansje genoot, een familiebezoek te mogen afleg
gen in een huis, waar de wandelrij langs kwam, nam hiermee van
zelf de verplichting en het risico op zich, repen chocolade te kopen 
in een snoepwinkel om ze voor de koopprijs uit te delen onder zijn 
klasgenoten. Dit was streng verboden, maar iedere surveillant, 
iedere praeceptor en de regent hadden het als jongen zelf ook ge
daan, of ze hadden ervan geprofiteerd, dat een klasgenoot het deed. 
Enkel, wanneer het gebruik in misbruik dreigde te ontaarden, 
hoorden wij er een waarschuwing tegen. Kort hierna moest een 
student, die een familielid had bezocht of die voor een onderzoek 
naar een dokter in Breda was gegaan, zich bij terugkomst laten 
fouilleren. Zijn voorraad werd in beslag genomen. Hij kreeg rook
straf, of, als hij niet rookte, par-coeur. 

Dit betekende, dat hij een of ander stuk van buiten moest leren 
uit de nederlandse bloemlezing van Ruyten en Bartels (groten
deels leesstof uit jaargangen van de Volksalmanak van Jozef Alber
dingk Thijm) of uit het latijnse, franse, in geval van zwaarder 
vergrijp zelfs uit het griekse leesboek. Ik ken nu nog teksten van 
buiten, die ik voor straf heb opgekregen als par-coeur, want wie 
reeds rookverbod onderging, viel in de termen om behandeld te 
worden als een niet-roker. 

Het ligt voor de hand, dat deze bestraffingsmethode het roken 
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sterk bevorderde. Bijna elke student rookte van zijn twaalfde tot 
zijn achttiende jaar bij alle gelegenheden, die hiertoe werden open
gesteld. Het heette een mannelijke genieting. Alleen het roken van 
sigaren en pijpen was toegestaan. Sigaretten moedigde niemand 
aan. Ik geloof zelfs, dat het bij mijn aankomst nog streng verboden 
was, er een op te steken. Hun binnenkomst heb ik beleefd. Ik zat op 
de grammaire, toen ik voor het eerst een gesausde sigaret te roken 
kreeg. Hoewel ik een straf roker was, raakte ik hier volledig door 
bedwelmd tot in een toestand van duizeling toe. Deze gesausde 
sigaretten van het merk The Greys stonden gemobiliseerde sol
daten ter beschikking. Ze kwamen aldus bij ons binnen om de 
schaars geworden sigaren te vervangen. 

Een priester moest kunnen roken. Tijdens de retraite, zelfs tijdens 
de zware retraite, die aan de priesterwijding voorafging, was na het 
middagmaal een vrij uur uitgetrokken, dat op de dagorde vermeld 
stond als: 'recreatio sub silentio, sed licet fumare'. 

De kosters kregen eens in de maand sigaren en een fles wijn, die 
ze tijdens de avondrecreatie achter in de studiezaal mochten op
drinken. Beloning met wijn was de hoogste, die onze leermeesters 
ons gaven voor bewezen diensten. Gerrit Huys, oprichter van het 
Kruisverband op het seminarie, had dit gebruik hartstochtelijk 
bestreden, doch bij mijn aankomst was het niet volledig afgeschaft. 
Wel werd het, behalve voor de kosters, zeldzamer. De definitieve 
afschaffing bleek enkel doorgevoerd te kunnen worden in ruil 
tegen een feestdag in de zomer, die de naam van flessenfeest droeg. 
Naast het flessenfeest, waarop wij een lange wandeling maakten 
en bier dronken bij de boswachter van het Mastbos, bestond het 
feest van de heren, dat de verjaardagsviering van de praeceptoren 
verving. Het bestond in een wandeling van de afzonderlijke klassen 
met hun eigen klasseleraar als surveillant. Daar dit maar één keer 
in het jaar gebeurde, werd er buitengewoon van genoten. Sommige 
klasseleraars, bekend om hun gulheid, verzonnen grillige wandelin
gen met een speeltuin of verwijderde inspanning tot doel, waar 
boterhammen met kaas gegeten werden en koffie gedronken. Dit 
was naar ieders opvatting het gezelligste feest van het jaar. 

De zondagavond droeg altijd een feestelijk karakter. Dan was het 
compagnie. Ik geloof dat dit woord ook in de seminarietaal geheel 
is uitgestorven. Zijn betekenis laat zich nauwelijks weergeven, om-
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dat de compagnie van andere avonden in de recreatiezaal verschilde 
door allerlei kleinigheden. Het steeds geldende onderscheid tussen 
groten en kleinen bleef bewaard, maar werd minder streng door
gevoerd. We mochten de spelletjes spelen, die ons behaagden, met 
het gezelschap, dat ons hiervoor het best beviel. Biggen kaartten 
of biljartten nooit met varkens, laat staan met meer verheven klas
sen. Op de compagnie kon dit wel. Er stonden grote aarden kruiken 
met bier. Iedere kruik was voor twee personen. Van het goûter 
om vier uur bewaarden wij boterhammen om ze tijdens de com
pagnie op te eten bij het bier, want dit smaakte lekker samen. 
Tegen het biergebruik kwamen protesten binnen. Het is een tijdje 
vervangen geweest door chocolademelk, die de nonnen in de keu
ken voor ons klaarmaakten. Dit bevredigde als compensatie nie
mand. De compagnie verstierf. Ze werd aan de andere vrije 
avonden gelijk. 

Bij terugblik moet ik erkennen, dat ik diepgaande verschuivingen 
van de samenlevings-orde heb meegemaakt in de jaren van mijn 
studie op Ypelaer. Eerst in 1924 kwam telefoon. Een van de meest 
griezelige gebeurtenissen bestond er in, dat een jongen van de 
speelplaats of uit de klas weggeroepen werd om direct naar huis te 
gaan, waar vader of moeder in levensgevaar was. Ons kon hetzelfde 
lot beschoren zijn. Wij leefden het mee in angstige spanning. Zo'n 
jongen werd dan door een familielid gehaald, meestal met paard 
en gerij, later met twee fietsen, daarna per auto. De eerste keren 
dat wij op vakantie gingen, liepen we nog in de rij langs een boerde
rij de Blauwe Kei en het lakfabriekje naar het station. Vooral bij 
het aanbreken van de kerstvakantie droeg die lange wandeling door 
ochtendschemer en winterkou het geheimzinnige mee van een blij 
avontuur. Na de oorlog kwamen er steeds meer particuliere wagens 
om de student te halen, die al zijn buurtgenoten uitnodigde, de 
autorit mee te maken. Het verband met thuis werd versterkt door 
de gemakkelijke bereikbaarheid. Bezoeken verloren hun zin, nu 
ieder binnen korte tijd door zijn familie bereikt kon worden. 

Ook de vakanties veranderden. Tussen 1914 en 1918 ging nie
mand naar het buitenland. Het was heel ongewoon, dat een student 
op het klein seminarie reeds te Brussel, Parijs of Londen zou ge
weest zijn. Het merendeel van onze professoren wist daar in het 
geheel de weg niet. Na 1918, bij het opengaan van de grenzen, 

84 



begon de reis naar het buitenland te worden opgenomen in het 
vakantie-programma. Toch herinner ik mij niet, dat groepjes in 
mijn tijd al afspraken gemaakt zouden hebben voor gezamenlijke 
fietstochten of autoritten naar België, gelijk dit een jaar of tien later, 
toen mijn jongste broer studeerde, gebruikelijk was. Na de rhetori
ca ben ik met een achtdaags spoorabonnement een reis door België 
gaan maken met een van mijn vrienden. 

Er werd sterk op aangedrongen, dat seminaristen ook tijdens de 
vakanties vooral met elk.aar zouden omgaan. Te Breda kwamen zij 
iedere voormiddag samen in de zaal van de Katholieke Kring, 
waar een billard stond. Wie van ons een vakantiedag te Breda 
doorbracht, ging daar heen om er met zijn vrienden koffie te 
drinken. Versta wel, dat wij geen achttien jaar oud waren! Te 
Bergen op Zoom hebben wij nooit zulk een vaste ontmoetings
plaats gevonden; wij bezochten elk.ander thuis en organiseerden 
fietstochten. In de zomervakantie maakten veel brabantse jongens 
een fietstocht naar Zeeuws-Vlaanderen, dat uit twee dekenaten van 
het bredase bisdom bestond. Wij bezochten er onze studiemakkers 
en werden soms met hele groepen ontvangen op de pastorie, waar 
wij wat afwisseling brachten in de toenmalige eentonigheid van 
het leven. 

De vakbonden en katholieke verenigingen waren in opkomst. 
Terwijl gedurende de eerste oorlogsjaren pastoor en kapelaan in 
een dorpspastorie de hele avond doorbrachten in elk.aars gezelschap 
met de krant en een fles wijn, begon nu de uithuizigheid van de 
jongeren, die adviseur of moderator benoemd waren van allerlei 
clubs. Sommige pastoors meenden, de ondergang van de clericale 
zeden te beleven. Zij verzetten zich zolang mogelijk tegen die 
verplichte verbreking van het huiselijke samenzijn, dat zij tiranniek 
aan vaste gewoonten verbonden. Werd er 's woensdags gebuurt 
bij de pastoor van de belendende parochie, soms bijna een uur 
verder woonachtig, dan moest de kapelaan hiervoor de woensdag
avond beschikbaar houden. Niets gold als voornamer. Alleen de 
meest urgente eisen van de zielzorg bij ongelukken of sterfgevallen 
konden goede gewoonten verbreken. Verder werd elk vergrijp 
tegen de gewoonten gewaardeerd als afbraak van een levensvorm, 
die men vrijwillig had gekozen en dus nooit schenden mocht. 

Het bisdom Breda had ongeveer tweehonderdvijftig priesters, 
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die allen elkaar kenden. Op klein en groot seminarie leerden zij als 
tijdelijke medestudent elfjaargangen kennen. Ouderen en jongeren 
ontmoetten zij op retraites of in de praktijk. Heel de maatschappij
vorm richtte zich op inschakeling in dit beperkte milieu met zijn 
zorgvuldig ingedeelde waardigheden en bevoegdheden, zodat ge
hoorzaamheid en conformisme als vanzelfsprekend vereenzelvigd 
werden. Zich niet voegen naar de gebruiken, schiep moeilijkheden 
voor het hele leven. 

De vraag, in hoeverre deze behoudzuchtige levenswijze gelukki
ge initiatieven verstikt of geremd heeft, zou ik niet kunnen beant
woorden. Aanpassing bij de historisch gegroeide beroeps-distinc
tieven van de brabantse clerus volgde vanzelf uit de training in het 
seminarieleven. Zich onderscheiden in het een of ander stond nabij 
aan de zonde van hoogmoed, behalve wanneer iemand zich onder
scheidde in bruikbare eigenschappen. Dat hij goed kon kaartspelen 
deed hem hoger aanslaan dan wanneer hij een ongewone aanleg 
voor scheikunde zou hebben vertoond. Goed grieks kennen stond 
gelijk met voor professor studeren. Het taalgebruik richtte zich op 
het preken. Vandaar, dat declamatielessen gegeven werden en 
mnemotechnische oefeningen in alle takken van de opvoeding in 
ere bleven. 

Wij memoriseerden veel. De gedachte aan een geschiedenis zon
der jaartallen, die vooral het zielkundig ontwikkelingsbeeld in 
richtingen en stromingen zou doen waarnemen, kwam in die jaren 
op. Ze vond bij onze docenten weinig bijval. Het jaartal bleef de 
kapstok voor het begrip van de zaak. 

Gedurende de vrije tijd konden wij op de speelplaats verscheidene 
balspelen uitvoeren, maar we mochten ook met kleine groepjes 
rond de cour wandelen. Wij noemden dit 'draaien'. Bij het draaien 
ontstonden vaak levendige gesprekken over de leerstof. 

Ik herinner mij het gesprek met een kameraadje, dat zich be
klaagde, omdat de krachtpatsers, die goed voetbalden en handig 
met de boog konden schieten, hoger in aanzien waren dan de 
jongens met goede hersens. 'Let eens op' - zei hij - 'dit duurt drie 
jaar. Kijk maar bij de groten. Die hebben het meeste achting voor 
vernuft'. En met een bijna profetische helderziendheid zei dit 
knaapje van twaalf of dertien jaren: 'Wij gaan in het roomse leven 
van Nederland een tijd tegemoet, waarin het aankomen zal op in-
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telligentie. Niets is binnenkort hoger nodig'. 
De plaats, waar hij dit zei, kan ik nog aanwijzen. Dat het op mij 

die diepe indruk maakte, moet zijn redenen hebben gehad. Inder
daad ervoer ik mijn puberteitsjaren als de tweestrijd van mijn on
vermogen om in sport uit te blinken met mijn zekerheid, dat ik 
eigenschappen bezat, waaraan in de samenleving behoefte bestond. 
Ze dienstbaar te maken aan de idealen van de bredase clerus is mij 
niet gelukt. 
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VII 

Waar draaiboom sluit noch hek 

WIJ BOUWDEN in de studiezaal tussen de zitbank en het schrijf
blad een verschansing van woordenboeken en atlas, waarop onze 
elleboog kon rusten tijdens de arbeid. Scheidde dit kleine fort ons 
van de buurman, die er ook een opwierp, het merkte meteen onze 
plaats door ons eigendom. Schrijfgerei, schriften en persoonlijk 
bezit bewaarden wij in het kastje onder het schrijfblad. De boeken, 
die iedereen bezat, stonden ingekaft in bruin papier vast naast elkan
der op het midden van de bank.en. Wie een boodschap aan ons had, 
wist hierdoor ons adres. Een voorwerp, dat wij verloren waren, 
vonden we vaak door onbekende hand terugbezorgd op onze boe
kenstapel in de studiezaal. Het boek, dat we geleend hadden van de 
bibliotheek en dat wij in onze vrije tijd aan het lezen waren, moest 
boven op de stapel liggen. Zo bleef onze smaak controleerbaar. 

Jongens uit de hogere klassen leenden wel eens twee boeken tege
lijk: een voor ontspanningslectuur en een, dat bij de studie aan
sloot. Voor mij leverde het altijd groot genot op, wanneer ik onder 
het speeluur even alleen van achteren naar voren door de studiezaal 
kon slenteren en ongemerkt de kaften opslaan van de boeken, die 
de groten lazen. Nog, als ik iemand met een boek zie zitten in de 
trein, word ik onrustig tot ik achterhaald heb wat hij leest. Voor de 
bevrediging van deze prikkelachtige nieuwsgierigheid ben ik op 
school wel eens gestraft, maar niemand heeft mij haar kunnen af
leren en zelf kan ik het blijkbaar ook niet. Het is niet zo, dat ik de 
mensen en hun karakter beoordeel naar het boek, waarin zij toeval
lig aan het lezen zijn. Neen, het boek zelf wil ik kennen. Heb ik de 
titel eenmaal in mij opgenomen, dan interesseert vaak het hele 
geval mij niet meer. Zolang ik mij echter met een volstrekt onbe-
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kend boek binnen een zelfde ruimte bevind, voel ik mij onbehaag
lijk, alsof er een vreemd dier in mijn nabijheid zou zijn. Weet ik 
eenmaal wat het is, dan word ik door Agatha Christie even gerust
gesteld als door René Descartes. 

Vroeg in de lente van 1916 zouden wij op een vrije middag naar 
het voetbalveld gaan. Deze vorm van vrijetijdsbesteding voor 
seminaristen was onlangs ingevoerd. Ik vond haar bijzonder hatelijk, 
omdat wij er de wandeling door misten. De surveillant, die ons 
moest begeleiden, heette François van Eekelen. Wij noemden hem 
de Sooi. In tegenstelling tot zijn collega Konings lette hij weinig op, 
waar wij bleven. De Sooi geloofde het wel. Hem kon de formatie 
van de elftallen geen zier schelen. Het was dus mijn belang, hieraan 
te ontglippen. Dit nam mij niemand kwalijk, want ik behoorde 
tot het uitschot. Slechts met tegenzin nam de captain van een elftal 
mij bij de laatste keuze op. Kon ik verdwijnen in het heesterhout 
achter de goals, dan miste mij voorlopig niemand. 

Deze techniek kreeg ik gauw in de gaten. Ik was zo zelden moge
lijk van de partij, als Konings maar niet surveilleerde. Ook op deze 
lentedag wilde ik trachten, mij te onttrekken aan het balgeweld, 
doch terwijl wij achter elkaar door de studiezaal naar buiten liepen, 
bedacht ik, dat ik vergeten had, lectuur bij mij te steken. Kijken 
naar voetballen is voor mij nooit een tijdpassering geweest. Ik beleef 
er niets bij. Op het laatste ogenblik, terwijl ik, nog big, als achterste 
van de rij, de banken van de rhetorica voorbij kwam, griste ik 
willekeurig een geleend boek weg. Het was uit de bibliotheek aan
gevraagd door Kees van de Riet, die dat jaar hoofdkoster was. Ik 
kon onmogelijk de titel opslaan, want dan riskeerde ik, betrapt te 
worden. Het vierkante, gekartonneerde werk paste maar precies 
in mijn binnenzak. Om te weten wat het inhield, moest ik wachten 
tot ik onbespied zou zijn. Intussen drukte het karton van de omslag 
tegen mijn borst. Ik voelde mij schuldig. 

Niemand mocht ooit andermans boek wegnemen, laat staan, dat 
een big een boek zou mogen kapen bij de hoofdkoster ! Bovendien 
wat was het voor een boek? Misschien wel latijn, waar ik nog niets 
van begreep. Het kon een werk voor groten zijn, dat wij nog niet 
lezen mochten. Totaal ongeschikt voor mijn leeftijd! Wat ging er 
gebeuren, als de Sooi mij met zulk een boek in de bosjes betrapte? 
Nog voor ik van mijn misdaad kon genieten, overzag ik er de wijd-
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strekkende strafwaardigheid van. Ik kreeg het warm. Kans om mij 
van het gestolen goed te ontdoen, ontbrak op alle manieren. Het 
werd zwaar in mijn zak. Ik begon te vrezen, dat het opviel. Het 
was zo dik en zo hard. De vierkante plak van zijn aanvvezigheid 
tekende zich duidelijk op mijn jasje af Gelukkig lag het voetbal
veld niet ver af 

Ellendig schuldgevoel hielp mij bij het ontsnappen uit iedereens 
ogen. Ik ging dieper de heesters in dan gewoonlijk. Het lawaai en 
gefluit van de elftallen, die zich vormden, drong uit een vreemde 
wereld naar de stilte, die mij hier omgaf Ik zonk weg in die stilte, 
een getrapte van straks, doch nu overgeleverd aan de eerste gevol
gen van mijn vergrijp. Er stonden niets dan verzen in het boek met 
watervlekken over het papier. Die verzen waren ingedeeld in kleine, 
ongelijke stukken. Het waren de clausen van drama's. Ik had het 
eerste deel van de werken van Racine meegenomen. 

Dat Racine de grootste dichter van Frankrijk was, wist ik. Dit 
was ook alles, wat ik van hem wist. Maar ik gloeide van geluk, 
dat juist Racine mijn buit was geworden. Zenuwachtig bladerde 
ik van achter naar voren en terug zonder iets in mij op te nemen. 
Wat zou het geven, als een jongen Racine las op zijn dertiende jaar? 
Zou hij daarvoor weggestuurd worden van het seminarie? Of zou 
het goed zijn, dat hij tenminste zijn gestolen tijd niet aan flauwe 
vertelseltjes verdeed? 

Drie jaar was ik verplicht geweest, frans te spreken. Ik las het 
misschien niet geheel zonder moeite, maar toch zo, dat mij de 
hoofdbetekenis niet ontging. Racine bezat voor mij nog geen 
hoofdbetekenis. Al wat hij zeggen wilde, moest ik zonder hulp 
opvangen, luisterbereid in de luwte van mijn bosschage. Wie 
Jocaste was, wist ik niet. Zij begon op de eerste bladzijde te spreken. 
Ze zei wonderlijke dingen. In de eerste regel sprak ze al over dode
lijke smarten. De tweede regel paste buitengewoon goed op mijn 
situatie van het ogenblik: 'Qu'un moment de repos me va couter 
de pleurs !' Zes maanden lang waren haar ogen slechts open geweest 
om te schreien. De slaap sloot ze tot onrust. Zij verlangde naar de 
dood. 

Deze gevoelens zijn te heftig voor een jongen van dertien jaar. 
Ze overrompelden mij. Ze brachten me in een gesteldheid van 
geestverrukking. Ik stond geheel aan de zijde vanJocaste, de onge-
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lukkige moeder van de elkaar vijandige broers. Haar onverzetbaar 
verdriet zong in mij. Het zong mij wakker in een wereld, die ik 
kende, maar nooit persoonlijk had bezocht. Frater Geraldus maakte 
mij met het bestaan van die andere wereld vertrouwd. Hij liet er de 
landkaart van zien en de reisgids. Ik kende namen van bergen en 
stromen. Nu stond ik opeens op een top. 'Rechtvaardige hemel, 
ondersteun mijn zwakheid!' zegt Jocaste. 

Laat zich weergeven wat een kind doorsiddert in de koorts van 
het opperst geluk? Ik was bedreigd. Ik kon ieder ogenblik opge
merkt worden. Ik verkeerde in gevaar. Tegelijkertijd aanschouwde 
ik voor het eerst van mijn leven tragiek. Ieder vers ruiste met na
tuurgeluiden uit een onvergankelijk heelal aan mij voorbij. Ik 
hoorde de pleurs, de courroux, de détresses, de frayeurs, de char
mes, de extrêmes douceurs van Jean Racine als openbaringen van 
menselijke eeuwigheid. Er kon mij niets gebeuren. Al het andere 
viel weg bij de ervaring, dat ik thuis hoorde in het nieuwe land
schap, waar ik zojuist was binnengetreden. Hiervan zou niemand 
mij vervreemden. Wat ze ook met mij zouden willen ondernemen, 
nooit meer verjoegen ze mij van hier. 

Achteraf toegegeven moet ik wel bliksems weinig hebben mee
genomen van berichten als: 'L' amour eut peu de part à eet hymen 
honteux'. Ik zou onmogelijk nog kunnen zeggen, wat ik hiervan 
begreep. Misschien was het volstrekt niets. Toch werd ik betoverd. 
Dikwijls hoor ik van jonge mensen, dat je verzen niet behoeft te 
begrijpen. Ze werken zelf in je. Er komt een vereniging tussen hen 
en het gemoed tot stand. Ze slijpen langs de zielewand met hun 
ftjne scherpten. Willen begrijpen is verzet tegen de subtiliteit van 
die werking. Het is een poging tot vlucht in de redelijkheid, voor
geschreven door angst voor de totale mobilisatie van het innerlijk. 
Verzen willen overrompelen. Ze willen iemand letterlijk van stuur 
brengen. Het stuur blijft altijd zorgen voor een veiligheid, die 
verzen niet gedogen. 

Ik weet dat dit woorden van jeugd zijn. Alle verstandelijke refk
xie komt achteraf op een ervaringsschok. Elk mens probeert van 
nature te weten te komen, wat er met hem gebeurt. Hij wil zijn 
eigen aandoeningen peilen. Hij kan niet tevreden blijven met vage 
aanduidingen. Zijn wezen roept om klaarheid. Zonder woord na 
woord precies begrepen te zijn kan een gedicht ons verrukken, 
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maar hoe sterker die verrukking wordt, hoe vaster wij haar werking 
zoeken te doorgronden. Dit komt achteraf Wellicht bestaat oud
worden hierin, dat wij weten willen, wat het leven is, terwijl jeugd 
uitsluitend uit ongeweten leven bestaat. 

Hoe is het mogelijk, dat wij als kind opeens en voorgoed worden 
binnengesleept in een tweede heelal? 'Ecoutez un peu mieux la 
voix de la nature'? Met zekerheid weet ik nog, dat deze regel van 
de eerste kennismaking afin mij bleef hangen als een grondformule, 
maar waarvan? Toch zeker niet van de Raciniaanse tragiek, die ik, 
als iedereen, in boekjes beschreven moest vinden, voordat ik haar 
min of meer zelfstandig kon leren doorgronden. Verfraai ik de 
herinnering aan een beslissende gemoedsschok, wanneer ik dit 
altijd onthouden vers vereenzelvig met de grondwet van de dicht
kunst, of anders gezegd met de toverspreuk, die toegang verschaft 
tot het tweede heelal? In zijn verband gelezen, is het een aanmaning 
van Antigone aan Créon om naar de stem van de bloedverwant
schap te luisteren. Maar de klank van het vers strekt eindeloos 
verder. Die dringt met het spel van zonnestralen door een bos en 
verstrakt zich tot heldere waarneembaarheid in de stilte boven de 
zee. Deze klank begeleidt het wakker worden van de vogels voor 
zonsopgang, het zoemen van de bijen aan de ingang van hun 
korven en de trek van mieren over een zandpad. Hij beheerst de 
vertraagde film waarin zich varenvingers ontrollen naar zonlicht 
en een klein schreiend meisje kan opkijken met vochtige ogen, die 
om de vervulling van die toverspreuk bedelen. 

De middag verstreek. Ik ben met het boek in mijn zak op mijn 
plaats terecht gekomen voor de terugtocht, ik weet zelf niet, hoe. 
Gelegenheid om het ongemerkt op zijn plaats terug te leggen, zocht 
ik vergeefs. De eigenaar heeft mij op mijn diefstal betrapt. Ik 
ben daarvoor bij de bank van de rhetorica moeten komen, de 
volgende middag na het eten. Aanvankelijk kreeg ik een geducht 
standje, maar een van de jongens kwam op het denkbeeld, mij te 
laten vertellen, wat ik gelezen had. Toen won ik het pleit. Het ver
haal bereikte later de leraars, die gelukkig het geval niet hebben 
overschat. Ze wisten niet, dat ik de eerst volgende vakantie Bérénice 
het mooiste boek vond, dat ik ooit gelezen had. Hier denk ik nog 
zo over. Het is vreemd genoeg. Enkele keren in mijn leven herlas 
ik het volledige theater van Racine. Ik kan nog zeggen, in welke 
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jaren ik dit heb gedaan: in 1922, 1926 en in 1939· Welnu, ik was 
niet geslachtsrijp, toen ik Bérénice verre het meest indrukwekkende 
stuk vond. Dit vond ik in 1922 niet meer het geval. Toen dweepte 
ik het meest met Athalie. In 1926 aarzelde ik tussen de twee. In 1939 
dacht ik er net eender over als toen ik dertien jaar oud was. Ik ben 
er zo over blijven denken, hoewel tegen Bérénice, als treurspel 
beschouwd, allerlei bezwaren gemaakt kunnen worden. Het is een 
vioolconcert, maar wel het mooiste vioolconcert van de wereld. 
Titus brengt het diepste cellogeluid voort, dat ooit een dichter aan 
een menselijke stem heeft meegegeven. 

Dit zijn bedenkingen van iemand, die levenslang leesles bleef 
nemen. Ik heb vijf stukken van Racine opgevoerd gezien, Mithri
date, Bajazet, Britannicus, Phèdre en Athalie, maar Bérénice nooit. 
Mijn allereerste ontroering lijkt mij door geen bewondering voor 
tekst en opvoering ooit benaderd. Wel sloot het latere er steeds 
bij aan. Iedere lezing in Racine roept voor mij het steelse uur 
terug, waarin ik zijn werk voor het eerst leerde kennen. Ik heb 
er mij bittere verwijten over gemaakt. Dan betreurde ik, deze 
emotie gekregen te hebben uit een profaan schrijver. Hoe anders 
zou wellicht mijn leven zijn verlopen, indien niet Jean Racine, maar 
Ruusbroec of Sint Augustinus mij gewekt had tot hetgeen ik 
worden moest! Zij hebben indruk genoeg op mij gemaakt, doch 
die bleef ondergeschikt aan de lokroep van Racine naar het tweede 
heelal. Misschien zette ik mij hoofdzakelijk tot de studie van Sint 
Bernardus om daar het tegenwicht te vinden, dat ik zocht. Hem 
leerde ik kennen uit een citaat in de Ars Dicendi van Kleutgen. 
Ik zat toen op de poësis. Mijn priesterroeping was mij ernst. Ik 
voelde als enige bedreiging mijn vermogen om te ontglippen naar 
het andere heelal. 

Dit droeg voor mij in die dagen geen naam. Het was een ver
stolen vluchtoord, waar ik mij klein voelde, doch door niemand 
werd geminacht. Ik trok er heen als een morfinist naar zijn spuitje. 
Ik deed dit niet uitsluitend door te lezen. Ik kende verzen genoeg 
van buiten om er het tweede heelal mee te bereiken. Van het eerste 
jaar op Ruwenberg af stond ik in gloed voor alles wat poëzie 
heette. Onderscheidingsvermogen moest ik mij nog eigen maken, 
misschien onderscheidde ik toch al tussen geschikte werkingsmid
delen en ongeschikte, maar ik wist de weg. 
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In de kerstvakantie van 1917 zat ik thuis in de voorkamer te 
lezen in Vondels Dichtjuwelen, de bloemlezing van F. J. Poelhekk.e, 
die op het seminarie gebruikt werd. Officieel bezat ik nog geen 
recht op dit boek. Het was dan ook mijn eigen exemplaar niet, 
maar dat van een oudere studiemakker en stadgenoot, die het mij 
op mijn verzoek voor de vakantie had uitgeleend met een beetje 
armetierige ironie. De Trui Franken, onze buurman, moest mijn 
vader spreken, die nog niet thuis was, maar elk ogenblik kon bin
nen komen. Hij werd bij mij in de kamer gelaten. Wij waren wat 
verlegen met elkander. 'Ge moet veel lezen om pastoor te worden, 
geloof ik', zei de Trui. In mijn geestdrift onthulde ik hem, dat ik 
in Vondel zat te lezen. Die naam kende ook hij. 'Maar goed vol
houden', ried hij mij aan. Hij was hovenier van zijn vak en zat 
met zijn hoge zijden pet in zijn hand op een stoel tegen de muur. 
Bezoekers, die geen verwanten waren, schoven hun stoel eerst bij, 
als mijn vader hen daarom verzocht. Dit betekende dan meteen, 
dat zij een borrel ingeschonken zouden krijgen. Sollicitanten naar 
een betrekking en zulk soort volk, dat wij niet kenden, bleef tegen 
de muur zitten. Vandaag zou dit gek zijn. Toen waren de gebruiken 
zo. 

De aanmoediging van de Trui Franken om maar goed vol te 
houden met het lezen van de geschriften van Joost van den Vondel 
is mij nooit uit het hoofd gegaan. Ze heeft me weleens kracht bij
gezet, wanneer de volharding in gevaar kwam. Toch mag ik zeg
gen, dat ik Vondel in mijn jeugd met grote gretigheid gelezen heb. 
Op de duur wordt het vakwerk. Het gebeurt nog alleen in de stu
deer-kamer. Er komt tegenwoordig misschien in een heel jaar niet 
een enkel deeltje van Vondel de huiskamer binnen. Ligt er een open 
op mijn bureau, dan liggen er andere boeken naast, ook open. Een 
filoloog is iemand, die vijftien boeken tegelijk leest. Dit brengt 
mee, dat ik moeilijk kan vertellen, wat Vondel voor mij heeft be
tekend. Er is een ogenblik gekomen, waarop ik zijn stem begon 
te verstaan als een volkomen natuurlijk geluid. Het werd tot mij 
gericht. Alles wat het inhield, betrof mij persoonlijk. Ik doorleefde 
het als iemand, die werd toegesproken door een ander, tegen wie 
hij heel hoog opziet en die zich toch bijzonder vertrouwelijk ge
draagt. Vondel toonde mij van het tweede heelal de geheime sa
menstelling en bracht mij binnen in uiterste hoeken. Hij liet mij de 
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stromen volgen van dit landschap. Hij leerde mij de heuvels be
klimmen en van het uitzicht genieten. Hij bewerkte, dat ik er thuis 
was. Hij nam geleidelijkaan de steelsheid van mijn ontsnappingen 
weg. Wat ik als misdrijf begon, werd door hem in een hogere orde 
van zaken gelegaliseerd. Er ging beschermende macht uit van zijn 
aanwezigheid in mijn bewustzijn. Zijn stem vaderde over mijn ziel. 

Hij is het ook, die aan mijn tweede heelal een troostende naam 
heeft gegeven. Wanneer hij zich zijn eigen jeugd te binnen roept, 
vertelt hij van de vogel, die in vrijheid het nest ontvlucht, en toch 
telkens terug verlangt naar de geboorteplaats. Zo verlangt ook hij 
herhaaldelijk naar Keulen 'hoewel mijn blyde geest vaart speulen, 
daar draaiboom sluit nacht heek'. 

Dit spelevaren in het onbeperkte zou ik nooit meer kunnen mis
sen. Moet ik zeggen, waarin het eigenlijk bestaat, dan schieten 
woorden mij tekort. Het bezit twee eigenschappen. Het is aller
eerst een wegzijn. Het ontheft van onmiddellijke verantwoordelijk
heid. Het ontstijgt aan muizenissen. Het maakt onverschillig voor 
kleinzieligheden. Het let niet op de klok. Het bevrijdt. Tegelijker
tijd is het een stellig aanwezig zijn. Het voert mijn bewustzijn naar 
zijn eigenlijke vaderland. Hier vind ik geen ijdele droomwereld, 
bevolkt door verbeeldings-gestalten, met wie in waaktoestand geen 
gemeenschap bestaat. Ik word er aangesproken door bekenden. 
Deze ontmoetingen ervaar ik met onthullende scherpte. Omdat het 
een vrij domein is, kan er het hinderlijke worden uitgesloten. De 
ziel gehoorzaamt er aan verkeersregels, die niet bepaald werden 
door belemmeringen. Zo vliegt voor onze menselijke waarneming 
een vogel door de lucht. In de poëzie na de tweede wereldoorlog 
wordt op die vogelvrijheid herhaaldelijk een beroep gedaan als op 
een zinnebeeld van de dichterlijke zielsverheffing. Het is een treffend 
zinnebeeld, maar allerminst nieuw. 

'Wie dus een vogel worden wil, die trekke pluimen aan', zegt 
Vondel. Dit lijkt een onuitvoerbaar advies. Het wordt dan ook in 
de volgende regels toegelicht. Wie een vogel worden wil, moet de 
wijk nemen uit de stadsdrukte en uit het krakeel van de belangen
strijd. Hij vermijde stad- en straatgeschil. Het aantrekken van deze 
vogelpluimen staat gelijk met het aanvaarden van een beschermen
de omkleding voor de ziel. Gelijk de biddende zich welbewust los
maakt uit zijn bedrijfsbezigheden om zich te stellen in Gods tegen-
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woordigheid, zo maakt de mens, die tot verrukkingen geroepen is, 
zich vrij van alle baatzuchtige bedoelingen. Zijn binnenkomst in 
het tweede heelal beantwoordt aan een lokroep. De reis wordt niet 
ondernomen om winst of loon. Het andere land trekt onweer
staanbaar. 

Hoewel het zijn stormen en zijn regenbuien evengoed laat voelen 
als zijn luwten en zijn zonneschijn, is het altijd begerenswaardig 
om zijn openbaring van het ware leven. 

Wat ik bedoel, licht een schijnbaar wetenschappelijk voorbeeld 
het helderst toe. Ik haalde zojuist enkele regels aan uit het slot van 
Vondels overbekende Wiltzangk. Wie dit gedicht historisch op zijn 
plaats wil brengen, stuit niet op grote moeilijkheden, al is ons de 
juiste datum van het ontstaan niet bekend. Vondel is te gast op het 
buitengoed Rustenberg in het Gooi. Zijn gastvrouw Anna Hin
lopen, geboren Tholincx, eert hij met een kort lierdicht als gast
geschenk, geschreven, nadat hij in de boomgaard van de villa een 
vogeltje heeft horen zingen. Het is op zichzelf genomen niet meer 
dan een aardige attentie van de amsterdamse dichter, die wil laten 
weten, hoezeer hij geniet van zijn buitenverblijf in het Gooi. Groot
vader, vader en tantes van zijn gastheer Jacob Hinlopen bedacht hij 
in het verleden bij feestelijke gelegenheden of prettige logeerpar
tijtjes ook met hartelijke gedichten. Ik neem aan, dat ze dit prettig 
vonden, maar we hebben er geen ander bewijs voor dan Vondels 
volharding in deze handelwijze. 

Hij logeert nu op Rustenberg bij Naarden. Het is blijkbaar mooi 
weer. Hij luistert naar vogelzang. En hij gaat, aanvankelijk mis
schien een beetje plichtmatig, zitten schrijven. Hij begint met een 
vraag. Wat zong dat vogeltje eigenlijk? Een beetje beter luisteren 
naar de stem van de natuur, meer wil hij niet. Hij heeft hier tijd 
voor in de zorgeloosheid van het dagje, dat hij buiten doorbrengt. 
Het is alles zo gewoon als maar kan. 

Wat zong het vogeltje eigenlijk? De losse kinderlijkheid van de 
vraag geeft de toon aan voor acht coupletten van elk vier regels, die 
wellicht op eerste gehoor niet veel bijzonders te vertellen hebben 
aan de lezer, maar toch een fascinerende macht uitoefenen over 
diens geheugen. 'Wat zong het vrolijk vogelkijn, dat in den boom
gaard zat?' Honderden mensen hebben de vraag uit hun school
bloemlezing onthouden. Het antwoord staat hun ook nog wel vaag 
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voor de geest. Het vogeltje zingt eerst zijn blijdschap uit over de 
heerlijke lentedag, jubelt vervolgens over zijn vogelvrijheid en gaat 
dan een soort toespraak houden tot de mens, die zich in de beslom
meringen van het zakenleven laat wegsleuren van het genot, dat 
een dag buiten de stad hem zou kunnen verschaffen. Hoe dwaas is 
die mens! Het vogeltje bespot hem. Het vergeet hem al spoedig 
om opnieuw te juichen over de evangelische zorgeloosheid van 
vogels. Ze zaaien niet, ze maaien niet, toch hebben ze altijd voedsel. 
De hemel zorgt in hun plaats voor hen. Ze leiden een heerlijk leven, 
de vogels. 

Tot zover kan iedereen de gedachtengang volgen, zelfs zonder 
moeite de oorsprong van de gedachten opsporen bij klassieke remi
niscenties en bij de bijbeltekst. De toespraak van het vogeltje bezit 
vaart, ze heeft een lyrische juichtoon, ze lijkt een beetje op klanken, 
die te voorschijn zouden komen uit een ouderwetse speeldoos. 
Maar om te zeggen, dat Vondel hier iets unieks tot stand bracht, 
schijnt geen aanleiding te bestaan. In het zevende coupletje laat hij 
de vogel spreken over de vogelen-bruiloft. Nu wordt het wat gek. 
De bruiloft van de vogels bindt zich aan geen tijd. Zij duurt hun 
leven uit. Er is geen ornitholoog bij nodig om te verzekeren, dat de 
dichter aan vogels een ongewoon vermogen toeschrijft. Nuchter 
bezien, is de trouwpartij van een vogelpaar geen aangelegenheid 
van bestendige duur. Het dansen van vogels om de bruid laat zich 
door geoefende dierkundigen niet als een vaste occupatie in de 
vogelwereld waarnemen. Vondel schiet de waarneembare werke
lijkheid te buiten en verbeeldt een vogel-leven, dat uitsluitend ge
leefd kan worden in het tweede heelal. Hij onthult zijn eigen ziels
ervaring van volstrekte vrijheid. 

Wie Vondel een beetje kent, weet, wat bruiloften voor hem 
betekenen. Hij is de gulste huwelijkszanger uit onze geschiedenis. 
Zijn oudste bewaarde gedicht, geschreven, toen hij zeventien jaar 
was, jubelt om het huwelijk van een buurmeisje in de Warmoes
straat. Zijn laatste ontroerende lierzang schrijft hij bij de bruiloft 
van Sybrandt de Flines en Agnes Blok: 'Ter bruiloft van het zuiver 
Lam .. .' Telkens krijgt zijn gemoed een schok, wanneer hij na de 
inzegening van een huwelijk de bruid te prijk ziet zitten, gelijk hij 
steevast de receptie van het huwelijkspaar aanduidt. Vrienden en 
verwanten komen gelukwensen. Dan krijgt Vondel een brok in de 
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keel. Als de Heilige Ursula dood gemarteld aankomt in de hemel 
wordt ze daar als bruid van Jezus te prijk gezet voor al het hemels 
ho( Midden in het lotsverloop van het ondergaand Amsterdam 
herinnert een onvergetelijke reizang aan de bruiloft van Gijsbrecht 
en Badeloch. De zondeval van Adam en Eva in het paradijs wordt 
voorgesteld als een gestoorde bruiloftsviering. In dit treurspel 
boetseert de bruidsdans van man en vrouw de schepping van de 
hemelen na. Over de echtelijke liefde wordt verzekerd, dat zij de 
liefde van God het meest nabij komt en dat geen andere liefde zo 
machtig uitstraalt. 

Jacob en Anna Hinlopen hadden vier kinderen, waarvan het 
oudste hoogstens zeventien jaar was, toen Vondel zijn Wiltzangk 
publiceerde. Hij schreef dit gedicht als gast van een gelukkig gezin. 
Alles, wat hem daar behaagt, voert hij in zijn verbeelding van de 
duurzame vogelenbruiloft weg uit de gewone waarneembaarheid. 
Geen regel van zijn gedicht spreekt rechtstreeks over het geluk van 
de familie Hinlopen. Toch handelt heel het gedicht over niets 
anders. Jacob Hinlopen was lakenkoopman. Te Amsterdam kende 
hij de beslommeringen van het handelsleven. Vondel had ze ook 
gekend. Maar hier, op Rustenberg bij Naarden, vielen die in het 
niet. Er bleef alleen de zorgeloosheid over, ervaren als duurzaam 
gezinsgeluk. De weduwnaar Vondel deelt in die geluks-ondervin
ding, nu hij enkele uren doorbrengt buiten de stad. Het vogeltje, 
dat in de boomgaard zat te zingen, wordt voor hem getuige van 
duurzaam bruiloftsgeluk. 

In het tweede heelal kunnen vogeltjes getuigen van huwelijks
geluk zijn. Binnen de alledaagse werkelijkheid brengen zij ons geen 
boodschap van deze inhoud. Vondels lichamelijke zelfverplaatsing 
van Amsterdam naar Naarden wordt in het gedicht een zinnebeeld 
van zijn gemoedsverhuizing uit de waargenomen wereld naar het 
rijk, waar draaiboom sluit noch hek. 

Wanneer en hoe Vondel mijn leidsman geworden is op zulke 
bevrijdende tochten, zou ik niet meer met de zelfde preciesheid 
kunnen zeggen als ik dat kan voor de plotselinge schok, die ik 
kreeg onder het lezen in Racine. Mijn gemeenschap met Vondels 
werk groeide geleidelijkaan. Ik ondervond hier hulp bij van leer
meesters en van boeken. Maar ik heb altijd het gevoel gehad, dat 
Vondel zelf mij het krachtigst hielp. Mijn ontmoeting met hem 
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gaf stemkracht aan de teksten. Ik las hem om hem te beleven. 
Deze behoefte aan persoonlijk kontakt werd ongetwijfeld in mij 
versterkt door de lectuur van de Vondel-Portretten van J. A. Alber
dingk Thijm. Vooral in het tweede gedeelte van zijn leven ging 
Thijm met Vondel om. Hij proefde teksten als levende woorden, 
tot hem persoonlijk gericht. Hiermee maakte hij school. In de 
wereld, waarin ik opgroeide, zullen zijn scholieren niet talrijk ge
weest zijn, ze bestonden toch. Dat speciaal het werk van Vondel 
in die jaren voor een puber het vluchtoord naar geestelijke zelf
bevrijding openstelde, schrijf ik toe aan de doorwerking van Thijms 
invloed. Ik geloof, dat ik mij hier niet in vergis. 

Toch maakte een omstandigheid deze persoonlijke betekenis van 
Vondels werk bijzonder aannemelijk. Vondels poëzie bevindt zich 
voor een katholieke jongen zo dicht mogelijk bij de waarheden van 
zijn godsdienst. Was ik als seminarist ontsnapt naar de wereld van 
Willem Klaas of van Herman Gorter, de dichters, met wie mijn 
tijdgenoten op die leeftijd het heftigst dweepten, dan zou die ont
snapping zeker spoedig conflicten hebben voortgebracht met mijn 
besef, dat ik geroepen was om priester te worden. Alleen Guido 
Gezelle en Schaepman hielden een andere mogelijkheid voor. Ik 
kende hele bladzijden van Schaepman van buiten, voordat Gezelle 
tot mij doordrong. De redenaarsgloed van Schaepman sleepte mij 
gemakkelijk mee, terwijl ik in Gezelle de weerbarstigheid aanvoel
de van de moeilijk levende eenzaat. Voor mij is de wereld van 
Guido Gezelle te weinig met levende mensen bevolkt. Het is er 
niet druk genoeg voor mijn temperament. Ook heb ik nooit sterke 
aandrang voelen opkomen om te vluchten uit eenzaamheid naar 
eenzaamheid. Er bestaat geen mens, die zich niet nu en dan ellendig 
verlaten kan voelen. Dan troost hem de eenzaamheid van de groten. 
Ik echter kwam uit een snel aangroeiend gezin, deel van een uitge
breide familie binnen dezelfde stad; ik werd met mijn negende jaar 
naar een kostschool gedaan, waar ik heel de dag door leeftijdgeno
ten omringd bleef en mijn internaats-opvoeding heeft geduurd 
tot mijn vier en twintigste jaar. Ik was haast nooit alleen. De teder
heden van het gemeenschapsleven moest ik zoeken bij lectuur. Ik 
ontvluchtte niet mijn verlatenheid, maar mijn omgeving. Ik ont
vluchtte mijn onaangepastheid. Doch ik hunkerde naar aanpassing. 

Vooreerst zit die trek over het algemeen diep in de westbrabantse 
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mens. Van nature is hij geen eenzaat, maar gezelschapsmens. Ver
volgens richtte zich heel het opleidings-stelsel op invoeging in een 
bijzondere groep. Zonder het ons bewust te zijn, werden wij ge
dreven naar een onopvallende plaats in een opvallende gemeenschap. 
Er gingen jongens weg van het seminarie, omdat hun aanleg zulk 
een inlijving niet kon verwerken. Ze hoorden van nature niet hele
maal bij ons. Om een of andere reden pasten ze niet in het milieu. 
Die reden kon te voorschijn komen uit een puberteitscrisis. Wij 
spraken er onder elkaar weinig over, wanneer een student na de 
vakantie niet terugkwam, doch niemand van ons zou dan nog om
gang met hem zoeken. Dit werd zelfs gezien als een onmiddellijk 
dreigend gevaar. 

Deze geslotenheid van de kring, waarbinnen ik werd opgevoed, 
gaf haar veerkracht aan mijn drang naar vrijheid. Soms overstelpte 
mij troosteloze weemoed zonder aanwijsbare oorzaak. Later heb 
ik begrepen, dat dit gevoel een normaal begeleidingsverschijnsel is 
van de lichamelijke en geestelijke rijping, doch in onze jeugd klonk 
het woord puberteit akelig nieuw. Kinderen kregen het nooit te 
horen, indien volwassenen het al gebruikten. Het moest nog een 
fatsoenlijk woord worden. Het duidde dingen aan, waarover ieder
een zweeg. 

Het domein van het particuliere leven strekte zich veel verder uit 
dan tegenwoordig. Allerlei voorbehoud, dat thans bekrompen ge
noemd wordt, versperde de toegang tot andermans intimiteit. Mijn 
jongste broer werd geboren, toen ik veertien jaar oud was. Hij 
werd kort na de vakantie geboren. Dit was de achtste keer, dat mijn 
moeder een kind kreeg. Welnu: voor mij was deze geboorte, toen 
ze mij bericht werd, een volstrekte verrassing. Geen enkel teken 
had mij aangeduid, dat er iets van deze aard te verwachten zou zijn. 
Ik weet, hoe onwaarschijnlijk dit klinkt. Mijn eigen kinderen kun
nen het niet geloven. Toch is het de volle waarheid. Ik weet uit 
latere bekentenissen, dat leeftijdgenoten van mij, eveneens voort
komstig uit grote gezinnen, op dezelfde wijze geheel onkundig 
bleven van hetgeen er onder hun ogen stond te gebeuren zonder 
dat zij er iets van bemerkten. Dit werd door ons zelf niet gewaar
geworden als een probleem. Niettemin werkte het gevolgen uit. 
Onze dagelijkse levenswijze bewoog zich in een tedere nevel van 
levensgeheimen. Alles dat in de sfeer van het schaamtegevoel werd 
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gehouden, verbond ons bestaan aan het sacrale. Ik weet, dat een 
gewelddadige doorsnijding van die band voor menige jongeman 
heftige beroering van zijn geloofsvastheid meebracht. Alles, waar
van hij tot dan toe diep overtuigd was geweest, raakte aan het 
glijden. Hij verloor zijn zekerheden. Tastend in het nevelachtige 
moest hij proberen ergens een nieuwe vastheid te vinden. Het 
ergste, dat hem hierbij overkomen kon, was het verlies van zijn 
geloof. Voor mij en mijn leeftijdgenoten bleef het geloof het kost
baarste bezit van een mens op aarde. 

Waarin het geloof precies bestond, was moeilijk te zeggen, om
dat de catechismus in dit opzicht tamelijk voorzichtig bleef. Ener
zijds stelde hij het geloof voor als een souvereine gave Gods, waar
voor we niet dankbaar genoeg konden zijn, anderzijds behandelde 
hij het geloof als een deugd in de mens, die verplicht is, op allerlei 
manieren en met allerlei middelen deze deugd van hem te verster
ken en te behoeden. 

Deze tweezijdigheid van het geloofsbegrip behoorde mede tot 
de persoonlijke levensmysteries. Studenten spreken vandaag met 
buitengewone vrijmoedigheid over hun eigen vorm van aanhanke
lijkheid aan het geloof in Christus. Die vrijmoedigheid beschouw 
ik als een grote winst. Wij kenden haar in het geheel niet. Er wor
den op seminaries tegenwoordig heel wat gesprekken gevoerd, 
waarvoor wij zonder bedenken buiten de poort gezet zouden zijn. 
Nu kan iemand deze winst op twee manieren bekijken. Hij kan 
blij zijn, en terecht, omdat de ouderwetse bekrompenheid, die 
aanleiding tot allerlei verdringingen gaf, eindelijk werd door
broken. Het leven is eerlijker, helderder en frisser geworden. Hier 
is geen twijfel aan. Maar hij kan ook beschouwen, wat die bekrom
penheid in feite samendrong. Gevoelens, die tegenwoordig gemak
kelijk een uitweg vinden in woorden en voorstellingen, bleven 
opeen gedrukt en nauw met elkaar in verbinding. Ze vormden een 
vaste gemoedskern. Ze verkeerden in spanning. Ze dreigden, zich 
katastrofaal te zullen bevrijden als door een dijkbreuk. Maar ze 
maakten hun verzwegen aanwezigheid kwellend voelbaar aan ieder
een, die leefde in een gesloten gemeenschap. Hij had er belang bij, 
niets te laten merken. En hij kon de overmacht van zijn gevoelens 
niet ontveinzen. Ze was er. Niemand mocht er op letten. Niemand 
mocht er over spreken. Hier bezat iedereen iets eigens, dat hij op 
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zijn manier moest onderbrengen in zijn geschiktheid voor het ge
meenschapsleven. 

Uit deze moeilijkheid redde mij de lectuur van dichters in het 
bijzonder van Vondel. Hij spreekt versluierd over deze dingen. Hij 
wijst ze hun plaats aan in de algemeenheid van het leven. Hij zon
dert ze niet af van geloof en gebed. Het is voor iemand, die hem 
niet goed kent, zelfs schijnbaar zo gesteld, dat hij er niet van weet. 
Zoals hij met geen enkel woord het familiegeluk van de Hinlopens 
schildert en dit toch aan zijn lezer zo intens voelbaar maakt, dat de 
huiskamer van de villa met het uitzicht op de boomgaard schijnt 
open te gaan, zo behandelt hij in wijze suggesties gedurig de samen
hang van werkelijkheid en vrijheid. 

Ze vloeien bij hem in elkander over. Zijn dichterlijke geestver
rukking vertoont hierdoor nauwelijks iets, dat vreemd zou zijn of 
vijandig jegens de religieuze ervaring. Men krijgt de indruk, dat 
men te maken heeft met iemand, voor wie de gehechtheid aan het 
geloof de oorzaak is van de ontsnapping naar de vrijheid. Het dub
belzinnige 'justus ex fide vivit', dat enerzijds vertaald kan worden in 
de bewering als zou een rechtgeaard mens leven krachtens de 
snarenmuziek van zijn verrukkingen, terwijl het anderzijds be
tekenen kan, dat Joost slechts leeft krachtens zijn geloof, smelt zo 
innig mogelijk de twee gewaarwordingen samen. Ik had die 
samensmelting nodig. Zonder haar zou ik niet hebben kunnen 
leven in de omstandigheden, waarin ik geplaatst was. 

De verbeeldingsvrijheid van de wereld, waar draaiboom sluit 
noch hek, stelde zich open voor alle bewegingen van mijn geest, 
die geen uitweg vonden naar de samenleving, waarvan ik deel 
uitmaakte. Voorlopig ving ze die bewegingen ordelijk op. Eerst 
later zou mij blijken, in hoeverre deze orde gehandhaafd worden 
kon. Dit vroeg grotere offers dan ik mij had voorgesteld, ooit te 
zullen brengen. 
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VIII 

Lof van de Selecta 

HET STUDIEPROGRAMMA van het klein seminarie richtte zich nog 
niet naar een eindexamen met rijksgecommitteerden. Het sloot aan 
op de beproefde 'ratio studiorum' van de bisschoppelijke scholen 
in België en Frankrijk. Zijn doel bestond in de vorming van 
priesters. Iedere tak van wetenschap ontwikkelde zich uit die stam. 

Zulke innige samenhang en eenzijdige doelgerichtheid van de 
leervakken bracht twee gevolgen mee. De dagindeling van de stu
dent beantwoordde meer aan geestelijke levensregels dan aan ver
standelijke drilmethoden. De lessen groepeerden zich om het cen
trale latijn. Eindcijfers, die de overgang bepaalden van de ene klas 
naar de volgende, moesten voldoende zijn voor de hoofdvakken; 
dan kon een achterstand in de bijvakken door de vingers worden 
gezien of ingelopen langs aparte oefeningen. De latijnse school
boeken, veruit de voornaamste, vertoonden weinig variatie. 

Er werd al dadelijk begonnen met een eenvoudig leesboekje, dat 
'Epitome Scripturae Sacrae' heette. Hierin stonden de bijbelver
halen naverteld met stijgende moeilijkheden in woordkeus en zins
bouw, zodat de lectuur dwong tot toepassing van de spraakkunst, 
terwijl ze vertrouwdheid bijbracht met de geschiedenis van de 
schepping en de aartsvaders, de richters en de koningen van de 
twaalf stammen. Gedurende het tweede leerjaar lazen de studenten 
een vereenvoudigde tekst van Cornelius N epos, waarbij de uitleg 
van de leraar hun de eerste begrippen over de romeinse staats
inrichting en historie bijbracht. Caesar was de schrijver voor het 
derde leerjaar. Van deze drie verplichte boeken werd nooit afge
weken. Er leefde geen priester in het bisdom, die ze niet als school
boek had gekend. 
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Iets grotere vrijheid kreeg de klasdocent van de syntaxis, die 
naast de tekst van Livius een bloemlezing gebruikte, waarin frag
menten uit de andere latijnse prozaschrijvers stonden. Dit was een 
onhandig dik boek, 'Selecta' geheten. Het was stijf ingebonden en 
lang niet feilloos gedrukt. De grote omvang van deze bundel 
veronderstelde, dat niet alle stukken die hij behelsde, klassikaal ge
lezen zouden worden. Soms werden er onverwachts bladzijden uit 
voorgelegd ter vertaling, nu eens bij wijze van examen, dan weer 
als tegemoetkoming van de studenten in een of andere verhindering 
voor de leraar om op tijd zijn les te geven. Voor de besten begon 
met dit boek het latijn een levensavontuur te worden. De studie
tijden lieten toe, dat een vluggerik klaar was met zijn vertaalwerk, 
eer het voorgeschreven uur verstreek. Dan zat er weinig anders voor 
hem op als het ontcijferen van een willekeurig fragment met 
behulp van het woordenboek. 

In de jaren, dat ik op de syntaxis zat, maakten de jongensboeken 
van de amerikaanse jezuïet Francis Finn uit Cincinnati grote opgang 
op internaten, waar humaniora werden gedoceerd. Deze verhalen 
speelden zich af op een college. De helden waren de grootmoedig
ste studenten van de klas, Percy Wynn, Harry Dee en Tom Play
fair. Ze bewogen zich hulpvaardig tussen hun studiegenoten, 
brachten met spits vernuft ongewone raadsels uit hun beperkte 
levensomgeving tot een verrassende oplossing, zodat een van hen 
aan het einde van deze boekenreeks voorbeeldig speurderswerk 
verrichten kon bij de onthulling van een misdaad. Om zijn verhalen 
spannend genoeg te houden, liet de schrijver ze verlopen van kost
schoolroman naar detectiveroman. 

Natuurlijk verzuimden zijn voorbeeldige hoofdpersonen hun 
schooltaak geen ogenblik! Zij wisten die echter te veraangenamen 
door haar uit te breiden. Ze stichtten op het college een clubje van 
Ciceronianen, voor wie de lectuur van latijnse redevoeringen, ver
handelingen en brieven een vrijetijdsbesteding werd naast het ver
plichte schoolwerk. Hoewel wij op Ypelaer nooit tot de vaste vorm 
van zulk een studentengezelschap zijn gekomen, prikkelde ons toch 
dit amerikaanse initiatief. 

Het overwinnen van grammaticale moeilijkheden werd voor 
sommigen van ons een sport, waaraan we in vrije studie-uren ons 
met wedijver overgaven. Het stijlverschil tussen Livius, Sallustius, 
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Cicero en Tacitus begon ons op te vallen en te boeien. Hulpmidde
len stonden ons niet overvloedig ten dienste. Het bezitten van ver
talingen uit klassieke schrijvers in een of andere moderne taal bleef 
strikt verboden om ieder bedrog bij het schoolwerk te voorkomen, 
misschien ook om ons de volledigheid te onthouden van de teksten, 
die we voor een goed deel slechts bij mondjesmaat kregen voor
geschoteld. Handboeken van de latijnse letterkunde waren schaars. 
We behielpen ons met franse inleidingen en tekstontledingen uit de 
serie van Hachette of met algemene overzichten uit verouderde 
geschiedenisboeken. Achteraf is het voor mij geen vraag, of deze 
wat willekeurige manier van studeren niet degelijker gevolgen kan 
opbrengen dan de jachtige kennismaking met een grote hoeveel
heid vakken voor het eindexamen. 

Hoe ijverig we onze studie bijhielden werd nagegaan in het over
horen van de vorige les, waarmee iedere nieuwe begon. Soms moes
ten we op zaterdagochtend een onverwachte sabbathine doorstaan. 
Dit was een vorm van schriftelijk proefwerk over de stof uit de 
laatste weken of maanden. Ze was ondergebracht in een aantal 
exacte en gelede vragen, die ons onmiddellijk na het binnenkomen 
in het lokaal werden gedicteerd, als wij ze niet reeds op het school
bord uitgeschreven vonden. 

Onze leraren onderscheidden wij het gemakkelijkst naar hun 
aanleg voor het opgeven van sabbathines. Klonk de samenstelling 
van de vragen rommelig en oppervlakkig, dan was voor ons het 
werk veel moeilijker dan bij een overzichtelijke samenhang tussen 
de leerstof en de problemen. Het verrassingselement, dat aan de 
sabbathine iets angstwekkends bijbracht, werd in gunstige gevallen 
opgewogen door de helderheid van de beproeving, die ons meer 
oefenen moest in het denken dan in het noodzakelijk geheugen
werk. De sabbathine bestond maar uit enkele vragen met hun 
onderdelen, doch leverde het grondplan voor de meer uitgebreide 
proefwerken van het overgangsexamen. 

De leraren konden deze proefwerken inrichten naar believen 
zonder aan iemand verantwoording schuldig te zijn. Het gebeurde, 
dat een docent zijn opgaven te moeilijk maakte. Hij zag dit aan de 
uitslagpunten, die hij naar behoefte op schaal bracht door ze 
simpelweg voor alle leerlingen te verhogen. Zulk een pedagogisch 
stelsel zou vandaag op heel wat weerstand stuiten. Wij onderwier-
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pen ons eraan, omdat het een begrijpelijke plaats innam in onze 
opvoeding. Het ging niet zozeer om meetkunde, vaderlandse ge
schiedenis, engels of latijn. Het ging in feite om een propedeuse 
voor de scholastieke filosofie. 

Onze voorgangers op de schoolbanken bleven met ons, vooral 
gedurende de drie vakanties, in ongeschonden contact. Wij ver
loren hen niet uit onze gezichtskring, gelijk dit met de abituriënten 
van een gymnasium ofh.b.s. gewoonlijk het geval is. Die gaan het 
vrije leven in, ieder zijns weegs. De leerlingen, afgestudeerd op het 
klein seminarie vonden hun eerste levensbestemming op het groot 
seminarie, daarna in de zielzorg. Zij vormden een natuurlijke ver
eniging van oud-alumni, die geen reünistendagen behoefden om 
zich van volgzaamheid tot vriendschap voor hun vroegere leer
meesters te ontwikkelen. De duurzaamheid van het weinig wisse
lende leerprogram verzekerde voor allen de hechtheid van deze 
gemeenschapsband. 

Ik overdrijf niet, als ik beweer, dat toentertijd de 'Selecta', 
hoewel de meesten van ons ze verduiveld moeilijk vonden, het 
scherpste onderscheidingsmiddel vormden voor de begaafdheid en 
bekwaamheid van een student. Wie het boek had samengesteld, 
kon ons weinig schelen. Elk vond er buiten de verplichte bladzijden 
zijn eigen paden in naar het latijn als de hogere taal van de priester. 
Er zijn scripturisten en filosofen mee gevormd, bisschoppen en 
onderwijs-organisatoren, redenaars en aalmoezeniers. Bleef hun 
geen bladzijde in het geheugen hangen, dan toch zouden zij bij 
overdenking toegeven, dat zij hun degelijkste vorming dankten 
aan het latijn, toen zij dit moesten leren in de vierde klas. Hierna 
kwam de poësis met Vergilius en Horatius, dan de rhetorica met 
Cicero en Tacitus, waarbij het grieks niet de overhand kreeg, maar 
toch met Homerus, Sophocles en Demosthenes meer ging be
tekenen dan het tevoren met Xenophon en de moeilijke Plutarchus 
had gedaan. 

Een of andere goede graecus heeft Ypelaer zeker afgeleverd. 
Doch als ik iets betreur uit rde jaren, dat ik er intern was, is dit mijn 
veel te onevenwichtige kennismaking met de griekse taal en cul
tuur. Later, bij de tamelijk grondige studie in het Nieuwe Testa
ment, werd de Vulgaat als grondtekst gebruikt. Naar het grieks 
werd enkel omgekeken, indien de verklaring van het latijn dit 
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onvermijdelijk maakte. Tegenwoordig is dit helemaal veranderd. 
Pas toen ik protestantse theologen leerde kennen en met geleerde 
dominees bevriend raakte, zag ik in, hoeveel ik in dit opzicht 
had gemist of veronachtzaamd. 

Het oude humaniorasysteem, gelijk ik het heb doorgemaakt, 
was te rooms. Ik bedoel dit woord nu in zijn eenzijdige betekenis 
van een algemene gerichtheid op de romeinse kerkgebruiken met 
voorbijziening van heel de griekse en russische orthodoxie en met 
veel innerlijk, vaak verzwegen, soms gebrekkig uitgedrukt ver
weer tegen alle vormen van protestantisme. Dit verweer klonk 
zelden hatelijk, maar het was taai. Het doordrong de opvoeding in 
al haar onderdelen. Het gevaar dat iemand van ons in zijn later 
leven protestant zou worden, was nihil. Ook ontplooiden de 
weinige protestantse infiltraten in het gebied van het bisdom Breda 
geen geestelijke macht. Ze waren er. Ze hadden de grootste kerk
gebouwen uit onze gewestelijke geschiedenis in hun bezit. Ze be
schikten echter niet over propagandamiddelen van betekenis en 
dankten hun geringe aanwas hoofdzakelijk aan immigratie of nor
male uitbreiding van de bevolking. Wat zij precies leraarden, wis
ten wij niet. Zelfs op het groot seminarie kende waarschijnlijk 
niet één professor, maar zeker geen enkele student, omstreeks 1920 

precies het verschil tussen gereformeerd, hervormd, remonstrant, 
doopsgezind, methodistisch of luthers. Bij het onderwijs in de 
humaniora, zelfs in de vaderlandse geschiedenis, speelde zulke ken
nis geen rol. 

Deze geslotenheid voor alle andere sectoren van de christelijke 
beschaving in Europa vereenvoudigde het wereldinzicht van de 
leerlingen te streng. Hiervan heb ik de nadelen ondervonden zonder 
ze geheel te kunnen wegwerken uit mijn geestelijk bestaan. Met 
het besef van een gemis moest ik vrede nemen als met een ver
maning tot voorzichtigheid. Het lag misschien meer aan het on
nozele handboek, dat wij ervoor gebruikten, dan aan de leraar, 
die het zich in zelfstudie had moeten eigen maken, doch niemand 
van ons heeft in die jaren op Ypelaer behoorlijk of zelfs maar 
dragelijk engels geleerd. Wij begonnen er pas in het derde leerjaar 
mee en kregen twee lessen per week. 
De fout van het engels was niet, dat het onvoldoende kon worden 
ingepast in de algemene leerstof, doch dat het met al zijn schrijvers 
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en dichters, hoe interessant of aangrijpend hun werk mocht wezen, 
geen boodschap voor de kerk van Rome had. Eerst de ruchtbare 
bekering van G. K. Chesterton in 1921 opende nieuw perspectief. 
De werken van kardinaal N ewman stonden nog onder verdenking 
van godsdienstig intuïtionisme, dat aan een dwaalleer zeer nabij 
kwam. Bleven ze geen expliciet verboden lectuur, ze werden toch 
niet aangeraden of bewonderd. Wie ze lezen kon, dank zij zijn 
kennis van het engels, viel op door zijn uitzonderlijke geestkracht. 

Deze eigenzinnige verhouding tot het engels vond een zekere 
weerslag in de studie van het grieks. Toevallig heb ik deze twee 
talen grotendeels door dezelfde leraar onderwezen gekregen. Ons 
tekort aan geestdrift voor zijn vakken mag niet verweten worden 
aan zijn persoonlijke eigenschappen. Hij bezat zeker de geschikt
heid om ons bij te brengen wat wij weten moesten. Dit werd op 
zichzelf te bekrompen waargenomen. 

Het grieks zag niemand als een volwaardige cultuuruiting. Het 
bleef een hulpmiddel voor de kerkelijke wetenschappen, waarop 
het hele onderwijs zich richtte. Het latijn bracht ons binnen in een 
algemene sfeer van rooms katholicisme; het grieks bleef tot vorm
ontleding beperkt. Het oefende ons meer in vage linguïstische 
term-onderscheidingen dan in het bezit van de griekse taal als uit
drukkingsmiddel van een eigenwettige beschaving. Hierachter stak 
de oude scholastieke angst voor de geestelijke levensruimte van 
Plato. De bloemlezing, ons uit diens geschriften verstrekt, bevatte 
niets waar we werkelijk verder mee kwamen. Alleen Homerus 
en de tragici bekoorden ons op de rhetorica, toen het te laat was 
geworden om ze met enig gemak in de grondtekst te lezen. Wij 
worstelden er ons doorheen bij beetjes en brokjes tot uit dit mozaïek 
het grondpatroon waarneembaar werd. 

Dat de rekenvakken en de fysica niet op de voorgrond kwamen, 
vraagt geen betoog. Een deel van de natuurkennis bleef trouwens 
voorbehouden aan het onderricht in de filosofie. De verplichting 
om op enkele dagen van de week onderling frans te spreken, onder
hield niemand meer, doch over het algemeen wisten wij ons met 
franse commentaren op klassieke schrijvers en later op de bijbel
boeken goed te behelpen. Frans was de tweede taal van de latinist. 
Uit liefhebberij leerden wij met een klein groepje italiaans, meer 
om Dante te lezen dan om praktische taalvaardigheid te verwerven, 
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immers aan reizen naar Italië dacht toen in het bisdom Breda bijna 
niemand. 

Dit schema van studie moet pover heten in vergelijking tot 
het programma van vandaag. Ik geefhet toe. Toch betreur ik, dat 
het uit elke priesteropleiding werd verdrongen door de praktische 
gelijkstelling met het gymnasiale onderwijs. Aangenomen zelfs, dat 
dit laatste de leerlingen in korter tijd beter en veelzijdiger ontwik
kelt, dan mist het toch nog de welhaast ascetische doelgerichtheid 
van de ouderwetse 'ratio studiorum'. Er is teveel verplichte ballast 
bij, met het gevolg, dat de vrijheidsmarge verschrompelde tot een 
bijna volslagen afwezigheid van persoonlijke wetensdrang. Studen
ten die gedurende hun eerste jaar op de universiteit allerlei bloem
lezingen en leesteksten krijgen voorgelegd, kijken deze meestal 
niet verder in dan nodig is voor hun tentamens. Ze lezen hiernaast 
wat hun aanstaat uit de nieuwste literatuur van de dag. Het komt 
voor, dat zij bij hun candidaatsexamen het indelingsbeginsel van de 
bloemlezing uit het middel-nederlands nog niet hebben ontdekt. 

Hun ontspanningskansen zijn veel groter dan de onze waren in 
een tijd, waarin de fiets buiten de vakanties in de stalling stond en de 
radio nog niet was doorgedrongen tot de huiskamer. Wij moesten 
onze verstrooiing wel zoeken bij de weinige boeken, die we be
zaten. Hiernaast waren de twee wandelingen per week en de einde
loze redeneringen bij het toeren rond de speelplaats onze geestelijke 
verkwikking. Verstrooiende lectuur kreeg luttele halfuren. Ze 
bleef zorgvuldig bewaakt. 

Het stelsel van bestraffingen zag er even mager uit als de ont
spanningsmogelijkheden. Er leven zeker nog pastoors in het breda
se, die de woorden van Micipsa tot Jugurtha of de rede van Marius 
tegen de adel gedeeltelijk kunnen aanhalen, omdat ze deze stukken 
voor straf hebben geleerd. Dit waren moeilijke stukken. Door ze 
van buiten te kennen, bezat de gestrafte een vergelijkingsmiddel, 
waarop hij wellicht weinig prijs stelde, doch dat hij niet gemakke
lijk meer kwijt raakte. Het leven sleet deze gebruiken uit. Ze ge
raakten in vergetelheid. Het is niet goed, ze terug te roepen uit het 
verleden. Toch is het nuttig te bedenken, welke taak zij daarin 
hebben verricht. 
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IX 

Monseigneur Frencken 

EEN HEK van zware ijzeren stangen scheidde de speelplaats van het 
bos, waarin wij op bezoekdagen een wandeling mochten maken 
met onze ouders, maar dat verder voor ons ontoegankelijk bleef. 
Er groeiden bij andere bomen tamme kastanjes. De afgevallen 
vruchten na het middagmaal te mogen rapen, was een voorrecht 
van de rhetorica. Wij, jongeren, kwamen hier niet aan te pas. 
Temeer boeide het uitzicht op de romantische boornhof, die in de 
herfst stond te verkleuren. Wij kregen daar berichten uit als uit een 
tovertuin. 

Midden in het bos was een kleine, begroeide zandheuvel, deels 
omgeven door een vijver, waarop wij in de winter zouden mogen 
schaatsen. Het was nog geen winter. Bij het vallen van de blaren 
kwam het uitzicht open op het water, waarlangs aan de heuvelkant 
een smal pad liep. In de heuvel bleef een holte van menshoogte 
uitgespaard, die met ruwe natuursteen kunstmatig in een spelonk 
was veranderd. Een brede houten plank tussen de stenen vastgemet
seld, gaf er gelegenheid om zittend uit te zien over het vijverwater. 

Dit naïeve staaltje van vorige eeuwse tuinarchitectuur zou mijn 
verbeelding niet zo gloeierig geprikkeld hebben, als ik niet wist, 
dat hierin leven werd gegeven aan een letterkundig kunstwerk. 
Jongens van de rhetorica vertelden, dat zij daar iedere middag tegen 
half twee professor Frencken zagen zitten, die er met potlood op 
grote vellen wit papier de verzen schreef van zijn treurspel Pilatus. 
Dit spel moest worden opgevoerd bij de prijsuitdeling tegen het 
einde van juli 1916. Aan studenten van de hoogste klassen vertelde 
Frencken wel eens iets over zijn vorderingen. Van verschillende 
rollen wist hij al, wie hij ze zou laten spelen. Toch schreef hij dit 
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stuk niet enkel voor seminaristen. Het moest naar het grote toneel! 
Daarom nam hij er vrouwenrollen in op, die gemakkelijk om te 
zetten zouden zijn in mannenrollen bij de prijsuitdeling, immers in 
tegenwoordigheid van de bisschop kon niet in travesti worden ge
speeld. Nog minder denkbaar was de mogelijkheid, dat enkele 
dames uit de omgeving zouden meespelen in een opvoering door 
seminaristen. 

Het toneel, zo vernamen wij, werd ontworpen naar het bekende 
schilderij van Ciseri, dat Christus voor Pilatus voorstelt. Het hing 
als plaatwerk in heel wat spreekkamers of gangen van klooster
scholen: de landvoogd heeft zich op een verhoging van zijn weidse 
rechterstoel verheven en tracht de woelige menigte op het voor
plan tot bedaren te brengen door te wijzen op de gestalte van de 
geschonden Mens. Ronduit gezegd is heel dit schilderij een croûte, 
maar dit wisten wij in 1915 nog niet. 

Ook drong tot ons door, dat de dichter zich sterk aangegrepen 
voelde door de strijd tussen macht en recht, die sedert de overrom
peling van België in heel Europa bloedig werd gevoerd. Zijn treur
spel zou een oorlogsstuk worden: een vonnis over het imperialisme 
en een verdediging van het koningschap door de liefde. 

Soms gebeurde het, dat Frencken op de speelplaats surveilleren 
moest, omdat een van de gewone surveillanten een dag vrijaf ge
nomen had. Bij toerbeurt namen dan klas-professoren de vervan
gingsdienst waar. Kenden wij van anderen al gauw de eigenaardig
heden, bij Frans Frencken wisten wij, dat niets te duchten was, om
dat hij met zijn hersens in de wolken liep. Wij noemden hem de 
baas. Hij moet die bijnaam al een tijd gedragen hebben, voordat hij 
op Ypelaer benoemd werd. Hier tenminste kende niemand er de 
herkomst van. Uitsluitend de vurige uitdrukkingskracht van zijn 
donkere ogen gafhem enige overeenkomst met een heerser. Voor 
het overige was er weinig bazigs in zijn wezen. Wel kreeg hij 
steeds gemakkelijk zijn zin, maar dit dankte hij aan vriendelijker 
eigenschappen. 

Liep hij tegen de draad van onze bewegingen over de speelplaats, 
altijd met een boek in de twee handen op zijn rug en altijd met de 
wijsvinger van de rechterhand als boekenlegger tussen de blad
zijden, dan zagen wij in hem de werking van de hoogste geest
vermogens zich voltrekken. Hij hield het hoofd linksuit een beetje 
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scheef en sleepte ook een beetje met de linkervoet, niet door ge
brekkigheid van bouw, maar door een aanwensel, dat hem tot aan 
zijn dood is bijgebleven. Als hij scherp keek, glansden zijn ogen fel. 
Meestal bleven ze versluierd als bij een dagdromer. 

Mij intrigeerden zijn onraadbare gedachten. Overwoog hij de 
inhoud van het boek, dat hij achter zich hield? Bad hij inwendig of 
ontstonden binnen dit lopende lichaam de gestalten voor zijn treur
gedicht? Hij scheen op niets en niemand te letten. 

Toch was hij niet verstrooid, gelijk zijn voorganger, mijn heer
oom. Zijn inzichzelf gekeerdheid richtte hem naar een gebied van 
ouderzoek, dat ons ontging. Ze kon opeens doorbroken worden 
door zijn aandacht voor de dingen om hem heen. Dan vertoonden 
zijn trekken een lichte schrik. Bij niemand heb ik dit verschijnsel 
zo sterk opgemerkt. Het kwam opeens. Het leek op de schichtig
heid van een paard. Dit scherp ontwaken voor de omgeving ver
oorloofde hem, bij te blijven in de geestelijke beweging van zijn tijd. 

Hij merkte veel op. Gedurende zijn leven verwierf hij een uit
gebreide mensenkennis, die hij als jeugdig priester niet bezat. Toen 
zag hij alles nog rooskleurig. Ik geloof, dat zijn eigen verdriet, 
eerst op later leeftijd gekomen, voor hem de inleiding is geweest 
tot zijn doordringend begrip van het leed van andere mensen. 
Zonder egocentrisch te zijn, ging hij van zijn ervaringsleven uit, 
als hij personen of toestanden beoordeelde. Hij was vooral in zijn 
jeugd uitbundig extravert, maar hij behoedde de kern, waartoe 
hij geregeld inkeerde. Dit deed hij door zijn godsvrucht. Buiten
gewoon goedlachs, altijd op vreugde belust, in gezelschappen on
ophoudelijk aan het woord, vurig redenaar en geboren improvisa
tor, kon hij doorgaan voor een schoolvoorbeeld van het orale 
mensentype. 

Zijn vader was wijnhandelaar te Oosterhout. Ik heb hem een
maal tijdens een vakantie thuis bezocht. In de deftig-burgerlijke 
woonvertrekken werd royaal geleefd. Frencken heeft zich ontwik
keld tot een geestelijke staat van edelmoedigheid, die het heilige 
heel dicht nabij komt, maar hij heeft altijd precies geweten, waar 
van ieder dorp, dat hij onderweg aandeed, de beste keuken en de 
gaafste kelder was te vinden. Hij kon smullen, dat het een genot 
was om te zien. Zoveel offervaardigheid heeft hij nooit gepredikt 
en betoond, of hij bleef een uitmuntende voorlichter over culinaire 
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aangelegenheden. Zelfs kenmerkte hem bij opvallende gulheid een 
onverholen gulzigheid naar alle vreugden van het leven. Ik neem 
aan, dat hij deze neiging bedwong, maar niet, dat hij haar voor erg 
zondig aanzag. Wie hem ooit heeft horen lachen, staat wat weiger
achtig tegenover pogingen om hem in het vertrouwde schema van 
de eerbiedwaardigen te precanoniseren. Eerder bestond zijn groot
ste deugd hierin, dat hem dit schema onverschillig liet. Als hij heilig 
is geweest, dan was het mede door de durf om ook in de beoefening 
van de vroomheid eigen paden te bewandelen. 

Vreemd genoeg voor de zoon van een wijnhandelaar en voor 
iemand, die in gezelschap van vrienden zich niet ongaarne liet 
gelden als kenner van de beste merken uit de beste jaren, werd hij 
tot opvolger van Gerrit Huys benoemd als moderator van het kruis
verband op het klein seminarie. Het kruisverband bestreed alleen 
de sterke drank. Het liet een matig gebruik toe van de zogenaamd 
zwak-alcoholische dranken. Op dit soort subtiliteiten ging Frencken 
weinig in. Hij. dronk geen jenever. Ik geloof niet, dat hij dit ooit 
heeft gedaan. Dat hij als moderator van het kruisverband volstrekte 
afkeer zou hebben gekregen van franse cognac bij de koffie na de 
maaltijd, durf ik niet onder ede verklaren. Heeft hij hieromtrent 
formele bezwaren gevoeld, dan zal hij die bezworen hebben door 
de gedachte, dat koffie in staat is, cognac te verzwakken! 

Hij hield niet van pietepeuterigheden. Zijn voortkomst uit het 
oude hertogdom Bourgondië verleende zijn woorden en daden een 
golvende zwier. Alleen de rare schichtigheid, waarmee hij over
sprong van zichzelf op de buitenwereld, verried de spanning binnen 
zijn gemoed. Hij leefde vurig. Over Salomon zegt de vulgaat, dat 
God hem een breedte van hart gaf, zo uitgestrekt als het zand aan 
de oever van de zee. Diezelfde wijdheid beheerste Frencken. 

Het feit, dat hij een drama schreef, onderscheidde hem voor mij 
van alle andere leraren. Zij mochten bollebozen zijn in een of andere 
kundigheid, de baas trad in gemeenschap met het buitenwereldse 
zonder een stap te verzetten. 

Ik kreeg hem het eerste jaar nog niet voor de klas. Hij doceerde 
duits, poësis en letterkundige geschiedenis. Dit waren nog geen 
vakken voor de biggen. Maar de roem van zijn geweldige declama
tiekunst straalde door het huis. Ik heb hem de eerste keer horen 
spreken op een werf-vergadering van het kruisverband. Dit was 
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in het eerste trimester. Wij moesten allen die vergadering bijwonen. 
Niemand zou haar hebben willen verzuimen. Er werden notulen 
voorgelezen en een jaaroverzicht gegeven, allemaal nieuwe dingen 
voor mij, die tot dan toe slechts bijeenkomsten van de congregatie 
gekend had in de kapel op Ruwenberg. Hoe gewichtig de berichten 
van de secretaris zijn mochten: in de zaal hing enkel ongeduld om 
Frencken te horen. 

Hij barstte los. Ofschoon hij deze techniek later een beetje herzien 
heeft, ving hij zijn preken en toespraken gewoonlijk op volle stem
kracht aan. Hij hield niet van het half gefluisterd exordium. Hij 
gooide de registers open met de gulheid van een man, wiens longen 
kracht genoeg verzameld zouden hebben om hem onafgebroken 
een etmaal te doen vullen met geluid. Zijn stem klonk warm. Hij 
hield de ene hand tot vuist gebald op tafel voor zich en legde de 
andere vlak op zijn borst om ze vandaar bewegingen te laten maken 
in het luchtruim als een zwaluw, die de telefoondraden loslaat en 
terugvindt zonder denken. Zwelling van gloed scheen onmogelijk. 
Niettemin ontspande zich in het vuur van de rede de vuist tot 
tweede fladdervogel naast het lichaam, dat kaarsrecht zichzelf leek 
te verteren in een hevig vuur. 

Over Sint Paulus ging het. Dit is alles wat ik er nu nog van weet. 
Paardrijden, scheepgaan, steden ontvluchten, wijsgeren tarten, alom 
het spoor van zijn innerlijk vuur laten branden in harten van slaven, 
van vrouwen, van vorsten, ook in de slaap nog de roep van de 
macedoniër horen, opstaan en heengaan in altijd gerede bereidheid 
voor Christus: dit was een leven, waarin alles, zelfs de spijzen en 
dranken kracht ontvingen van gedurig eerbewijs. Frencken ver
stond bijzonder goed de kunst, in grote trekken iemand uit te 
tekenen. Om deze reden gaf hij zo goed les in letterkundige ge
schiedenis. Hij kenschetste de grote dichters en machtige heiligen 
of hij ze kende als zijn broers. Zijn zielsverwantschap met het ver
hevene greep zijn hoorders aan en sleepte ze mee naar de toppen .. . 
van Zljn vervoenng. 

Kort na de paasvakantie kwam de grote dag, waarop hij in de 
recreatiezaal aan de verzamelde studenten zijn treurspel voorlas. 
Helemaal alleen speelde hij al de rollen van zijn drama. De quaestor 
Flavius dicteert namens de landvoogd van Judea, Pontius Pilatus, 
langzaam en nadrukkelijk een brief aan de notarius. De vlinder-

II4 



zoete dochter van de proconsul dartelt het vertrek binnen. Zij ver
staat de zielsernst van de waarheidzuchtige belastingambtenaar nog 
niet. Reeds de ontmoeting van die twee karakters leverde ons door 
de duidelijkheid van de tegenstelling het bewijs, dat Frencken iets 
geniaals tot stand had gebracht. Wij schaamden ons niet, hem een 
genie te noemen. 

Het spel werd gedrukt bij De Hoog te Oosterhout. Het verscheen 
in een lichtblauwe omslag met grote, schuinlopende gouden opdruk 
van de titel. Op het feest van de heren, dat aan de grote vakantie 
enige weken voorafging, las een student uit de rhetorica een 
vers voor, waarin over alle leraren gemoedelijke grappen werden 
gemaakt. Over Frencken werd hierin gezegd: ' .... hij bestrijdt het 
kwade in een boek, dat gelijkt op een pak chocolade'. Dit herinner 
ik mij zo scherp, omdat ik er geheel door ontzet werd. De schrijver 
van het ondeugende spotdicht heeft jarenlang filosofie gedoceerd. 
Zijn naam behoeft mij maar genoemd te worden, dan hoor ik 
weer, hoe hij zijn rijmwoord plaatste. Het was mijn eerste kennis
making met de geest van de kritiek. Frencken stond hartelijk te 
lachen tegen de wand van de refter, waar het gedicht werd voor
gelezen. Maar op de prijsuitdeling werden exemplaren uitgereikt, 
die nog wel in lichtblauw karton waren genaaid, doch zonder goud
opdruk. Die stond ook inderdaad verfoeilijk! 

Reeds lang voor de eerste opvoering hadden wij zo talrijke 
repetities mogen bijwonen, dat wij de tekst zowat geheel van buiten 
kenden. Een romeinse offerzang, getoonzet door onze muziek
leraar Corn. van Genk, was voor ons al een marslied op de 
wandeling geworden. Wij citeerden versregels in het gesprek: 
'Ellendig rijk, dat niet op waarheid rust,' ... 'O lachend kind, kon ik 
zo zijn als jij' ... 'Beschouw het leven van de blijde kant' ... 'Wat 
zijn wij mensen in de wijde wereld, meer dan een stofje, zwevend in 
de zon?'. Wij noemden de jongens, die een rol toebedeeld gekregen 
hadden, in de omgang bij hun toneelnaam. 

Toch greep de eerste opvoering ons allen aan. De student, die de 
hoofdrol vervulde, zou na de grote vakantie niet terugkeren, zodat 
wij zijn gevoerde tweestrijd om zijn roeping hoorden meeklinken 
in de twijfels van Pilatus. De aula, die verkregen werd door het 
wegnemen van het schot tussen de recreatiezaal en de studiezaal 
zat berstens vol. Zowat de hele geestelijkheid van het bisdom was 
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opgekomen om het succes van Frencken mee te genieten. Onze 
ouders, gasten op de prijsuitdeling, juichten het spel geestdriftig 
toe. Alles was bovenmate heerlijk. Er gebeurde alleen een klein 
incident. De sterrenwichelaar Catullus verloor bij een diepe buiging 
voor de offerschaal van Jupiter, hoogste der goden, zijn oosterse 
tulband, waarin zijn zwarte krullenpruik was vastgenaaid, zodat 
boven het grimeersel de natuurlijke haardracht van een rhetorica
student verscheen. Gelukkig had hij tegenwoordigheid van geest 
genoeg om aan het spel een passende vijfvoeter toe te voegen. Ter
wijl hij zijn pruik met tulband opraapte, zei hij plechtig: 'Gij moet 
niet denken, dat Catullus kaal is!' 

Inderdaad is het treurspel naar het beroepstoneel gegaan. Vincent 
Berghegge heeft het met zijn troep herhaaldelijk opgevoerd, ook 
in het openluchttheater te Oisterwijk. Hier heb ik het opnieuw ge
zien, een paar jaar na de première. Helaas, het stelde in de open lucht 
teleur. Drong toen al tot mij door, dat wij in jeugdige geestdrift 
de dichterlijke vermogens van onze leraar hadden overschat? Ik 
geloof het niet. De beroepsspelers bezaten niet dezelfde liefde voor 
de zaak als de seminaristen. Hun trof misschien de kerngedachte 
niet zo diep, dat alle macht vergaat, alleen de waarheid blijft. Ons 
gaf deze gedachte grote fierheid mee. Ik heb het stuk niet dikwijls 
meer herlezen. Bij de opkomst van het nazidom heb ik nochtans 
weleens teruggedacht aan de verzen van mijn vroegere leermeester: 

Laat dan het ruw geweld of laffe vleierij 

de macht der wereld met veel schittering omgeven: 

dat duurt nooit langer dan een nietig menschenleven, 

en met de caesars gaat hun macht voorbij. 

Bij mijn afscheid van het klein seminarie heb ik een rol gespeeld in 
de wederopvoering van Frenckens vroegere drama Gekruisigd, dat 
in 1913 geschreven was. De prijsuitdeling werd altijd door de 
bisschop zelf verricht. Een student van de rhetorica sprak een latijn
se redevoering uit, die hij zelf op schrift had gesteld en die gecorri
geerd was door de rhetorica-leraar Petrus Sweere. Alvorens tot de 
hogepriester Annas gegrimeerd te worden heb ik op donderdag 
28 juli 1921 des morgens om ro uur een redevoering uitgesproken 
De Dijferentia inter Eloquentiam Sacram et Profanam. 
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Behalve zijn twee bijbelspelen, die zich aansloten bij de eerste 
vernieuwing van het school- en volkstoneel in Noord-Brabant, 
heeft Frencken een modem theaterstuk geschreven, 's Heeren Hand, 
waartoe de stof hem ingegeven werd door een gedicht van Gezelle 
getiteld 'Mimosa'. Ik heb in de zes jaren, die ik op Ypelaer door
bracht, zijn ontwikkeling kunnen waarnemen van letterkundige 
tot congregatie-stichter. In zeker opzicht bedroefde ze mij, omdat 
ik zijn zwijgen als een groot verlies voor de literatuur beschouwde. 
Achteraf moet ik erkennen, dat zijn ware betekenis niet lag waar 
ik haar zocht. 

Tijdens het tweede jaar, dus op de grote figuur, kregen wij eens 
in de week stijl-les van Frencken. Juist in 1916 verscheen Sproken 
en Legenden van Marie Koenen. In een van zijn stijllessen las Frenc
ken ons hieruit De Zonnekroon voor. Het was zomer. Ons klaslokaal 
zag over weilanden uit. Het begintafereel van de vertelling schetst 
de bekoring van Jezus in de woestijn. Terwijl de leraar duidelijk 
zichtbaar op zijn pupiter zat, nam ik hetgeen hij voorlas met dezelf
de voorstellingsscherpte waar. Niets van hetgeen de schrijfster deed 
zien, ontging mij, maar onderwijl zag ik Frencken met de klas
wand achter hem, waar op een wandplaat Cicero met oratisch ge
baar de senaat toesprak, terwijl Catilina, door de vergaderde vade
ren verlaten, eenzaam aan het uiteinde van een der ronde banken zat. 

Dat iemand bij het lezen of horen voorlezen van een boeiend 
verhaal weg kan geraken uit de omringende wereld, wist ik. Maar 
dit verhaal bewerkte iets uitzonderlijks in mij en om mij heen. Het 
schiep de tweede werkelijkheid bij volbewust behoud van de 
eigene. Alles uit het verhaal zag ik gebeuren, terwijl ik gelijktijdig 
het andere bleef waarnemen. Ik voelde ook duidelijk twee ge
voelens: het klasgevoel en het verhaalgevoel als onderscheiden, ge
lijktijdige gewaarwordingen. Ik was mij daarenboven bewust van 
mijn verbaasdheid hierover. 

Dit besef van de gecompliceerdheid van het esthetische genot 
bleef voor mij aan de stijl van Marie Koenen verbonden. Het heeft 
mij altijd onbevredigd gehouden, wanneer ik later in een van haar 
geschriften zocht terug te vinden wat ik er in een ogenblik van 
geestelijke groei als bijna buitennatuurlijk uit had genoten. 

Zoals Frencken voorlas, heb ik het niemand ooit meer horen 
doen. Hij vulde er een groot gedeelte van zijn lessen mee. Sommi-
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gen verweten hem, dat hij ons te weinig spraakkunst en geschiede
nis bijbracht door gedurig van zijn geestdrift voor de grote schrij
vers te getuigen. Hiertoe behoorde in die dagen nog Edmond Ros
tand, wiens Cyrano de Bergerac hij op zijn duimpje kende en zonder 
een hapering voordroeg. Wraakzuchtig was hij in geen enkel op
zicht, maar tegen de bezwaren die hij aan te horen kreeg, verweer
de hij zich met een claus uit La Princesse Lointaine, waarin frère 
Trophime, die scheep gaat met de troubadour Joffrey Rudel om 
eindelijk de verre geliefde te ontmoeten, zich tegen de geneesheer 
aan boord verdedigt met de woorden: 

Ah! l' inertie est Ze seul vice, maître Erasme 
Et la seule vertu, c' est . .. 

Q ";> UOt • ••• 

. . . L' enthousiasme! 

Hij zag in Rostand een van de grootste christendichters van de 
aangebroken eeuw. Door hem heb ik Claudel, Jammes en Péguy 
het eerst leren kennen. Ik noem ze hier in de volgorde van de 
kennismaking. Hij geloofde, gelijk Gezelle dit gedaan had, dat de 
tijd was aangebroken, waarin het christelijk geloof, zolang ver
drongen van de toppen der cultuur, zijn bezielende taak weer zou 
gaan vervullen. Hiertoe diende het zich te verstaan met de moderni
teit in de kunst. 

Zijn geestdrift voor de mogelijkheden van de komende tijd 
borgde hij in de donkere jaren van de eerste wereldoorlog voor 
een goed deel bij Jacques van Ginneken S. ]., toen leraar aan het 
Sint-Canisiuscollege te Nijmegen. Geen van de twee was een ijverig 
correspondent. Ik weet niet, of er uit hun briefwisseling iets be
waard is gebleven. Ook is mij niet bekend, op welk ogenblik zij 
elkaar voor het eerst ontmoetten. Wel geloof ik, dat de eerste 
aantrekkingskracht van Jacques van Ginneken op Frans Frencken 
uitgeoefend werd door de taalkundige denkbeelden van de jezuïet. 
Frencken wilde het taalonderwijs op het seminarie moderniseren. 
Hij voelde veel voor de opvatting, dat schoolse spraakkunst vervan
gen diende te worden door waarneming van de levende taal. Hij 
las ons vaak voor uit het handboek van J. van Ginneken, waarvan 
het tweede deel verschenen was in 1914. Misschien als weerwerking 
op de ouderwetse leerwijze van mijn oom, die grammaticale ont-
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leding beschouwde als een vooropleiding tot formele logica, zocht 
hij in de taal de psychologische betekenis van menselijke zelfhand
having en zelfbevestiging. 

Voor de poësis gebruikte hij geen gedrukt leerboek. Hij liet zijn 
leerlingen een dictaat opnemen, dat hij Ars poetica noemde. Dit 
begon met de antieke temperamentsleer, gevolgd door een sche
matisch overzicht van de karakterkunde van Malapert. Terwijl mijn 
heeroom al zijn aandacht had gegeven aan de tropen en figuren, 
onderscheidde Frencken de taalgebruikers in soorten en groepen, 
waarvan de begaafde leden zich door oorspronkelijkheid individua
liseerden. Zinsontleding beschouwde hij als een averechtse manier 
van onderzoek. Het ging er om, te achterhalen, hoe de verwikkelde 
zinsbouw van klassieke stijlmeesters te voorschijn was gekomen 
uit de natuurlijke groei van het taalgebruik. Een tijdlang heeft hij 
geprobeerd De Roman van de Kleuter te gebruiken als schoolboek, 
maar de tekst was voor leerlingen te moeilijk en leverde hierdoor 
het resultaat niet op, dat hij verwachtte. In 1917, toen ik op gram
maire zat, behandelde hij voor de klas het wijdluchtige vlugschrift 
Als ons moedertaalonderwijs nog ooit gezond wil worden. Hij werd er 
door overtuigd van de stelling, dat taal- en letterkunde één zijn. 
Onder de vakantie besprak ik deze theorie met heeroom Dorus, 
die er zijn schouders voor ophaalde en beweerde, met hetzelfde 
gemak te kunnen bewijzen, dat taal- en letterkunde drie zijn. 

Zeker is Frencken in de tijd, dat hij mijn leermeester was, sterk 
beïnvloed geweest door de zielkundige begrippen van pater van 
Ginneken. Daar hij aan alles, wat hij ondernam, iets van zijn eigen 
levensgloed afstond, verwerkte hij de leerstellingen uit boeken 
zonder moeite tot onderwerpen van geestdriftige improvisaties. 
Hij stelde zich bovendien op het standpunt, dat scholieren ingewijd 
moeten worden tot een stof, die eerst het latere leven ten volle 
verklaren kan. De wetenswaardigheden voor het overgangsexamen 
worden snel vergeten, maar uit het eerste binnenkijken in geheimen 
blijft een prikkelachtige behoefte over om er meer van te ervaren. 
Ik heb ondervonden, dat deze opvatting juist is, doch ik geloof, dat 
zij alleen kan worden toegepast door een inwijder, die beschikt 
over bezielende voorstellingskracht. 

Voor het doorgronden van Frenckens rijkbegaafde persoonlijk
heid heeft het belang te weten, hoe en wanneer zich bij hem de 
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verschijnselen hebben voorgedaan, die hem later tot het stichten 
van een religieuze congregatie aandreven. Mij is dit niet bekend. 
Al genoot ik als student van de hogere klassen zijn vertrouwen, ik 
verschilde toch teveel met hem in leeftijd en was veel te jong, toen 
ik hem leerde kennen, dan dat ik in staat zou zijn, de groei van zijn 
innerlijk leven te volgen. De documenten, die hierover bestaan, 
geven geen volledig inzicht. 

Hoe zou dit ook kunnen? Frencken hield geen dagboek, schreef 
zelden een toespraak volledig uit en praatte liever dan hij brieven 
schreef. Zijn toch nog tamelijk veel omvattende schriftelijke nala
tenschap is grotendeels ongedateerd. Bovendien bracht hij zijn 
invallen schetsmatig op papier. Zelfs wie hem goed gekend heeft, 
zal vaak naar de samenhang moeten zoeken tussen twee achtereen
volgende notities, die hij met een indelingscijfer aan elkaar verbond. 
Vaak lijken ze door schetsmatigheid op zeer algemene beweringen, 
waaraan persoonlijke toelichting eerst het bijzondere bijbrengen 
kon. Hoe dikwijls zal hij neergeschreven hebben: 'r. Eucharistie, -
2. Maria' ? Het betekende, dat hij als onderdeel van een toespraak 
de samenhang wilde behandelen tussen de instelling van het heilig 
sacrament des altaars en het maagdelijke moederschap. Die samen
hang heeft hij honderden malen besproken, steeds improviserend 
en steeds afwisselend. Wel bestaan er enkele bredere uitwerkingen 
van het schema, maar een goed boek of zelfs een draaglijk vlug
schrift zou hij er niet over vervaardigd kunnen hebben, omdat hij 
naast de dogmatische grondstellingen een brede ruimte wil open
houden voor de emotionele toepassing op het gehoor. Hij was als 
redenaar ongewoon zaalgevoelig. Dit belette hem, als schrijver tot 
zijn recht te komen. Hij kon zich moeilijk richten tot een gedaante
loos publiek. Vandaar, dat hij zelden en met tegenzin artikelen 
schreef. 

Over de eerste uiterlijk waarneembare symptomen van zijn 
eucharistische godsvrucht meen ik, iets te kunnen mededelen. Te 
Breda leefde bij sommigen de overtuiging, dat de mirakelhostie 
van de Niervaart, die tijdens de late middeleeuwen in de Grote 
Kerk vereerd werd, bij het aankomen van de beeldenstorm in 
veiligheid zou zijn gebracht door inmetseling in een holte van een 
wand of van een pilaar. Bij mijn weten is dit bericht niet schriftelijk 
overgeleverd. Het moet door bredase katholieken van ouder op 
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ouder zijn voortverteld. Op zichzelf bezit het geen groot waarschijn
lijkheidsgehalte. De eenvoudigste manier om een geconsacreerde 
hostie voor schennis te behoeden, is haar te nuttigen. Nu kan men 
uitgaan van de gedachte, dat geen enkele priester de moed opbracht 
om de mirakuleuze hostie tot zich te nemen. Ze was van 1449 tot 
1566 onafgebroken te Breda het middelpunt van een vurige volks
verering geweest. Men kan zich voorstellen, dat de pastoor haar 
niet wilde of durfde vernietigen voor hetgeen hem op zijn hoogst 
een vlaag van tijdelijke baldadigheid kan hebben toegeschenen. In 
dit geval moet die geestelijke geloofd hebben aan het wonder
dadige voortbestaan van de broodgedaante, die in 1449 uit Klun
dert naar Breda vervoerd was. 

Dan heeft hij ook kunnen geloven, dat de wonderhostie door 
verberging in een kerkwand ongedeerd bewaard zou worden voor 
betere tijden. Maar de kerk is bij de beeldenstorm niet voorgoed 
overgegaan in protestants bezit. Ze wisselde tot 1637 herhaaldelijk 
van eigenaar. Neem aan, dat er waardevolle overblijfselen uit de 
middeleeuwen in verborgen geweest zouden zijn, dan heeft er vol
op gelegenheid bestaan om ze uit hun verborgenheid te voorschijn 
te halen. Geen enkel gegeven bevestigt, dat dit ooit gebeurd of 
geprobeerd zou zijn. Hierom is mij niet duidelijk, hoe professor 
Frencken zoveel vertrouwen heeft kunnen geven aan het legen
darisch bericht. Hij was ruim dertig jaar, toen hij zich voor deze 
aangelegenheid begon te interesseren. 

Veel wordt misschien verklaard door zijn kortstondige vriend
schap met de jonggestorven geschiedenisleraar Theo van Agt, die 
te Utrecht zijn doctoraalexamen had gemaakt, alvorens aan de 
h.b.s. te Breda te worden benoemd. Deze voortvarende jongeman, 
vier jaar na Frencken geboren, bereidde zijn dissertatie voor en 
onderzocht om die reden de stadsarchieven van zijn nieuwe woon
plaats. Hij meende op het spoor te kunnen komen van schriftelijke 
gegevens over de geschiedenis van het wondersacrament. Frencken 
stelde belang in deze onderzoekingen. Ze werden gestimuleerd 
door de herlevende belangstelling voor de bredase sacraments
processie. Een onbekende had er in l9II in het Dagblad van Noord
Brabant op aangedrongen, dat te Breda de stille omgang zou worden 
hersteld, die door een deel van de bevolking in ere was gehouden, 
toen openbare processies niet meer mogelijk bleken. Zijn oproep 
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vond bijval. Er werd een vereniging gesticht, die goedkeuring vond 
bij de bisschop, zodat op zondag 18 juni 1916 bij het krieken van 
de dag de eerste stille omgang te Breda kon worden gehouden. 
Hieraan nam Frencken deel. 

Met van Agt besprak hij de mogelijkheid, om het laat-middel
eeuwse Spel Vanden Heilighen Sacramente vander Nyeuwervaert door 
seminaristen te laten opvoeren. Dit is gebeurd bij de prijsuitdeling 
van donderdag 2 augustus 1917, dus een jaar na de opvoering van 
Pilatus. 

In zijn literatuurlessen van dat jaar had Frencken de leerlingen 
van alle klassen over het middeleeuwse mirakelspel ingelicht. Het 
is niet ondenkbaar, dat hij tot dit doel zijn eerste verbinding met 
pater van Ginneken gezocht heeft, want het middelnederlands had 
hij nergens gestudeerd. Na zijn priesterwijding was hij heel korte 
tijd kapelaan geweest en toen zonder bevoegdheid tot leraar be
noemd. Zijn opvolger A.]. Scheermakers was de eerste praeceptor 
in het nederlands, die over een middelbare akte beschikte. 

Bij de lessen over het mirakelspel deed Frencken het soms voor
komen, alsof de katholieke geloofskracht na de l6e eeuw volslagen 
verlamd was geraakt om eerst in de l9e eeuw bij Thijm en Gezelle 
weer enigszins te herleven. Het werk van Claudel verzekerde hem, 
dat het donkere tijdperk van de europese geschiedenis voorbij was. 
De duistere eeuwen begonnen voor hem bij Erasmus en eindigden 
op zijn vroegst bij Chateaubriand. Hoeveel er aan te merken valt 
op deze beschouwing van de geschiedenis, ze prikkelde de ver
wachting, dat in de komende tijd de bloei van de literatuur de 
waarborg zou kunnen zijn voor een godsdienstige vernieuwing. 
Hierdoor werd toeleg op de letterkw1de bijna een heilige plicht. 
Mij streelde dit vooruitzicht zeer bijzonder, omdat het mijn roeping 
verbond met mijn overgevoeligheid voor alles, wat op poëzie ge
leek. Ik heb dan ook de lessen van Frencken aangehoord als hemel
taal. 

Ons meer persoonlijke contact kwam in 1918 tot stand. Dit was 
voor mij een moeilijk jaar. Lichamelijk groeide ik snel uit tot een 
van de langste jongens van het seminarie. Geestelijk leed ik aan een 
onbestemde dweepzucht, die mij onevenwichtig maakte. Tijdens 
de lessen was ik roerig; op de speelplaats redeneerzuchtig, maar in 
het geheel niet sportief; in de kapel gedurig verstrooid; 's nachts 
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geplaagd door angsten, dat ik gedroomd werd door een ander en 
bij het ontwaken mijn zelfheid verloren zou hebben. Van de ene 
leraar kreeg ik rookstraf, van de andere par coeur, van de derde 
arrest in het klaslokaal, maar ik scheen ontembaar, hoewel ik 
helemaal niet verlangde, lastig te zijn. Tegen pasen van 1918 liep 
ik met vijf verschillende bestraffingen rond in een toestand van 
innerlijke radeloosheid. Er werd gedreigd, dat men mijn heeroom 
zou waarschuwen, zelfs gezinspeeld op de mogelijkheid, dat ik bij 
volharding in mijn staat van boosheid uit het seminarie verwijderd 
zou moeten worden. Mijn staat van boosheid had geen vorm. Ze 
had op zijn hoogst een mij onbekende achtergrond in het ontwaken 
van een felle drang naar zelfbevestiging, waaraan ik op geen enkele 
wijze wist te voldoen. Van een gehoorzaam kind was ik een moei
lijke jongen geworden. 

Op een avond in de studiezaal surveilleerde als plaatsvervanger 
de baas. Ik weet niet meer, welk kattekwaad ik uithaalde, waar
door ik mijn omgeving aan het lachen bracht. Frencken bemerkte 
de onrust in mijn omgeving, schoot toe, gaf mij een geducht 
standje en zei, dat ik die avond na de maaltijd maar eens naar zijn 
kamer komen moest. 

Ik ben erheen gegaan met loden schoenen. Toen ik aan de deur 
klopte, kreeg ik geen antwoord. Voor mij was het onvoorstelbaar, 
dat een leraar zich niet zou houden aan zulk een afspraak. Ik klopte 
dus opnieuw en nog eens, tot Petrus Sweere uit de belendende 
kamer kwam om mij te zeggen, dat deze aandrang hoogst onge
past was, wanneer professor Frencken niet wenste te antwoorden. 
Hierdoor volslagen van mijn stuk gebracht, wilde ik mij verdedi
gen met het verhaal van het gebeurde, toen Frencken zijn deur 
opende en mij inliet. Ogenblikkelijk begon ik zenuwachtig als een 
kind te schreien. 

Niets onteerde die leeftijd schandelijker dan tranen. Wij mochten 
schreien bij dood of ziekte van familieleden, doch nooit om eigen 
verdriet. Ik wist geen raad met mijzelf. Liefst zou ik helemaal weg 
geweest zijn, maar een deel van mijn angst bestond juist in vrees 
voor de mogelijkheid van volslagen te kunnen verdwijnen! Frenc
ken zal zich een beetje verlegen hebben gevoeld met een hartstoch
telijk snikkende jongen, die niets van zijn gedrag wist te verklaren. 
Hij verzocht mij, in een gemakkelijke stoel te gaan zitten en vroeg 
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mij, of ik wilde roken. Ik zei dat ik rookstraf had. 'Die geldt hier 
niet', antwoordde de baas. 

Het trekken aan een kostelijke sigaar hergaf mij mijn rust. 
Frencken zinspeelde niet op het gebeurde in de studiezaal, maar 
begon zijn gesprek met de vraag, hoeveel broertjes en zusjes ik 
had en hoe ze het thuis allemaal maakten. Toen de klok voor het 
avondgebed luidde, zei hij, dat ik niet naar de kapel behoefde te 
gaan, maar rustig bij hem mijn sigaar kon blijven oproken. Ik 
moest dan maar eens trachten, te vertellen, wat er met mij aan de 
hand was. Hij wist, dat ik Racine en Vondel gelezen had. Hier sloot 
hij zijn vermaningen op aan. Ik kon alleen gered worden, als ik het 
aanlegde op een oorspronkelijk gebedsleven. Hij beloofde, mij 
hierbij te helpen. Ik vroeg, of ik dan voortaan bij hem te biechten 
zou mogen komen. Ook dit werd toegestaan. Bovendien zou hij 
zorgen, dat ik de volgende ochtend al mijn achterstallige strafwer
ken als kwijtgescholden zou kunnen beschouwen. 

Ik moest beginnen met een schone lei. Ik moest geloven, dat 
Jezus alles nieuw maakt en dat de Heilige Geest uurlijks het aan
schijn van de aarde vernieuwt. Vertwijfeling is de weerwraak van 
kleinzieligen op de beproeving. Grootmoedigen komen met ver
trouwen door alle moeilijkheden heen, alsof ze nooit bestaan had
den. Eenmaal hierover aan het woord, scheen Frencken de geest te 
krijgen. Hij beklemtoonde de noodzakelijkheid van een groot
moedig leven als antwoord op de instelling van h~t eucharistische 
sacrament. 

Deze gedachte bleek hem bijzonder dierbaar. Hij wist er ons 
allen mee te prikkelen tot een zorgelozer vorm van deugdbetrach
ting dan wij tevoren kenden. Wij behoefden niet te geloven, dat de 
hemel om ons heen een corps wachtengelen had uitgezet als ge
heime agenten, die ons bespiedden bij al ons doen en laten, om op te 
tekenen, wanneer wij een gedachte van hoogmoed koesterden of 
een daad van ongehoorzaamheid stelden. Ook de gedurige waak
zaamheid van de duivel moesten wij ons niet op die manier voor
stellen. Bangheid voert gemakkelijk tot verkeerd geplaatste trouw. 

's Avonds in mijn bed overwoog ik alles wat hij gezegd had. 
Mij was het, of ik een nieuw leven begon. Zijn woorden bewerkten 
een bevrijding. Zijn welsprekendheid schiep ademruimte voor de 
geest. Ik verheugde mij in het vooruitzicht, een leidsman te zullen 
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krijgen, die misschien meer eiste dan anderen, maar die zijn eisen 
rechtvaardigde met zijn persoonlijk gedrag. In alles onderscheidde 
hij zich door zijn geestelijke begaafdheid. Hij durfde breken met 
gewoonten. Gelijk hij les gaf op een doordringende manier zonder 
zich veel te storen aan de tekst van het handboek, zo predikte hij 
de waarheid zonder afhankelijkheid van voorschriften. Alles wat 
hij beweerde, scheen hem rechtstreeks ingegeven door een godde
lijke verlichting van zijn verstand. 

Hij sprak ons toe over schrijvers, die onze andere professoren niet 
lazen. In de klas verdedigde hij de stijlopvatting van Ernest Hello. 
De mens moet leven in de waarheid. Hij moet denken zoals hij 
leeft en hij moet spreken zoals hij denkt. Dit was de grondwet van 
alle schrijfkunst en welsprekendheid. Wie niet leeft in de waarheid, 
geeft zich over aan een valse beschouwing van de natuur. Dit is de 
oorsprong van alle vals gevoel. 

Met zijn uiteenzettingen over het valse gevoel bewerkte Frenc
ken bij ons vooringenomenheid tegen verschillende schrijvers, die 
op het schoolprogramma stonden. Ovidius werd door Hella voor
gesteld als een onbeduidende dichter in de trant van Voltaire. 'Zou 
er een weddenschap worden aangegaan, waarbij een enorm hoge 
prijs werd uitgeloofd voor iemand die een onbekende platheid kon 
bedenken, dan mocht men genootschappen stichten, waar jaren, 
neen eeuwen lang dag en nacht gewerkt werd, toch zou men Ovi
dius niet overtreffen. Ovidius is de voorloper van de achttiende 
eeuw'. Nauwelijks gunstiger viel het oordeel uit over Cicero en 
Horatius. 'Bij Cicero vergat het proza zijn dienstbaarheid aan de 
waarheid en werd retoriek. Bij Horatius vergat het vers zijn dienst
baarheid aan de poëzie en werd huichelspel'. 

Op verscheidene manieren werd dit toegelicht en met voorbeel
den bewezen. Ten opzichte van Vergilius was die stemming iets 
gunstiger. De meeste beroemde schrijvers danken hun faam echter 
aan ondeugd. Zelfs Pascal kon geen volledige genade vinden. Hij 
had zich vereeuwigd door de angst. 'Pascal was bang, maar kende 
niet de ware vrees'. 'Had hij de vrees gekend', - beweerde Hello, -
'dan zou hem ook de vreugde geopenbaard zijn geworden. Nu 
hij bang was, moest hij bedroefd zijn. Zijn ziel, die een onmetelijke 
honger bezat naar verrukking, kromp in door zich over zichzelf 
te buigen. Pascal, geheel in beslag genomen door zorg voor de 
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heiligheid, werd geen heilige, omdat hij zijn leven doorbracht voor 
zijn eigen aanschijn in plaats van het door te brengen voor het aan 
schijn van God'. 

Zulke krachtige beweringen leerden wij bewonderen als uitingen 
van een gerichtheid der ziel op het volstrekte. Tevredenheid met 
betrekkingen en betrekkelijkheden kenmerkte de middelmatige 
mens, van wie Bello een groots portret ontworpen had om al zijn 
lezers af te schrikken. 'De middelmatige mens kan achting hebben 
voor deugd en talent, maar hij heeft afschuw van heiligen en ge
nieën, want hij vindt ze overdreven. Indien het woord overdrijving 
niet bestond, zou de middelmatige mens het hebben uitgevonden'. 

Er is in latere jaren geredetwist over de vraag, in hoeverre de 
bewondering voor franse absolutisten samenhing met een geeste
lijke stroming onder de katholieke clerus, die in 1914 veroordeeld 
werd, het zogenaamde integralisme. Ik ben overtuigd dat tegen
woordig menigeen dit verband te nauw ziet. Toen ik aankwam op 
het seminarie, had het integralisme uitgewoed. Wij hoorden er 
zelfs niet meer over spreken. Vurige adepten van rector Thompson 
bevonden zich bij mijn weten onder onze leermeesters niet. Zeker 
waren er geen, die voor diens inzichten propaganda voerden. Een 
andere vraag is, of met de veroordeling van het integralisme alle 
angst voor modernistische infiltratie geheel van de seminaria ver
dween. 

Het staat vast, dat Frencken ons in zijn lessen betrekkelijk weinig 
vertelde over de eigentijdse katholieke literatuur van ons land. Ook 
op de poësis, waar hij voor letterkundige geschiedenis het handboek 
van ]. Mooy met ons doornam, toonde hij zich niet geestdriftig 
over zijn tijdgenoten. De grote periode van de katholieke literatuur 
lag volgens hem in het verschiet. Wij droomden, dat het onze taak 
zou worden, dit tijdperk in te luiden. 

Streng voorbehoud jegens de katholieke schrijvers van het begin 
van deze eeuw was in het algemeen een kenmerk van de integralis
ten. Zij veroordeelden de trek naar estheticisme, die zij in de stem
mingskunst van sonnettenschrijvers waarnamen en zij vreesden, dat 
de roman zich bij de behandeling van gewetensconflicten op de 
plaats zou dringen van geestelijke lectuur, die leiding had te geven 
aan het gedrag. Bij Frencken heb ik van zulke angst nooit iets ge
merkt. Dat hij ons vooral buitenlandse schrijvers leerde kennen, 
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hing samen met zijn besef, een achterstand te moeten inhalen.Neder
land bezat naar zijn oordeel nog lang geen grote katholieke letter
kunde. De roomsen waren er verdrongen uit het openbare leven. 
In de politiek heroverden zij langzaam de plaats, die hun toe
kwam, doch hun culturele zelfbevestiging bleef stukken ten achter 
bij de staatkundige evolutie. 

Gunstiger beoordeelde Frencken de toestand in Vlaanderen. Hier 
werkte de bezieling van Gezelle na. Veel werd ons voorgelezen uit 
Hugo Verriest, uit Rodenbach en uit Verschaeve. Bij het schrijven 
van zijn bijbelse drama's volgde Frencken ook minder het voor
beeld van de priesterdichters uit het bisdom 's-Hertogenbosch, 
Willem Smulders en Anton van Delft, dan dat van de vlaamse 
priester Aloïs Walgrave, college-leraar te Hoogstraten en dichter 
van het bijbels spel De Blindgeborene. Ofschoon de oorlog alle ver
bindingen met België bemoeilijkte, kwamen er toch vlaamse boe
ken over de grens. Het leed, dat ginder geleden werd, moest zeker 
vruchten dragen. Bij de opbouw van een nieuwe katholieke wereld 
zou het Vlaanderen van straks de toon mede aangeven. 

Voor een deel bleven deze verwachtingen onvervuld. Dit neemt 
niet weg, dat zij ons meesleepten. De kritiek op het bestaande be
kommerde ons weinig bij de zekerheid, dat weldra een heerlijke 
tijd zou gaan dagen. Vlaanderen ging ons daarheen voor. 

In de zomer van 1918 begon ik op Frenckens aanmoediging 
gedichten in te leveren in plaats van het verplichte opstel, dat wij 
zaterdagavond maken moesten in de studiezaal. Ik schokte tussen 
hemelhoog geluk en zeediep verdriet. De kranten brachten hoop
gevende berichten. Het duitse westfront zakte in elkander. De 
wereldvrede kwam in zicht. Bekommernis om het geestelijke heil 
van de volkeren scheen Frencken te vervullen, wanneer hij schier 
profetisch de komende tijd aankondigde als een mariale periode van 
de geschiedenis. De Moeder van Jezus zou de leiding op zich nemen 
om de wereld, die kindercommunie en dagelijkse communie had 
leren kennen, te verlossen uit de ban van angst en benepenheid en 
om haar geheel toe te wijden aan de werkelijkheden van het 
evangelie. 

Van Ginneken begon in deze jaren zijn conferenties te geven voor 
andersdenkenden, die uitweg zochten uit de benauwenis van de tijd. 
Overal zocht hij helpers. Ook Frencken stelde zich beschikbaar. 
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Hij ontwierp reeksen van toespraken, die niet nadrukkelijk apolo
getisch mochten zijn, maar die zich richten moesten op de behoefte 
van de toehoorders aan geborgenheid in liefde en geluk. Hij las uit 
die ontwerpen grote stukken voor in de klas of op de vergaderingen 
van de academie. Dit was een genootschap, waarin studenten van 
de hoogste klassen zich toelegden op letterkunde, welsprekendheid 
en debat. 

In diezelfde tijd leerde hij de eucharistische kruistocht kennen. 
Deze beweging was ontstaan in een pensionaat te Bordeaux en 
werd vlak voor de oorlog, in de zomer van 1914, op het eucharis
tisch congres te Lourdes bekend gemaakt, waarna ze onmiddellijke 
aanhang verwierf. Haar grote propagandist in Vlaanderen werd 
Edward Poppe, die in 1916 kapelaan was te Gent. In 1918 werd 
hij rector te Moerzeke, waar Frencken hem na de oorlog herhaalde
lijk bezocht. Hij kwam omstreeks 1920 met hem in kennis; ik weet 
niet hoe. Zelf heb ik Poppe nooit ontmoet of gezien. Er moet van 
deze eenvoudige man een grote geestelijke kracht zijn uitgegaan. 
Uit levensbeschrijvingen vestigt zich niet de indruk, dat hij intellec
tueel op hetzelfde peil stond als Frencken, maar hij werd geheel 
beheerst door zijn apostolaat en hij straalde zijn ijver ver van zich 
uit. Wie met hem in gezelschap kwamen, werden aangegrepen 
door het innerlijk vuur, dat hem zichtbaar verteerde. Zijn houding 
in het leven moet meer waarneembaar beantwoord hebben aan de 
gedaante die wij heiligen toekennen, dan de houding van Frencken, 
in wie wel een laaiende geestdrift, maar overigens geen ascetische 
kenmerken boeiden. Aan zijn geestdrift bleef hij levenslang kinder
lijk trouw. 

Over de kinderlijkheid van een volwassen man spreken wekt 
gemakkelijk misverstand. Het is waar, dat Frencken in stoffelijke 
moeilijkheden zorgeloos op de steun van de hemel vertrouwde, 
waardoor hem allerlei dingen gelukt zijn, die anderen niet zouden 
hebben nagestreefd wegens de onoverkomelijkheid van de te ma
ken bezwaren. Iemand, die op deze manier durft te hopen, dat alles 
terecht zal komen, stelt zich schijnbaar buiten de werkelijkl1eid. In 
geldzaken maakte Frencken het figuur van een waaghals uit on
kunde. Zo werd hij ook door zijn omgeving beoordeeld. Het is 
mogelijk, hierin een bijzonder bewijs van zijn uitverkiezing tot het 
vervullen van een verheven roeping te zien. Toch geloof ik, dat 
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hij bij de voorbereiding van toneelopvoeringen even achteloos 
over geldzorgen heenliep als bij de vestiging van zijn apostolaat 
onder fabrieksarbeidsters in de stad Breda. Aan geld had hij zich 
nooit veel gelegen laten liggen. Zijn familie kende geen geldgebrek. 
Als priester voerde hij weinig financieel beheer. Wat armoede was, 
wist hij grotendeels van horen zeggen, tot hij na de eerste wereld
oorlog kennis maakte met verwaarloosde kinderen. Heel sterke 
sociale instincten bezat hij zomin als iemand anders, die voort
kwam uit de burgerij van de brabantse steden. Men was daar goed 
voor zijn personeel, gul met aalmoezen, vriendelijk jegens iedereen, 
maar tamelijk afkerig van leerstellingen over maatschappelijk on
recht, die gewoonlijk samenhingen met een streving naar ontvoog
ding uit het kerkgezag. Dat er op de pastorie wijn werd gedronken, 
terwijl voor de vrouw van de koster de koffie te duur was, aan
vaardde iedere priester blindelings als een normaal gevolg van het 
onderscheid in de standen. Redenen om dit op te heffen of zelfs 
maar te verminderen, achtte niemand voorgeschreven door de 
geloofsleer. 

In de andere bisdommen, vooral van het noorden, werkten naar 
het voorbeeld van Alfons Ariëns sociale priesters, die het heil voor 
de toekomst verwachtten van de vakorganisaties. In het zuiden was 
doctor Poels de grote voortrekker in dit opzicht. Wij hoorden 
vertellen over hun daden en stichtingen. Onze bibliotheek abon
neerde zich op de sociale brochurenreeks, die onder redactie van 
P. J. M. Aalberse te Leiden verscheen. Wij wisten, dat er in de 
sociologie een leidse en een limburgse richting hadden bestaan, 
die in 1917 tot accoord waren gekomen. Kapelaans en rectors zagen 
zich in toenemende mate belast met adviseursschappen over bonden 
van arbeiders, boeren en tuinders. Maar voor ons ging van deze 
opkomende massa-bewegingen geen idealistische straling uit. 

Eerst op het groot seminarie zou professor Koenraadt ons in
wijden in hun geschiedenis en ons opmerkzaam maken op hun 
waarde voor de toekomst. Frencken sprak er zelden over. De 
andere praeceptoren hielden zich in de klas aan hun leerstof, waarbij 
dit soort vraagstukken niet voor behandeling in aanmerking kwam. 
Zeker mede onder inspiratie van Edward Poppe en Jacques van 
Ginneken zocht Frans Frencken zijn heil bij een andere taktiek. 
Hij sprak veel over kernvorming. Weinig mensen, maar die 
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elkander goed kenden en die op elkander konden vertrouwen, gaven 
veiliger verzekering van resultaat dan grootscheeps verzamelde ver
enigingen met voorzitters, secretarissen en penningmeesters. Be
stuurlijke beslommeringen namen daar immers teveel aandacht in 
beslag. 

Met zijn kern-vormende activiteit in Breda doorkruiste Frencken 
het normale werk van de parochiegeestelijkheid. Hij was begonnen 
met de oprichting van meisjesgroepen, die hij toesprak over de 
kracht van het geloof in een ontkerstende wereld. Geloof verzeker
de geluk door welgerichte liefde. Veel mensen missen buiten hun 
schuld dit geluk. Elk meisje moest in haar eigen werkkring het 
ware geluk verspreiden. Om dit te bereiken had zij zich te onder
werpen aan een eenvoudige ascetiek. Ze mocht nooit klagen. Dit 
was het eerste voorschrift van de eucharistische kruistocht. Niemand 
behoefde onaangenaamheden op te zoeken: het leven bracht er aan 
iedereen genoeg. Als ze kwamen, moesten ze echter blijmoedig 
worden ontvangen. Ze waren gezanten uit de hemel. Onder welke 
omstandigheden het apostolaatswerk verricht werd, steeds diende 
dit blijmoedig te gebeuren. Weemoed is verkapte hovaardij. 

Hoeveel meisjes in het begin zijn kerngroep vormden, zou ik niet 
kunnen meedelen. Het duurde niet lang, of hun activiteit trok 
aandacht. Ze droegen geen opvallende kleding, waren niet bestuur
lijk georganiseerd, maar arbeidden zelfstandig op kantoren en in 
werkplaatsen, vanwaar ze moeilijke gevallen aan Frencken voor
legden. Zo kwam hij in aanraking met allerhande maatschappelijke 
en zedelijke wantoestanden. Meisjes, die een baby verwachtten 
zonder te kunnen zeggen, wie de vader was, rekenden op zijn hulp 
met hetzelfde vertrouwen als kinderen, die naar het klooster wilden 
gaan, doch voor dit plan geen bijval konden vinden bij hun ouders. 
Hij werd raadgever in zaken, waarvan hij enkele jaren tevoren het 
bestaan nauwelijks had vermoed. 

Dat hij zijn lessen verwaarloosde om zich aan deze nieuwe taak 
te wijden, is niet waar. In strijd met de ontwikkeling van het gym
nasiale onderwijs werden latijn en andere vakken op klein-semina
ries nog gedoceerd door mannen, die hiertoe geen bevoegdheid 
hadden verworven dan een betrekkelijk willekeurige benoeming 
door de bisschop. Frencken moest ons Horatius en Virgilius leren 
lezen, terwijl hij zelf deze schrijvers lang niet altijd van het blad 
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verstond. Bij Horatius gebruikte hij een duitse prozavertaling, die 
hij onbekommerd mee naar de klas bracht. Het is mogelijk, dat hij 
zijn lessen minder stipt voorbereidde dan andere leraars en het is 
zeker, dat hij ze niet in overeenstemming bracht met de eisen van 
een gymnasiaal eindexamen, maar hij ontleedde de bouw van een 
ode zeer levendig en gaf ons inzicht in de geest van de latiniteit. 
Hierbij bleef hij de man van de grote lijnen, die niet te nauwkeurig 
grammaticaal detailleerde, gedeeltelijk, omdat hij hiertoe nooit de 
gewenste vooropleiding had ontvangen. 

Tegen het einde van mijn seminarietijd hoorde ik overal heftige 
kritiek op Frencken. Hij werd als leraar van plichtverzuim beticht, 
omdat hij zich te Breda bezig hield met zaken, die hem niet aan
gingen. De parochiegeestelijkheid maakte het bezwaar, dat hij het 
leven niet kende en zich telkens in wespennesten stak, waaruit 
anderen hem dan moeizaam bevrijden moesten. Een gunstig woord 
over zijn idealisme werd weersproken met het bericht, dat hij van 
de bisschop een welomschreven taak had gekregen, waaraan hij 
zich diende te houden. Hij ging gedurig zijn boekje te buiten, gaf 
aan zijn leerlingen lectuur, waartoe hun geest onvoldoende gerijpt 
was en verkondigde stellingen, die de eerbied voor het gezag 
ondermijnden. 

Deze betichtingen klonken zo algemeen uit ieders mond, dat het 
niet anders kan, ofFrencken heeft zich vereenzaamd gevoeld tussen 
zijn medepriesters van het bisdom. Misschien vond hij bij anderen 
troost. De eersten, die het heilzame van zijn optreden leerden besef
fen, waren fabrieksdirecteuren. Zij hielpen hem onverwachts met 
geld, wanneer hij in nood verkeerde. Tegen het einde van zijn 
loopbaan als seminarieleraar kreeg hij assistentie van Anton Scheer
makers, die benoemd werd tot surveillant om daarna met een mid
delbare akte-nederlands te zorgen, dat de studie van de neder
landse taal niet zou worden veronachtzaamd. Scheermakers be
wonderde Frencken van harte. Van zijn kant behoefde deze geen 
tegenwerking of spionage te duchten. 

Als laatste ongegradueerde leraar in de vakken, die hij te doceren 
kreeg, ondervond hij zeker last van zijn onbevoegdheid. Als eerste 
organisator van een nieuwe apostolaatsvorm kreeg hij gelijktijdig 
met heftige tegenkanting te doen. Klaag~e hij nooit, toch was het 
duidelijk, dat hij onder dit alles leed. Het verleende hem in mijn 
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ogen een martelaarskroon. Ook onder de studenten, die aanvanke
lijk met hem gedweept hadden, verminderde het getal van zijn ge
trouwen. Niemand bestreed, dat hij een hartelijke kerel was met 
een gouden hart en een gulle gastvrijheid. Iedereen gaf toe, dat hij 
allerlei dingen beter wist dan anderen. Maar hij heette slordig, 
nonchalant en eigendunkelijk. Zijn gedurige aansporing tot idealis
me werd vereenzelvigd met het aankweken van verwaandheid 
onder degenen, voor wie hij iets voelde, terwijl hij de anderen 
grotendeels links liet liggen en hun te weinig meegaf van hetgeen 
ze kennen moesten bij het overgangsexamen. 

Om zijn dichterschap bekommerde hij zich nauwelijks meer. 
Hij had een hoger doel voor ogen gekregen. Doch in het laatste 
jaar, dat ik op het seminarie was, regisseerde hij voor de prijsuit
deling zijn eigen drama Gekruisigd. Omdat ik hierin meespeelde, 
sprak ik hem die laatste maanden bijna iedere dag. Nooit verliet 
hem het enthousiasme voor de zaak, waarmee hij bezig was. Hij 
stortte zich daarin met zijn gehele persoonlijkheid. Hij gaf er zich 
letterlijk aan weg. Dit ben ik in hem blijven bewonderen, toen 
onze ontmoetingen zeldzamer werden. Brieven beantwoordde hij 
zelden. Uit het groot seminarie correspondeerde ik vooral met zijn 
opvolger Scheermakers, die ten opzichte van mij zijn vriendschap
pelijke leiderstaak overnam. Na een leraarschap van veertien jaren 
werd Frencken in 1926 aangesteld als directeur van het eucharistisch 
werk in het bisdom. 

Deze erkenning van zijn verdiensten door de bisschop bracht de 
kritiek van de clerus tot verstommen. Hij kreeg nu de handen vrij 
voor de ontplooiing van zijn organisatie-talent. Hij vestigde zich 
in een groot huis aan de Boschstraat te Breda, waar hij de vereniging 
van de catechisten stichtte, die op 8 december 1928 haar kanonieke 
erkenning kreeg. Op die dag legden tien meisjes in zijn handen 
hun eerste geloften af. 

Dit moet een van de gelukkigste dagen van zijn leven zijn ge
weest. Hij heeft de congregatie, die hij gesticht had, zich zien uit
breiden. Voortaan wijdde hij zich geheel aan haar werk. In die jaren 
heb ik hem enkele bezoeken gebracht, wanneer ik toevallig te 
Breda moest zijn. Ik ontmoette dan een man, die straalde van geluk. 
Er konden jaren voorbijgaan tussen twee ontmoetingen, het gesprek 
ging door waar het gebleven was. Altijd voerde hij zijn hoorder 
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naar het middelpunt van zijn onophoudelijke geestdrift. Dit mid
delpunt was zijn eucharistische devotie. 

Werd er later gevraagd, mijn herinneringen aan hem als vriend 
en leermeester mede te delen, dan hoopte de vraagster of vrager 
gewoonlijk, dat ik het beeld zou schetsen van een heilige. Met de 
hand op het hart weze getuigd, dat ik mij hiertoe niet bij machte 
gevoel. Het kan zijn, dat ik krachtens ons leeftijdsverschil van 
zeventien jaren te weinig gelegenheid heb gevonden tot de ver
trouwelijkheid, die nodig zou geweest zijn om zijn innerlijke be
weegredenen te begrijpen. Hij bleef voor mij een leermeester, al 
werd hij een vriend. Na 1926 zag ik hem onregelmatig. Is hij een 
heilige geworden, dan zal dit in de laatste twintig jaren van zijn 
leven zijn gebeurd. Hij stierf in 1946, zestig jaar oud. Bij mijn laat
ste bezoek in zijn sterfjaar ben ik de gast aan zijn tafel geweest. 
Hij had niets verloren van zijn gezelligheid en gastvrijheid. Vol 
optimisme schetste hij zijn vooruitzichten, die, gelijk altijd in het 
verleden het geval was geweest, buitengewoon gunstig waren voor 
de gehele menselijke samenleving. Zijn assistenten vertelden onder 
het eten anekdoten over de bevrijding van Breda in 1944, waarbij 
zich enkele komieke gevallen hadden voorgedaan. Hij lachte luid 
en hartelijk als vroeger bij zulke verhalen. 

Niets in zijn persoonlijkheid vertoonde de warse wereldonthech
ting van vérgevorderde asceten. Hij miste zelfs de kenmerkende 
ingetogenheid van mensen, die hun hoofdzorg maken van hun 
deugd. Naar buiten leek het, of zijn eigen zielstoestand hem onver
schillig liet, wanneer zijn werk maar voortgang vinden kon. In de 
uitoefening van dit werk verwierf hij bij degelijk praktisch inzicht 
een grote vrijheid van vooroordelen en angsten. Of hij nog dikwijls 
dichters las, betwijfel ik. Zijn arbeid nam hem geheel in beslag. Het 
vertrouwen op een culturele opleving had plaats gemaakt voqr de 
zekerheid, dat hij geluk kon schenken zonder zich met de literatuur 
te bemoeien. Hij voorspelde mij, dat ik eenmaal de ijdelheid besef
fen zou van veel dat ik nodig had gevonden. Zö gaat het ons allen, 
zei hij. Alles vermoeit zich, brokkelt af en gaat voorbij. Op het 
einde van het leven blijft er niets anders over dan de liefde. Zij is 
de enige werkelijkheid, waarin wij bestaan. Waar zij niet heerst, is 
de mens overgeleverd aan een wereld van valse schijn. 

De liefde doorbreekt dit omhulsel. Zij straalt binnen en weer-
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kaatst zich. Een hogere roeping hebben wij niet dan spiegels te zijn 
voor de liefde. Dit is zijn overtuiging geweest. Hiermee heeft hij 
geleefd als een gewone priester, die zich niet verder zocht te ver
bijzonderen dan hij uit hoofde van zijn taak verplicht was. Hij nam 
belangstellend deel aan gewone gesprekken, leefde sober, maar 
smaakrijk, lachte gulhartig en troostte zonder meewarigheid. Was 
hij een heilige, dan was hij het van een nieuw type. In alles stoorde 
hij zich weinig aan conventie. Misschien heeft hij er ook in dit 
opzicht zich niet aan gestoord. 
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x 

Scheut 

MIJN VERLANGEN om missionaris te worden wortelde in een vaag 
besef van onderscheidenheid, waaruit het gulzig alle voedsel naar 
zich toe trok. Bijna niemand hield het voor uitvoerbaar. Hierom 
werd het mijn geheimste eigendom. Ik was er geestdriftig over 
gaan praten met een oude heeroom van mijn vader, pater Petrus 
Asselbergs, jezuïet te Oudenbosch. Hij geloofde in mij en mijn 
mogelijkheden, maar vond het veiliger, dat ik geen ruchtbaarheid 
zou geven aan mijn toekomstplan. Ik was vijftien jaar oud en ik 
droeg een heilig geheim! 

De stille koestering van deze uitzonderlijkheid hield ik in mijn 
gebeden voor een topvorm van religie. Ik wilde offervaardig zijn, 
gehoorzamen en geheimzinnig zwijgen. Toch moest mijn biecht
vader op de hoogte worden gesteld. Bij Frencken bracht mijn 
denkbeeld niet veel verkwikkends in. Hij hoorde, evenals zijn 
voorganger, heeroom Dorus, te innig bij de bisdomsgeestelijkheid 
om de overgang van het klein seminarie naar een missiehuis van 
harte te kunnen goedkeuren. Zag hij mijn voorgewende roeping 
als een gril van mijn gemoed? Dit is aannemelijk, want hij had 
allerlei jongens leiding gegeven. Besefte hij de samenhang tussen 
mijn puberteitsonrust en mijn idealisme, dan heeft hij zich merk
waardig goed gehouden. Hij liet mij ruimschoots drijven op het 
vage, misschien in de verwachting, dat straks voor mij het bisdom 
toch te eng zou zijn. 

Hier moet ik mijzelf antwoord geven op de moeilijke vraag, in 
hoeverre mijn drift naar zelfopoffering in onbekende verten voort
kwam uit onbevredigdheid over het dagelijkse leven van de pries
ters, die ik kende. In de jaren tussen 1918 en 1923 werd al wat jeug-
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dig was, overspoeld door een warme gemoedsgolf. Van de schrij
vers, die toen in Europa de humanitaire ideeën verspreidden, wak
kergeslagen door de verschrikkelijke ervaring van de eerste wereld
oorlog, kende ik nog zo goed als niets, doch hun gesteldheid van 
geest en gemoed ontwikkelde een stuwkracht, die heel het leven 
bewoog. Wij kregen er een schok van. Wij voelden het nieuwe 
leven fel op ons aankomen. 'De oude gewaden zijn afgelegd', 
schreef Wies Moens in 1918. Hij vervolgde: 'De frisse vaandels 
staan strak in de morgen. Aartsengelen klaroenen de nieuwe dag'. 

Deze voorspelling kwam ons in die jaren op duizend wijzen tege
moet. Dit was voor ons geen gezwollen pathos. Wij geloofden, dat 
het aartsengelen waren, die na de oorlog ons de kansen van het 
nieuwe leven als een onvermijdelijke wederopstanding toebazuin
den. De weinige kranten en tijdschriften die wij zagen, stonden 
ervan vervuld in nieuwsberichten en heilsverwachtingen. 

Frederik van Eeden bekeerde zich tot de geloofsleer van de 
katholieke kerk. Het klooster van de benedictijnen te Oosterhout 
lag in het brabantse land als een brandende haard van nieuw, ge
durfd en intens geestelijk leven. De oprichting van de katholieke 
universiteit werd in het vooruitzicht gesteld. Ze beloofde een 
levensvernieuwing voor alle kerkelijke wetenschap. In De Nieuwe 
Eeuw van Max van Poll kreeg de politieke democratie de kleur van 
de zedelijke humaniteit. Henriëtte Roland Holst-van der Schalk, 
tot dusver in roomse kringen als een gevaarlijke petroleuze ge
schuwd, werd ons nu voorgelezen in de klas. Haar dromen van een 
nieuwe mensheid doorbraken de benauwde zekerheid, dat alles 
goed was, gelijk het zich vanzelf ontwikkeld had en dat het ons 
alleen de plicht oplegde tot aanvaarding. Wij werden in de roes 
van de komende tijd geroepenen tot goedheid, deelhebbers aan 
een nieuw apostolaat, waarin de dogmatiek ons niet voor anker 
hield, doch stormig uitdreef. Het mobilisatiebevel aan elke gemoeds
kracht klonk onweerstaanbaar door een wereld in wederopbouw. 

Niet iedereen hoorde die roep. Er moest dus een spanning ont
staan tussen de rustige zekerheden van wie onbewogen voortleef
de en de felle verwachtingen van allen, die de nieuwe tijd ver
kozen. Die spanningen zijn er geweest. Door ons onomwonden 
idealisme daagden wij kalme waarnemers uit om ons voor ge
exalteerden te houden. Begeerden wij dit? Ik zou het niet meer 

136 



durven zeggen. Wat naderhand schematisch voorstelbaar blijkt, 
ziet er bij zijn eerste openbaring niet zo eenvoudig en zo helder uit. 
Het is verwikkeld en diffuus. Nieuwe verlangens blijven lang onder
worpen aan oude vooroordelen, die dan nog de kracht van geves
tigde inzichten laten gelden. Onvervulde begeerten moeten hun 
vormkracht toetsen aan weinig ervaring. De felheid van het leven 
slaat naar buiten door een veerkracht binnen de benauwenis van het 
geweten. Er worstelen in zulk een crisis elementen, die te weinig 
van elkaar verschillen om bij eerste aanblik te worden herkend. 
Grootmoedigheid verweeft zich met verwaandheid en onder
scheidingslust met offerbereidheid. Aanstellerij is een gedaante van 
oorspronkelijkheid en vurigheid een weerslag op schaamte. De 
zelfontleding vindt geen betrouwbare normen. In haar troebelheid 
vreest zij het ongewone als een momvorm van het ijdele en het 
gewone als een gedaante van de moedeloosheid. 

Wie van een geschokt gemoed slechts uiterlijke tekens waar
neemt, oordeelt bijna altijd onvoorzichtig. Ik weet niet wat mijn 
omgeving voorzag van mijn schuchtere heftigheid, maar tracht 
ikzelf haar achteraf te doorgronden, dan geloof ik toch niet dat zij 
veel drijfkracht kreeg van onbevredigdheid door mijn omgeving. 
Ik was niet zozeer onbevredigd. Iets in mij, dat ik niet kende, was 
onbevredigbaar. Het droomde boven de bestaande mensen en toe
standen uit naar de wordende heerlijkheden van het nieuwe leven, 
dat zich aankondigde, maar er niet was. 

Missie klonk toen als een toverwoord met onweerstaanbare 
werfkracht. Het opende uitzicht op einders, die veel verder lagen 
dan het gemakkelijk bereikbare. Dit perspectief mocht avontuurlijk 
zijn: ik beleefde het stil in mijzelf en later in dweepzieke gesprekken 
met vóór- en tegenstanders als een moreel avontuur, beslist niet 
als een geografisch of sportief avontuur. Hier lag waarschijnlijk de 
fout. Geen Afrika of China lokte mij, doch een volslagen staat
verandering van mijn innerlijk wezen. 

Het spreekt vanzelf, dat ik mijn zielsgeheim niet kon bewaren. 
Er voelden zich ook andere jongens tot het missieleven geroepen; 
ze werden mijn vertrouwelingen, in mijn ogen ijveraars voor het 
ongeziene, want ik vermoedde niet, dat ik ijverde voor het on
werkelijke. Enige van mijn beste vrienden uit die jaren zijn missio
naris geworden in verschillende congregaties en in verschillende 
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delen van de wereld. Briefwisseling heb ik nooit met deze mensen 
onderhouden. Als ik er later ergens een terugzag, gebeurde dit bij 
toeval, niet uit behoefte om elkaars ervaring te doorgronden. Het 
is mogelijk, dat mijn eigen mislukkingsgevoel mij het aanhouden 
van zulke vriendschapsbetrekkingen belette. Over het algemeen 
houden priesters niet gaarne contact met een vroegere medestudent, 
die andere wegen gegaan is. 

Voor mijn emotieleven betekende de gewaande missieroeping 
veel meer dan ik vermoeden kon, maar in de nuchtere werkelijk
heid betekende ze zo goed als niets. Ze schiep een afstand tussen 
de toekomst van mijn kameraden en de mijne. Mijn gevoel had 
deze marge nodig als bewegingsruimte. Ik kon er in thuisbrengen 
wat ik droomde, las en innerlijk beleefde. Ik kon er hunkeren en 
mij verzadigen. Toen de praktische kanten van de aangelegenheid 
zich voor het eerst aan mij vertoonden, wierp ik er de gloed van 
mijn begeerten over en zij straalden mij toe met mijn eigen inner
lijk vuur. Ik had mij voorgenomen, in te treden bij de Congregatie 
van het Onbevlekte Hart van Maria, die een studiehuis had op een 
uurtje lopen buiten 's-Hertogenbosch, maar het noviciaat in het 
moederhuis te Scheut aan de westkant van Brussel. Ik bezocht 
onder de vakantie Sparrendaal als postulant. Hier vond ik enkele 
studenten, in België geboren, die met mij hun vrije dag mochten 
doorbrengen. Ze lieten zich kennen als robuuste jongens, die goed 
roeiden, met gemak in een boom klommen en stevige kost bij 
grote hoeveelheden aten, maar hun gesprekken vond ik braaf ba
naal en hun vermogen om te fietsen leek mij beter ontwikkeld dan 
hun aanleg om van een verheven toekomst te dromen. De rector 
moet mijn teleurstelling hebben opgemerkt, al deed ik wat ik kon 
om haar, ook voor mijzelf, verborgen te houden. Ik had willen 
binnentreden in een engelenlegioen en kwam in een guitige fiets
club terecht. 

Nochtans vervoerden mij allerlei waarnemingen, waarmee ik 
mij troosten kon. De slaapgelegenheden blonken van eenvoud, de 
tuin leek mij een paradijs en de onderlinge vriendschap van de 
scholastieken stichtte mij door haar gulheid. Bij mijn thuiskomst 
kon ik allerlei gunstige berichten geven, die voor mijn moeder 
volstonden om te begrijpen dat ik niet dadelijk had gevonden wat 
ik zocht. 
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Mijn afscheid van de rhetorica bracht ik onder woorden in een 
ellenlang dichtstuk, geïnspireerd op het afscheid, dat de Maagd van 
Orleans bij Schiller neemt van haar geliefde bergen en vertrouwde 
dalen. Het werd niet voorgelezen in de klas, omdat het te lang was. 
Ik moest proberen, er mijn vrienden belangstelling voor te laten 
tonen in hun vrije tijd. Ze vonden het blijkbaar maar matig, boven
al om de uitvoerige pretentie, waarmee ik mij verontschuldigde 
voor het feit, dat ik door hogere idealen werd weggeroepen uit hun 
gezellige kring. Dikwijls moet een mens genoegen nemen met de 
gedachte, dat hij de dingen, die hem geen gunstig gevolg oplever
den, goed heeft bedoeld. 

Gedurende de laatste zomervakantie overviel mij een razende 
weemoed. Ik had altijd graag en veel gelezen. Ik wist, dat ik hiervan 
voor minstens een vol jaar afstand moest doen. Ik trachtte, mij te 
wennen aan een droomloos bestaan, maakte lange wandelingen, 
ondernam een paar fietstochten door het bisdom om afscheid te 
gaan nemen bij priesters, die ik gekend had, maar durfde aan mijn 
ouders het voorstel niet doen om in augustus een bezoek aan 
Scheut te brengen, waar ik 7 september 1922 moest intreden. 

Zij hebben mij beiden naar Brussel begeleid, dat ze nauwelijks 
kenden, want hun huwelijksreis hadden ze naar Parijs gemaakt en 
hun uitstapjes naar België gingen gewoonlijk niet verder dan 
Antwerpen. Vandaag is het onvoorstelbaar, dat een industrieel 
uit West-Brabant de weg niet zou weten in Brussel. Wij trokken 
er heen per trein, namen een taxi naar het hotel en besloten, samen 
in de namiddag van 7 september naar Scheut te gaan met de tram, 
die over de steenweg op Ninove rijdt. Inlichtingen over het ver
trekpunt kregen we nauwkeurig, doch de ogenblikken van vertrek 
schenen ongewis. Het was mooi, koel septemberweer, toen wij 
met zijn drieën verveeld op een willekeurige vluchtheuvel stonden, 
een van de haltes van de tram, die maar niet kwam. Wrevel be
kroop mijn vader om dit onmogelijk uitblijven. Mijn moeder 
bracht haar oudste zoon ten offer aan een avontuur, waarin ze 
hoogstwaarschijnlijk niet geloofde. Ik voelde hun verslagenheid, 
die mij geniepig doordrong. Van aardse beslommeringen had ik 
afstand genomen. In plaats van mijn ouders iets prettigs te zeggen, 
verzonk ik in een geestdriftige gebedstoestand, die mij voor alle 
werkelijkheid ontoegankelijk maakte. 
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Er traden op die dag ruim vijfentwintig novicen binnen uit aller
lei stadjes en dorpen van het vlaamse land, enkele uit Wallonië, en 
een uit Amersfoort. Zo leek het plein achter de toegangspoort be
drijvig door de stapeling van koffers, valiezen en pakken, als een 
kazerne, waar recruten binnenstromen. Tussen begroeting en af
scheid van onbekenden nam mij de nieuwelingengloed niet op. 
Ik bleef ijskoud, toen een broodmagere pater met een dunne sik 
onder zijn gelig gezicht ons wegwijs kwam maken in de verwar
ring. Hij stelde zich voor als pater Suermont, novicenmeester. 
Mijn ouders werd een wachtkamer toegewezen, waar ze zich een
zaam verveelden tot ik mijn bagage naar een van de kamertjes 
op een lange bovengang had gebracht. Dof zegden wij elkaar vaar
wel. Ik was geen kind genoeg meer om te schreien en nog niet 
volwassen genoeg om mijn teneergeslagenheid te verbergen. De 
droom van het heldhaftig binnentreden in een burcht vol idealen 
zakte weg naar onvervulbare holten van schemer. 

Eenzame nachten bij het open venster van een kamertje, dat 
uitzag over volkstuinen, waarachter de lantaarns van een voorstad 
bleven branden boven het roezemoezig geluid uit de binnenste kom 
van Brussel heb ik doorworsteld met mijn begeerte om te deugen 
voor een onderneming, die boven mijn kracht lag. Nooit had ik de 
gemoedsleegte van het heimwee doorpeild. Hier overviel ze me 
elke minuut. Ze ontkrachtte mijn gestel. Ik zocht bij donker de 
hemel af om de noordster te vinden, waaronder mijn vaderland lag. 

Dit heb ik volgehouden tot februari 1923. Voor mijn geheugen 
is het een zwarte tijd gebleven, waaraan ik liefst zo weinig mogelijk 
terugdenk. Het noviciaat kon mijn dagen niet vullen. Ik wil geen 
kritiek uitbrengen op de manier van geestelijke beleidvoering, 
waaraan ik trachtte mij met inzicht te onderwerpen. Ik paste mij er 
te weinig bij aan om het onbevangen te kunnen beoordelen. Mijn 
jaargenoten vereerden in de ziekelijke pater Suermont een heilige 
leidsman. Hij was dit misschien, maar dan toch met een trek naar 
de bigotte kant, die wij bij al te brave jongens op het seminarie 
doorgaans meer ironisch gadesloegen. 

Ons enige leerboek bestond in een franse tekst met commentaar 
van de constituties van de congregatie. Dit werd ons heel lang
dradig voorgekauwd en uitgelegd, ofschoon een zinnig mens de 
hele inhoud binnen de week kon begrijpen, verteren en desnoods 
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van buiten opzeggen. Er moeten methoden vindbaar zijn om aan 
de leefregel van kloosterlingen, ook al bestaat hun gezelschap nog 
geen eeuw, diepten van ascetisch of mystiek begrip uit de kerk
geschiedenis of de ervaring bij te brengen. Ze waren blijkbaar toen 
niet gevonden. Toelichtende voorbeelden kwamen te voorschijn 
uit devotieboeken van het romantische tijdperk, waarin bloem
zoete Aloysiussen hun engelendeugd behoedden door een andere 
kant op te kijken, als hun moeder daar aan kwam, of stokstijve 
Gerardussen de wijnkraan in de kelder lieten openstaan, wanneer 
een onverwachte bel aan de voorpoort hun de primair opgedragen 
portiersplicht voor de geest riep. Het stilzwijgen tijdens de voor
geschreven uren moest voelbaar worden aan de kaakspieren, wilde 
het ernstig genoeg zijn. De wandeling over de gang van slaap
kamer naar conferentiezaal zou schaden, als ze niet benut werd om 
ingetogen te bidden voor de zieken in huis. 

Gaarne geloof ik, dat gespannen training in schijnbaar onnozele 
oefeningen de wilskracht en het zelfbezit kan stalen. Persoonlijk 
ondervonden heb ik het nooit. Mijn aard brengt mee, dat ik over
schatting van futiliteiten verafschuw. Dat iemand geen sigaar op
steekt tijdens een concert, kan ik op alle manieren billijken, maar 
ik kan er geen blijk van verheven zelfbeheersing in zien, zelfs niet, 
als de muziek slecht en de uitvoering miserabel is. Hier drie minuten 
over praten lijkt mij tijdverlies. Er drie weken les over geven 
kwetst het verstand van de toehoorder. 

De onweergefelijke saaiheid van de lessen in de uitleg van de 
constituties mocht voor mij een oefening in deemoed geweest 
zijn, indien ze me niet tot opstand had gebracht tegen de telkens 
opgetooide vergelijking van de goede religieuze priester met de 
middelmatige seculiere. Waarschijnlijk verdroeg ik haar niet, om
dat ik haar zelf al tevoren gemaakt had. Mijn mede-novice uit 
Amersfoort was kapelaan geweest in het aartsbisdom. Als enige 
hollander onder mijn jaargenoten, bovendien een goed stuk ouder 
dan ik, won hij mijn volle vertrouwen. Ook hij deed zichtbaar zijn 
best om de voorstelling van de ware religieus ootmoedig te aan
vaarden en zich er in de geestelijke oefeningen naar te voegen. Wat 
hem niet aanstond, reageerde hij af door het poppekast te noemen. 
Voor hem was heel het Koninkrijk der Belgen een kinderlijke pop
pekast. Alles wat hem tegenstond in de minitieuze dagvulling be-
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schouwde hij als een uitvloeisel van het belgische karakter in de 
congregatie. 

Zijn theologie had hij achter de rug, zodat hij betrekkelijk kort 
na zijn noviciaat als missionaris is kunnen vertrekken naar China, 
waar hij zes of zeven jaar later omkwam bij een verkeersongeval. 
Hij had de belgische grens voor het eerst gezien, toen hij haar over
schreed om naar Scheut te komen. Zijn utrechtse opvatting over 
de bevolking van het zuiden vond hij stralend bevestigd door zijn 
ervaringen als novice, die hierdoor voor hem iets grappigs mee
brachten, dat ik er voor mij niet in kon waarnemen. Wij verschil
den in dit opzicht sterk van appreciatie, doch waren het er over 
eens, dat de hollandse clerus als geheel genomen een grondiger 
tuchtbesef opbracht dan de seculiere geestelijkheid, die ons werd 
afgeschilderd als hebzuchtig, onbeheerst, behaagziek en ambitieus. 
Zulke gebreken mochten in een bisdom op zijn plaats zijn, ze 
moesten uit het kloosterleven streng verwijderd blijven, leerde de 
novicenmeester. 

Drie dagen van de week spraken wij frans. Dit gebruik kwam 
hoofdzakelijk tegemoet aan het geringe vermogen van onze waalse 
medebroeders om zich verstaanbaar uit te drukken in het vlaams. 
Het betekende voor mij geen grote zwarigheid. Op Ruwenberg 
had ik kostschoolfrans leren spreken. Daarna had ik heel wat franse 
schrijvers gelezen, niet enkel de beste klassieken op het seminarie, 
maar allerlei romans en letterkundige verhandelingen van schrij
vers die toen opgeld deden en geschikt bevonden werden, tijdens 
de vakantie. Voor de vlaamse novicen, die grotendeels van colleges 
kwamen, waar het frans door de studenten gehaat en verfoeid 
werd, bleef deze plicht een diepgevoelde vernedering, omdat zij 
er een minderheid mee ter wille moesten zijn, maar vooral, omdat 
zij er een jeugdbelofte door verbreken moesten, vurig afgelegd 
in de berookte vergaderlokaaltjes van de studentenbonden, die 
zij hadden. 

Pater Suermont maakte niet de indruk, een handig debater te zijn, 
doch zijn pleidooi voor de tweetaligheid klonk overtuigend. Hij 
wist het vermijden van onderlinge spanningen te schetsen als de 
grote geestelijke deugd van broederschap. Dat hijzelf met hart en 
ziel vlaamsgezind was, hield hij ons hierbij niet verborgen. Kardi
naal Mercier zetelde toen nog te Mechelen. Voor echte Vlamingen 

142 



gold deze kardinaal als een openbare staatsvijand. Er werden, ook 
in het noviciaat, anekdoten over hem verteld, waarin zijn gering
schatting van de vlaamse taal en het vlaamse volksleven duidelijk 
aan de kaak stond gesteld. Eerbied voor alle geestelijk gezag maakte 
deel uit van het oefenprogramma, doch leuke verhaaltjes over 
Kardinaal Mercier konden oogluikend worden doorgelaten, omdat 
ze toentertijd een vast bestanddeel uitmaakten van ieder vlaams 
gesprek. 

Mijn nederlandse medebroeder uit Amersfoort begreep hier geen 
zier van. Voor hem was de vlaamse beweging een verward tafereel 
uit de belgische poppekast. Het frans hield hij voor een moeilijk 
beheersbare wereldtaal, die zienderogen door het engels, dat hij 
beter sprak, zou worden vervangen in alle missiegebieden. De 
waalse jongens vond hij zorgvuldiger opgevoed, omdat het franse 
maintien een stille voorkomendheid oplegt, die op vlaamse colle
ges afgeschaft leek ten gunste van een openhartige luidruchtigheid. 
Kwam er tussen de vertegenwoordigers van de twee bevolkings
groepen een moeilijkheid voor, dan werd ze niet opgeleverd door 
de taalstrijd, maar door een verschillend begrip van de fraterniteit. 
Vlaamse novicen beoefenden deze deugd op de vuist, waalse op 
het floret. Als tussenpersonen konden limburgers optreden, daar zij 
onverholen eerlijkheid voor onbeschaafd hielden en zinledige vlei
zucht voor ongepast. 

In de kleine, nooit doorbroken samenleving van het noviciaat 
leerde ik uit gesprekken en handelwijzen de verschillen kennen, 
die er bestaan tussen de bewoners van de verschillende gewesten. 
Het onderscheid tussen Bergen op Zoom en Amersfoort leverde 
de minste moeilijkheden op. Toch was het groter dan het verschil 
tussen Bergen op Zoom en Hoogstraten of Herenthals. Dit ver
dient op zijn beurt nauwelijks opmerkzaamheid bij het verschil 
tussen Oost- en West-Vlaanderen. Guido Gezelle is een westvlaming, 
Karel van de W oestijne is een oostvlaming, Prosper van Langen
donck is een brabander, hoewel ook Felix Timmermans en Ernest 
Claes dit zijn. Wie de gemoedsverschillen tussen deze schrijvers 
heeft gepeild, ziet spoedig, dat hierin gewestelijke trekken achter 
de persoonlijke kenmerken zichtbaar blijven. Mijn indruk, dat de 
brabantse colleges aan hun leerlingen een breder gegrondveste 
eruditie bijbrachten dan die uit het gentse of het brugse land, kan 
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aan toevalligheden te wijten zijn. Hij is mij nochtans altijd bijge
bleven. 

Eens per maand maakten de novicen met de pater socius een 
lange wandeling, die 's morgens om negen uur begon en, enkel 
onderbroken door een stevig middagmaal in een tevoren gewaar
schuwde dorpsherberg, 's avonds om zes uur eindigde bij thee in 
het recreatielokaal. Deze ontspanning hadden allen nodig. Het 
prettige van de maandelijkse wandeldag bestond mede hierin, dat 
de gesprekken niet over geestelijke aangelegenheden moesten gaan. 
Er werd vrij-uit gekletst en gediscussieerd. Na thuiskomst ging dit 
voort tot het uur van het avondgebed. De socius, wiens naam ik 
vergeten ben, kende de missie in China uit lange ervaring. Hij bezat 
gevoel voor humor en kon pakkend vertellen. Zijn conversatie 
begeleidde de onze zonder haar richting te geven. Met de natuur
lijke goedhartigheid van een ervaren missiepater liet hij ons begaan 
in het vragen- en antwoordenspel over alle onderwerpen, waarin 
opgeschoten jongens belangstellen, zodra zij niet verplicht zijn, 
zich kunstmatig toe te leggen op studie of deugdbeoefening. 

Hij behandelde ons liever als onnozele recruten van de congregatie 
dan als vrome nieuwelingen in een godgewijde samenzwering. Hij 
deed niet geheimzinnig over de geloften van armoede, kuisheid en 
gehoorzaamheid. Hij liet toe, dat er gezongen en gedeclameerd 
werd zonder voorafgaande goedkeuring over elk liedje en iedere 
voordracht. Zelfs botsingen in de gesprekken ontweek hij niet. 
Liever daagde hij ze uit. Op de vrije dag mocht over Borms ge
sproken worden, voor sommigen een landverrader, voor anderen 
een vaderlandse held en heilige. Er werden verzen opgezegd van 
Wies Moens, die het vorige jaar uit de staatsgevangenis ontslagen 
werd en nu zijn militaire dienstplicht vervulde. Uit het werk van 
Verschaeve kenden enkele novicen hele fragmenten van buiten, 
omdat zij hadden meegespeeld in een dorpsopvoering of declama
tieprijzen gewonnen op het college. De waalse broeders lieten dit 
rustig begaan. Zij citeerden Victor Kinon of Thomas Braun, voor 
hen het nieuwste van het nieuwste naast de franse liedjes uit de 
eerste wereldoorlog, die zij met hun weinigen smaakrijker ten ge
hore brachten dan de vele Vlamingen hun opgewonden schachten
zangen. 

Begreep pater Suermont mijn grondeloze verveling? Ik was er 
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goed en wel twee maanden, toen ik de taak kreeg toegewezen, deze 
waalse broeders te onderwijzen in de nederlandse taal. Geschikte 
leerboeken waren hiervoor niet bij de hand. Bovendien ontliepen 
mijn leerlingen elkander ver in kennis van de grondbeginselen. 
De schranderste student kwam uit Aarlen. Ofschoon hij het vlaams 
als tweede taal een tijdlang had beoefend, herinnerde hij zich uit de 
grammatica niets dan deze onwaarschijnlijke stelregel: 'En néer
landais le diminutif se forme en ken. Huis devient huis ken'. Hij 
sprak uit: 'ouisquen'. Hem onder deze taalvoorwaarden een ge
dicht van Schaepman te verklaren, viel niet licht! 

Andere studenten hadden echter een vlaamse moeder gehad of 
woonden vlakbij de taalgrens, zodat ze van de bakker en de kruide
nier al kenden wat ik hun bijbrengen moest. Dit maakte mijn lessen 
voor een deel onvruchtbaar en voor het andere deel overbodig. 
Omdat ik volstrekt geen praktijk en nog minder geduld bezat, 
kon ik slechts orde houden in de klas op grond van de fraterniteit, 
die vergevensgezindheid veronderstelde en insloot. Taalsubtili
teiten, verborgen in De Paus van Schaepman, kon ik met behulp 
van Joseph Kleutgen S.J. gemakkelijk thuisbrengen als dispositie
tropen. Ze hun plaats te wijzen in het gesproken frans viel echter niet 
mee. Wat mij het meest behaagde aan de lessen, bleef de vrije tijd, 
die ik kreeg om ze voor te bereiden op mijn kloostercel. 

De innerlijke afbraak van mijn heiligste verlangen zou ik niet 
meer in de opeengevolgde fasen kunnen weergeven. Dag aan dag 
had ik het met mijzelf te kwaad. Het heimwee te beschouwen als 
een duivelse bekoring, die moet worden uitgedreven door gebed 
en vasten, was mij niet lang gegeven. Ik besefte evenwel, dat mis
siepaters in het begin van hun loopbaan door dezelfde geestelijke 
geeuwhonger werden gekweld als ik in deze eerste maanden van 
mijn zelfverzoeking. Dit gaf mij kracht tot korte weerstand. Dan 
ontzonk mij opnieuw de moed. Brieven van thuis las en herlas ik 
met beschreid gezicht. Ik steunde mij op internaatservaringen van 
vroeger tot deze steun mij volledig ontzonk. De winter bracht een 
toestand van ontreddering, gelijk ik daarvoor of daarna nooit heb 
gekend. Ik schommelde tussen krampachtige inspanning en gelaten 
onverschilligheid. Ik bad om volliarding, doch wist, dat ik mijzelf 
iets voorloog, want ik hunkerde naar bevrijding. 

In een lang gesprek met de novicenmeester, waarin hij vragen 
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stelde en ik schamele antwoorden gaf, moest ik mijzelf bekennen, 
een misgreep te hebben gedaan. Dezelfde avond knielde ik voor het 
laatst voor mijn bed op de kloostercel. Ik schreide van spijt en 
geluk door elkaar. De socius bracht mij in een taxi naar de Noord
statie. Hij besprak onderwijl mijn geval als de gewoonste zaak van 
de wereld. Beter ten halve gekeerd dan ten volle gedwaald! Hele
maal alleen in de treincoupé probeerde ik, deze stelregel te over
denken. Niets bracht mij troost tegen de zekerheid, dat ik ten volle 
gedwaald had dan het afscheidswoord van de socius op het perron: 
'Nu ga ik met uw moeder telefoneren om haar de trein te melden, 
waarmee gij straks zult aankomen'. 



XI 

De Tussentijd 

MIJN MOEDER was niet zo bedroefd als ik verwacht had. Ook mijn 
gemoedstoestand viel haar niet tegen. Ik zag er krachtig uit, bijna 
volgroeid, wat bleek van het tobben, maar helemaal niet afgevast 
of uitgeput. De dokter, die mij voor alle zekerheid onderzocht, 
gaf joviaal zijn volledige geruststelling. Hij schonk hierna een fikse 
borrel voor de schrik. Eigenlijk, zei hij, was er niets gebeurd. Ik 
had een reisje naar het buitenland gemaakt, en korte tijd op eigen 
benen moeten staan. Nu was mijn vermogen verteerd. Ik kwam 
naar huis zonder het draf van de zwijnen te hebben geproefd. Ook 
had ik niet gezondigd tegen mijn vader, want die was onmiddellijk 
naar de deken gegaan om mijn overgang naar het groot-seminarie 
te Hoeven met hem te regelen. 

Als oud-professor in het kanonieke recht kon deken Charles van 
Dam op het seminarie heel wat gedaan krijgen. Hij ried mij aan, 
er zo spoedig mogelijk heen te fietsen. Hij geloofde wel, dat ik 
hersens genoeg bezat om de verloren maanden met wat vlijt en 
ijver in te halen. Zo dacht ook president Van Gils erover, die juist 
in datjaar gepromoveerd was van Ypelaer, waar hij mij goed ge
kend had, naar Hoeven. Wel informeerde hij lang en breed naar 
de oorzaken van mijn tegenslag in het kloosterlijk leven. Hij had 
zeer korte tijd te Leuven gestudeerd. Misschien begreep hij mijn 
aanpassingsmoeilijkheden hierdoor beter dan hij liet bemerken. Het 
beste vond hij, dat ik nu eerst maar een bezoek ging brengen bij 
mijn oude studiekameraden; zij zouden mij wel spoorwijs maken 
in het huis. Gaf de bisschop er zijn goedkeuring aan, dan kon ik, 
wat hém betrof, zo gauw mogelijk hier komen studeren. 

Dit verlof om direct naar boven te klimmen, waar mijn jaar-

147 



genoten op de hanenbalken woonden, begreep ik nauwelijks als de 
sympathiebetuiging die het inhield, zoal niet voor mijn persoon, dan 
voor de deken of voor mijn heeroom, die zeker hun best hadden 
gedaan om mijn staatverandering zo spoedig en zo gunstig moge
lijk haar beslag te laten krijgen. 

Het liep tegen vijven in de namiddag; de colleges waren afge
lopen. De studenten ontvingen mij, of er nooit iets was voorgeval
len. Voor hen sprak het bijna vanzelf, dat ze me zouden terugzien. 
Ik vernam, dat de bisschop, inmiddels gewaarschuwd, mij om half 
acht zou verwachten te Breda. Iedereen oordeelde die spoed een 
gunstig teken. De seminaristen beschouwden mij reeds als hun 
medestudent, die nog dezelfde week hun medebewoner zou zijn. 
Ze vertelden honderduit over de koddige lessen in filosofie, over 
de buurtvergaderingen, die zij op hun woonkamers belegden, over 
de besteding van hun vrije tijd in wandelingen, tuinierderij en vrije 
studielectuur. Alles stelden ze mij voor als aangenaam en niet te 
moeilijk. 

Deze jongens kende ik sedert mijn twaalfde jaar. Ik had met hen 
gewedijverd in de klas en gebekvecht op de speelplaats. Ik wist wat 
ze gemakkelijk van mij verdroegen en wat niet. Niet een onder 
hen verweet mij de religieuze mislukking op Scheut. Ze stelden 
mij geen onbescheiden vragen. Hetgeen mij overkomen was, strek
te mij in hun ogen niet tot schande. Het uur, dat ik onverwachts in 
hun gezelschap doorbracht, bevrijdde mij van alle overspannen
heid en schaamte. Het verschil tussen gewone vriendschap en op
gelegde broederlijkheid liet zich voelen in een zalige verademing. 

Toen de klok luidde voor de kapel, bracht een van mijn makkers 
mij naar de voorbouw, waar de president mij uitgeleide deed tot 
bij mijn fiets. Hij achtte het waarschijnlijk, dat monseigneur be
zwaar zou maken tegen onmiddellijke opneming op het seminarie, 
midden in het studiejaar, want dit streed met de regel. Bovendien 
zou de bisschop een gedragslijn als de mijne wel kunnen volgen, 
doch niet blindelings willen goedkeuren. Ik moest maar zien wat 
ik er van maakte te Breda. 

Deze bedenking van de president verstoorde mijn vertrouwen in 
het geheel niet. De korte tijd, tussen mijn kameraden doorgebracht, 
bevrijdde mij uit de dakloosheid van mijn toekomst. Ik was weer 
ergens welkom. Ik hoorde weer ergens bij. Vrolijk fietste ik door 
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het beginnende voorjaar het dorp uit, de keiweg langs naar Etten 
en vandaar naar de Haagdijk, als een jonge man, die zijn verzekerd 
geluk tegemoet gaat. 

Het bisschoppelijk paleis had ik al eerder betreden. Ik wist, dat 
ik daar mijn fiets eenvoudig tegen de muur naast de voordeur kon 
zetten zonder aanstoot te geven. Dit was toen werkelijk nog zo. 
Er heerste geen gewichtig protocol. De huisknecht, tevens koster, 
die wij Chlotarius noemden, niet enkel uit eerbied jegens de zoon 
van Lodewijk de Vrome, deed open met bevroren randjes aan 
zijn oren. Hij sprak een dialect uit de brabantse klei, waaraan zijn 
langdurig en ontzagwekkend verblijf in de hoofdstad van de 
Baronie niet de geringste wijziging had meegegeven. 'Het is goed, 
monseigneur weet er van!' Zo ontving hij verwachte bezoekers al
tijd. Hij zette de deur van de ruime ontvangkamer open en ging 
zijns weegs om superplies te plooien of de soepterrien van de bis
schop te spoelen, met een blauwe schouderschort over zijn donker pak. 

De ontvangzaal van het bisdom stemde tot zedige ernst. Het 
lamplicht scheen er zo voorzichtig, dat de schilderijen evengoed in 
een biechtstoel hadden kunnen hangen. De zachtheid van het dikke 
tapijt en de plechtigheid van het pluche tafelkleed kregen in dit 
halfduister een geheimzinnige ontvankelijkheid voor elders onuit
gesproken levensproblemen. Er ging een warmte en een terug
houding van uit, karakteristiek voor het huis en voor zijn voor
naamste bewoner. 

Over Petrus Hopmans, de toenmalige bisschop van Breda, oor
deelde de clerus van ons land, voorzover ze niet aan hem was onder
worpen, tamelijk ironisch. Hij was niettemin voor zijn plaats en 
zijn tijd een vooruitstrevend man, bedreven in onderwijszaken, 
begaan met de maatschappelijk misdeelden, propagandist van de 
geheelonthouding en reorganisator van het parochiewezen. Zijn 
stijl was onmiskenbaar autochtoon, doch allerminst artistiek. Wat 
hij mooi vond, leek nergens op. Hij matigde zich echter niet de 
mening aan, dat een bisschop ooit iets mooi zou moeten vinden 
behalve uit vriendelijkheid. Dat hij voor zijn ontspanning een boek 
kon hebben gelezen, in welke taal ook, lijkt mij een veronder
stelling, die hij met verontwaardiging van de hand zou hebben 
gewezen. Hij kreeg nooit tijd tot enig wuft vermaak. Niettemin 
hield hij zich streng aan de verplichting van al zijn priesters om de 
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Heilige Schrift te lezen en een of andere geestelijke schrijver, waar
toe hij dan het liefst een praktische zielzorger zal hebben gekozen, 
zeker geen werken van mystieken of wetenschappelijke tekstuit
gaven van schrijvers uit de zeventiende eeuw. 

Hij heeft razend veel kerken laten bouwen in zijn bisdom, liefst 
door dezelfde architect, die zijn vertrouwen genoot zonder de 
bouwkunst aan vorderingen te onderwerpen. Toen bij hem het 
stichtelijke denkbeeld oprees om kruisbeelden te laten plaatsen op 
wegkruisingen teneinde bij het toenemend snelverkeer de gedachte 
aan onze Verlosser levendig te houden, bestelde hij bij dezelfde 
fabriek tweeëndertig staande kruisen tegelijk, met net eender 
levensgroot corpus, zodat geen enkele parochie hem verwijten kon, 
minder dan een andere te zijn begunstigd in esthetisch of devotio
neel opzicht. Dit soort beslissingen eiste een andere vorm van smaak 
dan ten opzichte van kunstvoortbrengselen gebruikelijk is. De bis
schop bezat deze smaak. 

Hem te ontmoeten, schrikte zelfs de seminaristen niet af, of
schoon zij van ontzag voor zijn hoge waardigheid zeer degelijk 
doordrongen waren. Hij deed geen moeite om zich voornamer te 
gedragen dan de situatie vroeg. Thuis was hij gastheer en vriend, 
of vaderlijk vermaner en berisper, maar geen slotvoogd. Hij liet 
zijn bezoekers niet wachten, als hier geen reden toe bestond. 
Chlotarius behoefde mij niet aan te kondigen. Dit had de bel aan 
de voordeur gedaan. Goed en wel stond ik in de spreekkamer mij
zelf te wennen aan het stichting spreidend duister, of de bisschop 
trad binnen, stak zijn hand uit, nam mijn groet in ontvangst en 
wees mij een stoel zonder armleuning, gelijk paste bij een student. 
Hij zette zich neer om te luisteren, doch stelde mij eerst op mijn ge
mak door enkele vragen over mijn familie en mijn gezondheid. 
Later, toen ik al jaren getrouwd was, bracht mijn arbeid als dag
bladschrijver mee, dat ik bij verschillende gelegenheden monseig
neur Hopmans ontmoette. Dan informeerde hij altijd naar mijn 
gezin en kende hier de ogenblikkelijke samenstelling van, ofschoon 
die ongeveer bij iedere ontmoeting anders was. Dit vermogen van 
hem om familiegegevens nauwgezet in zijn geheugen te prenten, 
maakte hem buitengewoon bemind, vooral bij kloosterzusters, van 
wie hij altijd wist, hoe ze geheten hadden in de wereld en of hun 
ouders nog leefden. Hoeveel tijd een mens in deze studie steken 
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moet, kan ik niet zeggen, doch al die tijd wordt aan belangstelling 
voor anderen besteed. Als over heel de wereld legeroversten ge
oefend werden in personenkunde, zoals veel bisschoppen het zijn, 
zouden zij de vernietiging van het menselijk individu minder ge
makkelijk voor hun rekening nemen. Wie een ander mens goed 
kent, gaat er gewoonlijk voorzichtig mee om. 

Een andere karaktertrek van monseigneur Hopmans was zijn 
onverzettelijkheid. Hij kwam uit de kleistreek, waar de vlotte 
meegaandheid van de brabantse mens overgaat in de zelfbewuste 
terughouding van groothandel drijvende boeren. Mij liet hij rustig 
vertellen over de vooruitzichten, die mij te Hoeven waren geopend, 
maar toen ik hem de bedenking van de president liever zelf liet 
uitspreken, vroeg hij er dadelijk naar. Ik kon niet anders zeggen dan 
dat ik de waarschuwing heel goed begreep, dus geen recht, maar 
een gunst vroeg. De bisschop wilde, dat ik die gunst zou verdienen. 

Het seminarie van zijn bisdom zou in september wijd voor mij 
open gaan, indien ik in de tussentijd thuis zou studeren en voor wat 
mijn roeping tot het priesterschap betreft bewijs zou afleggen van 
standvastigheid. Het best kon ik de franse taal en letterkunde be
studeren. Monseigneur wist, dat de gelegenheid om hierin tussen 
februari en september een examen af te leggen met verzekering van 
bevoegdheid mij ontbreken zou. Hij twijfelde echter niet, of ik 
wilde mij bekwamen als was het om zulk een examen te doen. 

Als leermeester ried hij mij een kloosterling aan, pater Franck 
van de priesters van het Heilig Hart te Bergen op Zoom, docent in 
het frans aan het juvenaat van zijn congregatie aldaar. De rector 
van de paters zou zeker goedvinden, dat ik daar bijlessen nam. 
In pater Franck zou ik een wijze man ontmoeten met doorzicht 
in alles wat goed of slecht voor mij mocht wezen. 

Het juvenaat van de paters grensde aan de bierbrouwerij van 
mijn vader. Ik voelde geen enkel bezwaar om daar een paar maal 
in de week les te gaan halen. Alleen mijn ouders viel de bisschoppe
lijke beslissing wat zwaar. Zij vermoedden er een wantrouwen in 
jegens mijn algemene aanleg voor het priesterschap. Dat ik frans 
zou studeren, vonden zij best. Toch vreesden zij, dat deze studie.
richting mij niet zozeer was aangewezen om mij onderweg te 
helpen naar het seminarie als om mij te beproeven voor het geval 
ik in de tussentijd opnieuw van voornemen zou veranderen. 
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Mijn kamer in het ouderlijk huis was ruim genoeg voor studie
vertrek. Wij kwamen overeen, dat ik op vaste uren zou beginnen 
en eindigen met het werk zonder mij te laten afleiden door hetgeen 
er in de stad of in ons huis aantrekkelijk kon zijn. Ik behoefde niet 
te beloven, mij aan de afspraak te houden want na het noviciaat 
verlangde ik naar tijd om te lezen en om geestelijke arbeid te ver
richten, die mij verder bracht. Wat ik in die zes maanden ge
studeerd heb en gelezen, legde zonder dat ik dit vermoedde, een 
hechte grondslag aan mijn verdere ontwikkeling. 

Nog bezit ik uit die tijd het toenmaals pasverschenen handboek 
tot de franse literatuurgeschiedenis van A. de Parvillez en M. Mon
carey, samengesteld 'pour la préparation au baccalauréat et aux 
divers examens' . Het is voor zijn dagen een mooie dundrukeditie 
van 1254 bladzijden vol nauwgezette tekstontledingen en schema
tische overzichten over de tijdperken. Het is een door en door rooms 
boek, dat iedere schrijver beoordeelt overeenkomstig diens ver
houding tot de katholieke geloofsleer. Niettemin blijven de schrij
vers ruimhartig genoeg om de stijlhoedanigheden van kerkvijandi
ge schrijvers breed uit te meten. 

Middeleeuwse teksten leerde ik lezen uit de bloemlezing van 
Charles Oulmont. Klassieke schrijvers las ik meestal in zelfstandige 
edities. Voor de modernen werd Henri Sensine gebruikt. Bijna 
scrupuleus bepaalde ik mijn lectuur tot franse boeken. Ik toonde 
mij weinig bereid, een hollandse krant in te kijken om geen tijd 
te verliezen voor hetgeen mij opgedragen was. Ik maakte franse 
opstelletjes, waar pater Franck de fouten uit verwijderde, en ver
taalde wekelijks een examenopgave, die in vroegere jaren gebruikt 
was voor het middelbaar. Als ik vandaag de resultaten van dit 
ingespannen werk nog eens onder ogen zou krijgen, vond ik ze 
misschien belachelijk. Toen echter legden zij voor mij een wereld 
open, die ik nooit meer zou verlaten. Aan frater Geraldus en mon
seigneur Frencken dankte ik de geestdrift voor de literatuurstudie, 
aan de onvergetelijke pater Franck dank ik haar systematiek. 

Mijn eerste bezoek op de kamer van deze bescheiden man ver
wonderde mij duchtig. Hij zat in een rieten stoel achter een groot 
bureau met een kruisbeeld er op, uitstekend boven zonderlinge 
paperassen, die op eerste gezicht generlei verband hielden met 
enige bedrevenheid in de franse taal. In de boekenkast stond geen 
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enkel werk op een redelijk verantwoordbare plaats. De meeste 
stónden trouwens niet, maar lagen of hingen schots en scheef door 
elkander, gereed voor de handgreep van de bezitter, die niets zo
zeer scheen te schuwen als orde. Met mij was hij zichtbaar verlegen. 
Om deze gegeneerdheid te overwinnen nam hij een snuifje uit een 
ouderwetse hoornen snuifdoos. Zijn voortreffelijke lessen onder
brak hij alleen door onbedaarlijk genies. Verder hield hij zich aan 
wat hij wist met de mededeling, dat dit aanzienlijk minder was 
dan ik te weten zou komen, indien ik met deze gretigheid voort
ging te werken. Alleen in de morfologie zou ik het nooit best 
maken. Dit is dan ook trouw niet geschied. 

Pater Franck was geboren in de boerderij 'Op de Bek' achter de 
Gulpenerberg in Zuid-Limburg. Zijn broers dreven dit schilder
achtig bedrijf op een van de verrukkelijkste plaatsen van ons land. 
Hij ging er zelden heen, maar wist, dat het er haast baldadig mooi is. 
Een grote forse kerel met een dik rood hoofd en grijzende haren, 
die er omheen hingen als een natuurlijke onderscheidingskrans, 
scheen hij gebouwd om zijn gezag te laten gelden. Hij was in 
werkelijkheid zo goedig als een oude karhond. Taalfouten onder
scheidde hij met de geoefende blik van iemand die jarenlang thema's 
had verbeterd met rood potlood, maar het ontleden en vergelijken 
van stijleigenaardigheden in bloemlezingbladzijden beoefende hij 
als een onderhoudende sport voor volwassenen. Hij genoot van 
wat hij mooi vond. Dit was vooral de bondige kernspreuk en de 
ironische wending. 

Een hoofdstuk van buiten leren uit de literatuurgeschiedenis 
heeft geen zin, als ge niets weet van de schrijvers, over wie het 
handelt. Deze grondregel paste hij toe voor zichzelf. Ook mij legde 
hij deze heilzame studiewijze op. Al bleven heel wat schrijvers in 
de volledigheid van hun werk onleesbaar of ongeschikt, toch hield 
het zin, er enkele teksten grondig van te bekijken. Dit gaf opper
vlakkige kennis van hun stijl als persoonlijkheidsuiting, doch opper
vlakkige kennis is beter dan volslagen onwetendheid. Ze vervol
ledigt het totale beeld, geeft richtinggevoel bij het bepalen van 
tijdperk of genre en oefent de oplettendheid. Raden wie iets ge
schreven had, onderscheidde de candidaten bij een mondeling 
examen dadelijk in stijlgevoeligen en lomperds, ook als ze de juiste 
oplossing niet konden vinden. Pater Franck beschouwde mijn be-
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zoeken als een uitlaatkans voor zijn liefhebberij, die hij op college
leerlingen onvoldoende kon botvieren. Dit is de gunstigste voor
waarde, waaronder bijlessen te geven zijn. 

Mijn oudste zus was onderwijl opgenomen in een groepje 
jongelui, dat donderdagsavonds bijeenkwam in de woning van 
Theo de Jager, toentertijd directeur van de katholieke handels
school te Bergen op Zoom. De bedoeling was, dat De Jager hen 
op prettige manier het een en ander zou vertellen over nederlandse 
dichters en schrijvers uit het verleden. Letterkundelessen, die ver
plichtingen zouden opleggen, gaf hij aan deze twintigjarigen niet. 
Hij deelde slechts van zijn overvloed uit. Ik hoorde thuis, met welk 
enthousiasme hij gesproken had over Beatrijs of Reinaert, Ferguut 
of Elckerlyc. Ofschoon ik in die maanden juist dit soort gezelschap 
van jongens en meisjes vermeed om niet in opspraak te komen, 
begeerde ik toch heftig te horen, hoe De Jager over deze stoffen 
sprak en uit deze geschriften voordroeg. 

In een klein stadje is het niet moeilijk, kennis te maken met een 
medebewoner. Ik ontmoette mijnheer en mevrouw De Jager al 
spoedig op een willekeurige verjaardag. Ik kende zijn Roomse Keur 
uit 1919, een bloemlezing uit de katholieke literatuur van ons land, 
die door Frans Coenen schandelijk was afgebroken, maar die voor 
ons een goudmijn bleef vol ongekende schatten uit de geschiedenis. 
Hij wist van mijn bestaan en literaire belangstelling. Wij hadden 
geen minuut nodig om elkaars vertrouwen voor lange jaren te 
winnen. Natuurlijk kreeg ik een uitnodiging voor het eerstvolgen
de letterkundige avondje met koekjes en thee. Niet alle aanwezigen 
verlangden even vurig als ik naar de les. Er werd een uur lang on
nozel gebabbeld over allerhande nieuwtjes in de stad, voordat de 
leraar naar zijn boek greep en ons iets ging vertellen over karakter 
en werk van Anthonis de Roovere, die hij tevens aanzag voor de 
schrijver van het Sacramentsspel van de Niervaart. Over rederij
kers in het algemeen wist ik al wat. Dat hun eerherstel bij het pro
gramma van de nieuwste literatuur in Vlaanderen en Nederland 
behoorde, vermoedde ik nog niet. De Jager maakte dit duidelijk. 
Hij zag verband tussen rederijkerspoëzie en expressionistische kunst, 
waarover hij als medewerker aan Vlaamsche Arbeid van Jozef 
Muls uitstekend op de hoogte was. 

Hij dichtte en schreef daarin orider de schuilnaam Theo Weiman. 
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Helaas behaagde zijn eigen poëzie mij maar matig, ofschoon hij 
haar gevoelig voordroeg. Ze streefde naar een huilerigheid, waar
mee ik weinig ophad. Hij kwam nog uit de tijd van de meest indi
viduele emotie. Indien hij ergens spijt over voelde, moest hij dit 
laten uitkomen als zijn eigen spijt. Zijn droefheid moest ook in het 
openbaar de zijne blijven. Zijn vreugde kende hij alleen zichzelf 
toe, ofschoon hij haar zorgvuldig uitschreef voor de lezers van het 
maandblad. Ik heb nooit in de mogelijkheid tot zulk een strik.te 
toeëigening van het gevoelsgamma geloofd. Het eigene kleurt of 
kentekent de ervaring zonder hiervan de bron of de oorzaak te 
zijn. Al wat wij emotioneel ondervinden, stroomt ons toe uit een 
diepere bron dan het eigen gemoed. Het stroomt ook van ons uit 
langs een bredere bedding dan wij kunnen graven. 

Dit verschil van opvatting over de totstandkoming en de waarde 
van ons werk heeft ons bij verandering van woonplaats en levens
omstandigheden van elkander verwijderd. Toch heb ik aan Theo 
de Jager veel te danken. Zijn avondlessen en de boeken, die hij mij 
na afloop hiervan uitleende, brachten mij in kennis met Jan van der 
Noot, Roemer Visscher, Gerbrand Breeroo, Rhijnvis Feith, Aer
nout Drost en Jacob Geel, die tot dusver namen uit het leerboekje 
waren geweest. Hij verstond de kunst, ze mij te laten zien als 
mensen, die geworsteld hadden met hun geestelijke levenskansen 
en die zichzelf bevestigden door een beslissende beperking tot het 
eigene. Dat ik hem als bloemlezer uit de katholieke poëzie zou 
opvolgen, liet zich in de verste verte niet voorzien. Toen het een
maal gebeurde, bleek ik bij hem geleerd te hebben, dat versmaden 
gemakkelijker is dan begrijpen. Voor iedere beoefening van de 
literatuurgeschiedenis blijft dit de grondwet. 

De zomermaanden van dat jaar trokken haastig voorbij. Ik 
voedde dagelijks mijn leeslust, maakte wandelingen met mijn va
der, wiens zaken toen niet gunstig liepen, want de brouwerij lag 
stil en hij dreef tijdelijk een houtfabriek, waarvan hij geen verstand 
had en die hem ook niet opbracht wat hij zich had voorgespiegeld. 
Buiten herstelde hij zich van deze zorgen door zich moe te lopen 
langs veldwegen en bospaden. Voor hem gold uren in de omtrek 
geen verboden toegang. Iedereen kende hem. Hij was jager en 
dijkgraaf. Dwars door een koolveld bewoog hij zich even gemak
kelijk als op de rijksweg. Hij lette op alles en wees mij de kleinste 
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verschijnselen aan met verklaring van hun oorzaak en gevolg. 
Hij wist, hoe de aardappeloogst zou uitvallen en welk suikergehalte 
de bieten zouden opbrengen. De honden van de boerderijen kende 
hij beter dan de cijfers uit zijn grootboek. Dat ik zoveel las, moest 
hij goedkeuren, doch lezen is geen leven. Als ik dit maar onthield! 
Ik heb er mijn best voor gedaan. 

Toen mijn klasgenoten in augustus op vakantie kwamen, knoop
te ik mijn betrekkingen met hen weer aan. Ik fietste naar Ouden
bosch of Etten. Ik werd er ontvangen als voorheen. Alles gaf mij de 
zekerheid, dat ik mij op het seminarie van Hoeven prettig thuis 
zou voelen. Mijn binnenkomst beschouwde iedereen daar als de 
gewoonste zaak van de wereld. 
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XII 

De Geest op het Groot-Seminarie 

JONGENS, DIE op een internaat zijn grootgebracht en voor het 
eerst een eigen woonkame,r krijgen op het seminarie of aan de 
universiteit, houden het alleenzijn in zulk een vertrek moeilijk uit. 
Ze hebben in de studiezaal uren achtereen stil gezeten, maar toen 
zagen zij ook de anderen zitten. Nu is hun stoel gemakkelijker en 
hun tafel ruimer, maar hun ongeduld vergroot. Voor mij regelde 
zich die overgang op andere manier. In de kloostercel gewend aan 
eenzaamheid, studeerde ik thuis met haast geen andere onder
breking dan de maaltijd. Het kostte mij dus op het groot-seminarie 
minder moeite dan mijn nieuwe klasgenoten, stil te blijven zitten 
en mijn werk te doen. Waarschijnlijk schiep dit voor mij de voor
sprong, die ik spoedig op de meeste van mijn medestudenten won. 

Wij leefden in de prettigste gemeenschap, die ik ooit gekend heb. 
In mijn leven mocht ik veel collegialiteit en vriendschap ondervin
den, doch de samenhorigheid op het groot-seminarie overtreft deze 
dienstvaardige hoedanigheden door een welwillende vrijlating van 
iedereen door iedereen. De dagindeling bond ons niet te strak aan 
onze kamer, ook niet aan elkaar. Er stonden uren op het rooster, 
waarop we in ons vertrek moesten blijven. Gedurende die tijd 
belegden we geen kamerbezoeken van omvang, maar gingen toch 
ongegeneerd bij elkaar een boek of een inlichting vragen. We 
bleven dan een ogenblik kletsen. Krampachtige regeltrouw kwam 
bij weinigen voor. Ze werd door de anderen dan geëerbiedigd. 

Omdat de colleges gedicteerd werden naar aanleiding van het 
handboek kon het voorkomen, dat iemand zijn dictaat moest aan
vullen uit het cahier van een buurman. Vooral voor de filosofie 
bleek dit een ingewikkeld bedrijf Deze colleges, tien in de week, 
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werden alleen door de twee jongste klassen bezocht. Schriftuur en 
kerkgeschiedenis kregen wij in de algemene gehoorzaal. Moraal en 
kanoniek recht waren alleen voor de vier hoogste klassen bestemd. 
De vijflessen per dag werden onderbroken door een vrij kwartier
tje, dat we doorbrengen mochten op onze kamer of op het ruime 
binnenplein met zijn claustrale arcaden. Langere verloftijd konden 
we doorbrengen in de tuin. De wandelingen maakten we niet 
meer als vroeger in een lange rij. We mochten op dinsdag en 
vrijdagmiddag tussen tweeën en zessen vertrekken of terugkomen 
op het uur dat ons schikte. We mochten thuisblijven als we dit de 
voorkeur gaven. Als enig voorschrift gold, dat een wandelgezel
schap bestaan moest uit tenminste drie studenten. Ze behoefden 
niet van hetzelfde leerjaar te zijn. In onze omgang viel het verschil 
tussen de klassen van vroeger vrijwel geheel in het niet. 

Deze grote vrijheid, waarvan zelden iemand misbruik maakte, 
richtte ons leven op de verantwoordelijkheid van later. Alleen de 
controle op de studieresultaten was tamelijk streng. Het onderhou
den van het huisreglement had het karakter aangenomen van een 
gevestigde traditie. Het werd, in mijn dagen althans, door niemand 
gevoeld als een drukkende plicht. Wel bracht de traditie mee, dat 
ons veelvormig gezelligheidsleven de vorming van exclusieve 
vriendengroepjes voorkwam. Bij aankomst kregen we een zit- en 
een slaapkamer op de hoogste verdieping. We verhuisden vandaar 
naar noordbouw of zuidbouw op het ogenblik, dat we hiertoe aan 
de beurt waren. Dan kwamen we tussen nieuwe buren terecht. 
Met deze kamertoewijzing bemoeide de president zich in het ge
heel niet. Ze verliep volgens oeroude wetten steeds regelmatig. 

Een buurtschap bestond uit vijf kamers naast en tegenover 
elkander. De bewoners vormden een natuurlijke kongsie, aange
wezen op elkanders hulp bij ziekte of ongeval en op elkanders 
vriendschap gedurende de avondrecreaties. De buurt vierde feest 
op de verjaardag van een van de leden, die dan als gastheer optrad. 
Bier en wijn mochten het huis niet binnenkomen en kwamen er 
ook niet binnen. Wilde iemand thee of chocolade zetten, dan moest 
hij dit weten. Gewoonte werd het niet. Op koffie waren we niet 
ingericht. Sommige buurtschappen speelden 's avonds kaart. Het 
hoefde niet. Het mocht. De meeste buurtschappen brachten hun 
avond in onderlinge conversatie door, om de beurt op een andere 
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leveren voor haast en slordigheid. Iedere handeling onderbreekt de 
bezige geest met de vraag, waartoe zij verricht wordt. Ze klinkt 
meestal ironisch. Zalig zijn de eenvoudigen van hart, die al hun 
werk volbrengen zonder aan zichzelf te denken! 

De veertigjarige vriendschap tussen Gerard Knuvelder en mij 
ondervond in enkele perioden de weerslag van deze weifelende trek 
in mijn aard. Wij zijn allebei terecht gekomen op verantwoorde
lijke posten. Mijn verantwoordelijkheidsgevoel bleef echter altijd 
iets luimiger dan het zijne. In onze redactionele samenwerking 
kreeg hij hier last mee. Zijn grotere ervaring, stevig gegrondvest 
op de traditie van Moller, verdroeg weinig improvisatie. Hij moet 
begrepen hebben dat ik tamelijk onstuimig een bevrijdingsproces 
doormaakte, waaraan ieder verlies van levensernst een risico ver
bond. Bovendien was hij dieper vertrouwd met de mentaliteit van 
de medewerkers. Ik idealiseerde losse groepen tot gesloten slag
orden; hij niet. Bij het aanmoedigen van ieders ontwikkelingskan
sen hield hij scherper de verscheidenheid van de figuren in het oog. 
Uit Utrecht kwam zo goed als geen kopij meer binnen, nu daar 
sedert januari 1925 het maandblad De Gemeenschap verscheen, dat 
het zwakker toegeruste Roeping tot zware concurrentie dwong. 

Te Nijmegen was in oktober 1926 Gerard Bruning overleden. 
Zijn broer Henri had contact gevonden met H. Marsman, over wie 
hij in De Valbijl drie vervolgartikelen had gepubliceerd. Samen 
gaven zij het nagelaten werk van Gerard Bruning in het licht. Voor 
Knuvelder en mij werd de verschijning van dit boek aanleiding tot 
de verzorging van een speciaal herdenkingsnummer. In geestelijk 
opzicht moest dit een programmanummer worden, waaruit de 
lezers konden besluiten, hoe wij het verweer van Gerard Bruning 
tegen de lauwe roomse berusting wensten voort te zetten en des
noods aan te scherpen. 

Hierin vonden wij bij Henri Bruning een fel medestander. Hij 
bezat echter een heel andere aanleg dan ik. Misschien moet ik zeg
gen, dat hij geestelijk leefde in een heel andere dimensie. Hem had 
nooit een internaatssfeer omringd en in zich opgenomen. Hij kende 
misschien dezelfde zalige geluksuren bij de verwerving van vrije 
eruditie als ik, doch hij besteedde ze veel persoonlijker. Bij hetgeen 
hij schreef over Lodewijk van Deyssel, over Marsman, over Strind
berg, over de romaanse bouwkunst, bleef hijzelf veel intiemer be-
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het zesde jaar werd men priester. De dure feesten, die wij dan be
legden, versoberde president van Gils krachtdadig, aanvankelijk 
zeer tegen onze zin, achteraf ook naar onze smaak toch meer in 
overeenstemming met de aangrijpende gebeurtenis. De ouders van 
de wijdelingen straalden van een vroom geluk, dat ons doorgloeien 
bleef van Pinksteren tot de augustusvakantie. Kerstmis en Pasen 
vierden wij thuis in de familiekring. 

Onze vakanties verliepen eenvoudig.Wij bleven de meeste dagen 
thuis, bezochten wat familieleden, lazen hetgeen ons aanstond en 
maakten met onze seminariekleding aan reeds deel uit van het 
diocesane priesterdom, dat ons op elke pastorie en in elk rectoraat 
ruimhartig ontving. De gesprekken verstomden niet waar wij kwa
men. Dat soms hun onderwerp pikant kon zijn voor een student, 
ontveinsde zich niemand. Dit gebeurde in het bijzonder bij 
kleine schandaaltjes of ergerniswekkende buitenissigheden in het 
dagelijkse bestaan van de priesterstand. Dat er op pastories meer 
werd geroddeld dan in de meeste huisgezinnen, kan ik moeilijk 
ontkennen. Dit euvel slonk naarmate de kapelaans dichter betrok
ken werden bij het maatschappelijk werk. Het is grotendeels uitge
roeid door de televisie, die de gesprekstof verruimde en mogelijker
wijs steviger grond gaf aan ieders onbevredigdheid over het alle
daagse leven. 

De lessen, die wij kregen, waren zeker niet te talrijk. Enkele 
professoren waren academisch in hun vak gespecialiseerd. Bij de 
meesten vulde de genade Gods de kennis aan. Dit was op ongewone 
wijze het geval met onze professor in de filosofie, die wij Jan Kijk 
noemden. Hij heette Jan Lodiers. Aan zijn gebruik om bij iedere 
opmerking 'kijk, kijk' te zeggen, dankte hij zijn bijnaam. De aanleg 
voor de wetenschap, waarmee hij ons trachtte vertrouwd te maken, 
kreeg hij bij zijn geboorte mee. Men kon welhaast niet ongeschool
der zijn. Jan Kijk had alles uit zich zelf. Losse brokstukken hiervan 
kon de student bevestigd vinden in de geschriften van de heilige 
Thomas van Aquino. Over weinig dingen heb ik in mijn leven in 
allerlei omgangskringen zo smadelijk en spottend horen spreken 
als over de scholastiek. Wat zij werkelijk is, weet bijna niemand. 
Dat zij een langer en misschien ook rijker levensverloop heeft 
gekend dan de idealistische wijsbegeerte in Duitsland, gelooft 
slechts een mediaevist. Haar onuitputtelijkheid acht men gelegen 
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in duizendvormig toepasbare spitsvondigheden van redenering, niet 
in haar diep menskundige ontleding van het denkleven en misschien 
nog meer van het aandoeningsleven. 

Jan Lodiers had het land aan alle foefjes van logische knappe
riken. Hij bewonderde Henri Bergson en William James. Toen 
hij pas benoemd was, gaf hij zijn lessen en dictaten nog in het latijn, 
dat hij tamelijk vloeiend gesproken moet hebben. Kort voor mijn 
aankomst is het latijn als collegetaal afgeschaft. Toen opende Jan 
zijn nieuwe cursus met een korte toespraak: 

'Mijne Heren! mijn ambtsbroeders, uw hoogleraren in de leer
stellige en de zedekundige godgeleerdheid, in de uitlegkunde van 
de heilige geschriften, veelal inlegkunde te heten, en in het kerke
lijk recht, bijwijlen onrecht, zullen trachten, u iets bij te brengen 
dat belang heeft voor uw verder leven. Wat mij betreft, die uw 
hoogleraar in de wijsbegeerte ben, ik zal gedurende twee jaren 
krachtige, maar vergeefse pogingen aanwenden om u niets te ont
nemen van hetgeen de goede God u gaf, te weten: uw gezond ver
stand.' 

Dit was zijn stijl. Wie hiervan genoot, begreep hem. Wie er zijn 
schouders voor ophaalde, drong niet tot de geheimen van de wijs
begeerte door. Jan gedroeg zich in alles zonderling. Hij sprak ons 
aan met: 'heer'. Ik was eens bij hem op zijn kamer om een boek te 
halen, dat hij beloofd had mij te zullen laten lezen, toen hij mij een 
paar minuten voordat in de kapel het lof zou beginnen, een dure 
sigaar presenteerde. Ik sloeg zijn aanbod af, omdat roken de moeite 
niet meer waard was voor die korte tijd. 'Heer!' zei Jan, 'het is geen 
moeite. U staat voor de keuze tussen enkele aangename minuten 
of geen. Wat mij betreft, ik geef u die sigaar met het opzet, u ge
noegen te verschaffen. Of u hem geheel of gedeeltelijk oprookt, 
levert ten opzichte van mijn bezitterschap geen verschil op. Ik ben 
dus mijn sigaar kwijt en gij rookt tot aan de deur van de kerk.' 
Onderwijl duwde hij mij de sigaar in de hand. 

Op een gegeven ogenblik, toen hij als oudste docent het opper
gezag van de afwezige president voor een paar dagen had overge
nomen, liep hij tijdens de studie de gang van de studenten op om 
te kijken, of daar alles in orde was. Hij rook edoch gebraden karbo
naden. Die geur wees op onraad! Jan betrapte een buurt in feest
stemming, waar op metastaafjes vlees was gebraden in de koeke-
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pan. Een zwaarder vergrijp kon een gezelschap nauwelijks begaan! 
En dan nog tijdens de studie, als ieder zijn eigen kamer moest 
houden! Een en al verwondering over het tafereel, dat hij betrapte, 
deed Jan zijn gebruikelijke uitroep: 'kijk, kijk'. Hij liet hem volgen 
door de vraag: 'En van wie waren deze karbonaden?' Hierop zei 
de gastheer van het feestmaal prompt: 'Van het varken, professor!' 
Jan antwoordde: 'Heer, dit is een geestig bescheid! Uw aanleg 
leek mij niet zo groot, toen gij mijn leerling nog waart. Het schijnt, 
dat gij in later tijd uw vernuft hebt gespitst. Eet smakelijk!' Verdere 
gevolgen kreeg deze betrapping nooit. 

Bij een andere gelegenheid, dat Jan het toezicht op zich had ge
nomen, zag hij uit zijn venster een van de studenten met een wind
buks op mussen schieten. Dit was niet inbegrepen in de normale 
dagverdeling van de seminarist. Jan besloot, deze heer tijdens de 
studie de les te gaan lezen. Hij bezocht die avond de kamer van de 
buksbezitter en maakte een onnozel praatje, tot hij achter het gor
dijn van de kleerkast de kolf van het geweer zag uitpiepen. 'Kijk, 
kijk,' zei Jan 'wat dacht u, dat dit voor een voorwerp zou kunnen 
wezen?' Blozend zei de betrapte student, dat het een buks was. Hij 
haalde het ding voor de dag en wilde het in zijn verbouwereerd
heid uitleveren aan de hoogleraar in de wijsbegeerte. Jan weerde 
dit met uitgestoken handpalmen plechtig af, zeggende: 'In wapen
handel ben ik ongeoefend, heer. Kunt u dit op de schouder nemen?' 
De student geloofde vast, dat hij zijn kostelijk bezit naar de voor
bouw moest brengen en datJan Kijk de zaak zou rapporteren bij de 
president. Het liep anders. Met zijn geweer op de schouder volgde 
de schuldige zijn leraar in de wijsbegeerte, die twee deuren verder 
aanklopte en binnenging, na gezegd te hebben: 'Heer, wil u hier 
op mij wachten?' Jan bleef een minuut of vijf weg en liet zich toen 
weer volgen door de verbaasde student. Opnieuw klopte hij ergens 
aan en zo vervolgens, tot uit alle kamers fluisterende nieuwsgierigen 
het geval hadden gadegeslagen. Bij de laatste deur naast de voor
bouw bracht Jan zijn laatste bezoek. Weer stond de student be
schaamd buiten. Na afloop van zijn gesprek in de kamer zei Jan: 
'Kijk, heer, indien de ondergeschikte zich de verboden vreugde 
toestaat, een geweer te dragen, mag dunkt mij de meerdere zich de 
weelde veroorloven, een schildwacht te houden! Dit wilde ik u 
kenbaar maken over de orde in het algemeen. Over dit voorwerp 
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in het bijzonder matig ik mij geen oordeel aan.' De buks is van het 
seminarie verdwenen, doch de bezitter kreeg verder geen verma
ning of stra( 

De geestigheden, die Jan in zijn lessen debiteerde waren tamelijk 
subtiel. Hij sprak over de schepping als over de periferie van ons 
waarnemend bewustzijn en onderscheidde het denkend onderwerp 
van het zich in het onderwerp denkende voorwerp. Dit nederlands 
vereenvoudigde de latijnse begrippen weinig. Ofschoon hij een 
natuurlijk gezag uitoefende, kon hij zijn toehoorders niet beletten, 
zich zichtbaar te vervelen tijdens zijn uiteenzetting van de stelling, 
dat een geschapen verstand het ongeschapene niet kon omhelzen 
in deszelfs volheid. Jan zag met verwondering, dat zijn uitleg de 
leerlingen niet boeide, waarop hij riposteerde met de uitroep: 'He
ren, het heeft dus ook geen zin, het na te streven met een schapen
verstand!' 

Of hij van dit soort zotte invallen genoot, is mij altijd een raadsel 
gebleven. Hij bracht ze plechtig onder woorden en liet ze voorbij
gaan, als had hij ze zelf niet bemerkt. Toen hij pastoor geworden 
was te Halsteren, kwam de dirigent van het kerkkoor hem berich
ten, dat het koor dit jaar zou gaan potverteren in Brussel. Na het 
gebruikelijk 'kijk, kijk' wenste hij de heren aldaar veel genoegen. 
Hierdoor bemoedigd, vroeg de dirigent, of ze dan ook naar de 
Carmen mochten gaan luisteren. 'Dat moogt u niet!' zei Jan. 'En 
waarom niet, meneer pastoor?' - 'Omdat u het vraagt!' zei Jan 
Kijk. 

Hij heeft het als pastoor niet goed gemaakt. Te zeer verzonken in 
zijn gedachten, bracht hij onvoldoende aandacht op voor dood
gewone dingen. Zijn humor bleef te moeilijk voor de mensen, die 
wel geloofden, dat Jan het goed bedoelde maar overtuigd waren, 
dat hij het niet kon. Een van zijn benen begon te slepen en werd 
na langdurige behandeling in het ziekenhuis geamputeerd. Zijn 
laatste jaren sleet hij droevig in een rolwagentje met als hulpeloze 
troost een dichtgeslagen exemplaar van Malebranche op zijn plaid. 
Hij is versomberd gestorven. 

Kort voor zijn operatie moest ik toevallig in Halsteren zijn. Ik 
woonde toen al jaren te Amsterdam. Of hij een bezoek van mij op 
prijs zou stellen, kon ik niet schatten. Toch wilde ik het dorp niet 
uitgaan zonder hem even te hebben gezien. Ik vond een vermoeide 
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man, die zijn mistroostigheid verborg achter een spel van vernuf
tige zinswendingen. Nooit had ik hem horen klagen of piekeren. 
Ook nu hield hij zich goed. Doch het feit, dat ik zijn huis niet had 
willen voorbijgaan, doorschokte hem met een ontroering, die hij 
niet geheel verbergen kon. De handdruk, waarmee hij mij uitliet, 
balde in zijn vuist alle genegenheid samen, die hij in de mooie jaren 
van zijn leven zonder het ooit te laten merken zijn leerlingen 
toedroeg. , 

Hij was een zware, dikke man. De enige keer, dat hij op het 
seminarie als plaatsvervanger moest preken, had hij ongelukkiger
wijze tot tekst gekozen: 'Pondus meus est amor meus: mijn gewicht 
is mijn liefde'. Geen mens kon hier zijn lach bij houden, behalve 
hijzelf. Bij de keuze van deze veel te toepasselijke tekst had hij niet 
aan zijn lichaam gedacht. Hij wist dat hij waard was wat hij op
brengen mocht aan gemoedswarmte, doch hij beschikte niet over 
andere middelen om haar uit te stralen dan zijn komieke vergevens
gezindheid. Zijn opvolger had aan de universiteit gestudeerd en 
een proefschrift geschreven. Van Jan Lodiers bestaat zelfs geen 
kranteartikel. Het enige wat hij ooit schreef, was zijn naam op een 
aanzichtkaart. 

Ook onze scripturist, Theo W olters, moest zich behelpen met 
zelfstudie. Hij doceerde zowel het Oude als het Nieuwe Testament, 
wat vandaag op iedere instelling van hoger onderwijs een te zware 
belasting zou heten. Tegen de ironie van Jan Lodiers was zijn ver
nuft niet opgewassen, ofschoon hij over minstens even sterke her
senen beschikte. Voorzover hij specialist mocht worden genoemd, 
kon dit gelden voor zijn grondige kennis van de profetische boeken. 
Hij behandelde die hoofdstuk voor hoofdstuk, rustig verklarend, 
zonder structuur en samenhang uit het oog te verliezen. Toen ik 
de Mozesput van Sluter zag, moest ik terugdenken aan de tijd, 
waarin het stijlverschil en het gedrag van de vier grote profeten 
ons werd bijgebracht met een doorleefde kennis van hun verschil
lende persoonlijkheden. Het monumentale was Wolters niet eigen, 
maar uit de verfijnde afvverking van de details rezen de beelden 
reuzenhoog voor ons. De leraar schroomde niet, ons in kennis te 
stellen van de meest moderne en gewaagde opvattingen over de 
samenstelling van de profetische boeken. Hij weerlegde zulke 
meningen voorzichtig zonder de bewijsvoering van de tegenstander 
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weg te moffelen of geweld aan te doen. De onverbrekelijke eenheid 
van de Jesajatekst beschouwde hij allang niet meer als een dogma. 
Alleen vermeed hij elk kritisch radicalisme, dat ons eerder tot bet
weters dan tot leergierigen gemaakt zou hebben. 

Bij zijn eerste college in kerkgeschiedenis werd Alphons Mulders 
die tevens dogmatiek gaf, bedankt met een spontaan applaus. Dit 
was op het seminarie nooit voorgekomen. Hij kwam toen uit 
Fribourg in Zwitserland, waar hij gepromoveerd was op een toen
maals vrijmoedige dissertatie over de priesterroeping. De vorige 
geleerde, die dit onderwerp in een proefschrift had behandeld, was 
kardinaal van Rossum geweest. Te Nijmegen vond ik mijn vroe
gere leermeester terug als collega, nog altijd even fijnzinnig van 
woordkeus en zinsbouw bij het uitspreken van zijn redevoeringen 
in welke taal dan ook. Hij gebruikte het dogmatisch handboek van 
Tancquaray, waarin veel afwijkende meningen werden opgesomd 
en bestreden. Alphons Mulders liet er zelden een passeren, of als 
historicus verklaarde hij ons, hoe het kwam, dat deze afdwaling 
zich voordeed in het tijdperk van haar ontstaan en verbreiding. 
Ook de krachten van de tegenweer plaatste hij helder in het histo
risch perspektief Hierdoor boeiden zijn lessen, die bovendien door 
zijn verwijzing naar bredere literatuur over het onderwerp en naar 
patristische grondteksten onze lust tot zelfstudie prikkelden. Aan 
hem is te danken, dat na mijn tijd de bibliotheek van de professoren 
werd opengesteld voor de studenten, dus werkelijk werd wat zij 
zijn moest: een huis boekerij van een instituut voor hoger onderwijs. 

Moraal en sociologie kregen wij van Willem Koenraadt, kerke
lijk recht van Lau van Raemsdonck, die ook de liturgie voor zijn 
rekening nam. Wat hier aan lessen nog bij kwam, bleef incidenteel, 
zoals de gewijde welsprekendheid, de patristiek en de bijbelse 
archeologie. Wij konden ons er in bekwamen naar behoefte, doch 
uit eigen middelen. De betrekkelijke vrijheid van het studiepro
gram is althans voor mij een zegen geweest. De opvolgers van onze 
professoren gingen didactisch anders te werk, gelijk de tijdsver
andering dit voorschreef Ze vervingen de examens door scripties 
en de dictaten door bronnenstudie. Ze toonden zich minder be
vreesd voor oorspronkelijkheid. Ze drongen dieper door in de 
psychologie, de symbolenleer, de kerkelijke archeologie en icono
grafie, dingen, die wij zelfstandig moesten bijspijkeren of anders 
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veronachtzamen. De nadelen van onze vrijheid zullen ingelopen 
zijn, de voordelen had ik voor geen geld van de wereld willen 
missen. 

In mijn moeilijke overgangstijd tussen Scheut en Hoeven zag ik 
weinig priesters buiten de twee of drie vrienden van mijn vader, 
die bij ons kwamen aanlopen voor de gezelligheid. Zij bemoeiden 
zich niet met mijn studie. Tegenover mijn toekomst wachtten zij af 
zonder te willen ingrijpen. Een echter was mij trouw gebleven. 
Van Antoon Scheermakers op Ypelaer kreeg ik nu en dan een brief 
of een bezoek. Hij studeerde nederlands aan de leergangen te Til
burg. Hij wist, dat ik verzen schreef en moedigde dit aan. Zonder 
zijn geloof in mijn kunst zou ik waarschijnlijk diep ongelukkig 
geweest zijn. Hij gaf aan dit geloof een vroom vooruitzicht door 
mij gestadig te verzekeren, dat in het ware dichterschap het priester
schap kon worden vervolmaakt. 
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XIII 

Het Tijdperk van de Priesterdichters 

TERWIJL HIJ student was te Haaren, op het groot seminarie van 
het bisdom 's-Hertogenbosch, schreef Willem Smulders de ge
dichten, die hij in 1908 samenbracht in zijn bundel Cantica Graduum. 
Hij publiceerde ze voor een goed deel, aanvankelijk onder schuil
naam, in het maandblad Van Onzen Tijd. Ze verwierven daar een 
bijzondere betekenis. 

Immers de katholieke poëzie, die onder invloed van de school 
van 1880, doch volgens eigen beginsel, zachtjes opbloeide uit de 
bespiegelende retoriek van de negentiende eeuw naar een meer 
persoonlijke verwoording van gemoedservaringen, moest haar op
leving bevestigen door overtuigende voorbeelden. De ftjne en 
inzichtrijke kritiek van Maria Viola en de dringende stuwkracht 
van haar man, C. R. de Klerk, zouden onvruchtbaar gebleven zijn, 
als niet enkele jongere dichters in het gevolg van Eduard Brom de 
meest eigen aandoeningen van het katholieke zieleleven tot stof 
voor hun verzen hadden gekozen. Devote stemmingen bezingen in 
voorzichtig klankschoon bleef onvoldoende. Dit voelden de redac
teuren wel. Als zelfstandig geworden katholieke dichters zochten 
zij naar een welsprekend getuigenis van hun meest wezenlijke ont
roeringen. Ze hoopten hierbij op een toevloed van dichterlijke 
krachten uit het zuiden. 

Bij hetgeen men toen met grote geestdrift de emancipatie van het 
katholieke bevolkingsdeel noemde, waren de generaliteitslanden 
cultureel een groot stuk achtergebleven. Limburg en Brabant her
stelden zich langzaam uit de eeuwen, waarin ze voor het vader
landse geestesleven in het geheel niet meetelden. Het was uitgeslo
ten, dat ze met krachtige vernieuwingen de toon zouden aangeven, 
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doch volgzaam konden zij iets inbrengen uit het geloofsleven, dat 
ze gemeenschappelijk hadden bewaard. 

Na pater Poirters, die te Oisterwijk geboren werd in 1605, maar 
die in het huidige België gevormd was en gewerkt had, leverde de 
provincie Noord-Brabant geen dichter meer op, wiens naam door
drong tot handboeken of overzichten van de nederlandse letter
kunde. De herinnering aan Poirters was niet volkomen vervaagd. 
Enkele van zijn boekjes stonden in oude uitgaven hier en daar 
tussen de plankvulling op een pastoriebibliotheek of bleven in 
bezit van landelijke families. Spreuken eruit hoorde men nog in de 
volksmond. Als lierdichter droeg hij geen naam meer. Die zou 
eerst in later jaren worden hersteld. Hij bleef nochtans bekend als 
humoristisch prediker met lakonieke volkswijsheid, zoals: 'Het 
gaatje van de mensenkeel, al is het klein, toch kost het veel' of: 
'Wie schurft heeft op zijn hoofd, die zal de kam wel haten!' Lezers 
van zijn boeken bestonden nauwelijks meer, kenners in het geheel 
niet, of ze moesten worden gezocht bezuiden de belgische grens. 

Nicolaus van Milst, die omstreeks 1700 vrome gedichten schreef 
als pastoor van het Begijnhof te Breda, werd niet in Noord-Bra
bant, doch te Antwerpen geboren. Zijn naam zelfs kende praktisch 
niemand meer. De versjes van pastoors als P. L. van Kessel uit de 
negentiende eeuw, bij kerkelijke feestgelegenheden met kleine 
hoeveelheid afgedrukt in flodderige boekjes, wekten bij niemand 
oprechte bewondering. 

De faam van pastoor Henricus van der Hooft, die De Navolging 
van Christus in zesvoetige jambische verzen vertaalde, hing over het 
bisdom als een stralenkrans van roemruchtige zottigheden. Zijn 
vrienden noemden hem der dichteren Hooft. Ze lieten hem naam
verzen of verjaardagszangen voor de vuist improviseren op iedere 
pastoorskrans. Toen de altijd slordig geklede pastoor van Achtmaal 
met zijn versleten toog aan klaagde, dat Hooft hem nooit bedacht 
had in zijn dichterlijke vervoeringen, antwoordde Henricus van 
der Hooft: 'Pastoor van Achtmaal, wat is uw vacht kaal!' Hierop 
moet een van de kransleden geprotesteerd hebben, dat zulke grapjes 
de geboren dichter niet sierden. Wie de gave van de poëzie kreeg 
toegedeeld, bespotte geen pastoors, doch verheerlijkte natuurver
schijnselen. 'Noem er eens een!', zou Hooft uitdagend hebben 
tegengesproken. Buiten over de tuin scheen zilveren maanlicht. 
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Hooft moest hierop maar eens iets verzinnen! Nauwelijks was het 
gezegd, of de dichter hief zijn wijnglas naar de volle maan en 
rijmde: 'O, maan, die aan de hemel staat, wat zijt gij te beklagen! 
Slechts ééns in de maand zijt gij vol en wij schier alle dagen!' 

Er bestonden van deze poëet, toen ik jong was, nog dikke cahiers 
met handschriften. Ik heb ze eenmaal gezien, doch nooit gelezen. 
Gelukkig verbrandden zij niet bij de verwoesting van Ypelaer tijdens 
de tweede wereldoorlog. Henricus van der Hooft vertegenwoor
digde het pastorale dichterschap, gelijk het er in ons bisdom uitzag 
op het einde van de vorige eeuw. Hij stierf in 1893. 

Mijn heeroom Theodorus Asselbergs bracht geringe vernieuwing 
aan door zijn Vreugde Bloemen, die hij bundelde in 1926, met een 
tweede deel in 1934, welke hij echter verstandiglijk buiten de handel 
hield. 'Draag de kroon, op 't heuglijk heden, U gevlochten, steeds 
met eer!' zong hij een zuster toe op haar zilveren professiefeest. De 
rest is op dezelfde vreugderijke snaar getokkeld. 

Hetgeen Broere, Thijm en Schaepman, steunend op de bezieling 
van hun dichterschap, uitwerkten voor de katholieke emancipatie, 
kon evenwel zijn voltooiing niet vinden, zolang het zuiden niet 
ontwaakte en meedeed. Het openbare geestesleven, in alle vijf de 
bisdommen bedreigd met een provinciale bewustzijnsvernauwing. 
vroeg ruchtbaar om verfrissing. Nieuwe initiatieven kwamen te 
voorschijn uit de politieke, sociale en charitatieve organisaties, die 
rond de eeuwwisseling hun eerste kracht ontplooiden, doch deze 
bewegingen sloegen geen dichterlijke geestdrift wakker, gelijk dat 
vijftig jaar te voren nog het geval kon geweest zijn, toen Schaep
man verzen maakte over de wereldmacht van de pers of in één 
enkele nacht bij twee flessen bourgondische wijn zijn aanmoedigend 
huldelied op de katholieke liefdadigheid de vorm gaf van een balla
de over de heilige Elisabeth van Thüringen. Wat voor verdiensten 
de tachtigers oogstten, zij verschrompelden voor het publiek de 
poëtische stof. Dit legde de priesterdichters een blok aan het been. 
Hun declamatorische begeleiding van de gevoelens, die het kerk
volk dienden te bezielen in uren van gezamenlijke vreugde of 
verdriet, klonk hol en ouderwets, nu tot op de seminaria toe het 
poëziebegrip was uitgezuiverd tot een andersoortige oprechtheid 
dan voorheen. De dichter mocht niets anders uitdrukken dan het
geen hij persoonlijk diep had gevoeld. 
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In de tijd, waarin deze nieuwe opvatting ook voor katholieke 
dichters begon te gelden, was Willem Smulders student aan het 
groot-seminarie. Hij wist misschien niet eens, dat zijn verzen, ge
schreven in de nieuwe trant met alle gekunstelde welluidendheden 
van de tachtiger epigonen, iets beters te doorproeven gaven dan de 
smaak van het moderne. Als gevoelige jongen zocht hij de wisse
lingen van zijn gemoed vast te leggen in toenmalig taalschoon. 
Maar wat heeft een seminarist te vertellen? Hij zit de hele dag tussen 
zijn boeken en zijn professoren. Zijn gevoelsleven wordt onder
worpen aan de natuurlijke nivellering in een beperkte samenleving 
van medestudenten, die geen buitenissigheid verdragen. De natuur 
wordt hem per wekelijkse portie toegemeten op voorgeschreven 
wandelwegen. De aard van zijn medemensen kent hij alleen uit 
vluchtige ontmoetingen, waarbij hij een argeloze waarnemer blijft. 

Het enige, dat zich tijdens zijn studiejaren echt in Smulders ont
wikkelen kon, was het innerlijk leven, door gebed en studie gevoed, 
door de sacramenten gesterkt en door vasthoudende toeleg op de 
deugden veilig beschermd. Dit ongeschokte zielsleven, vol van de 
verwachting van het priesterschap, werd als vanzelf het voorwerp 
van zijn groeiende gedichtenreeks. 

De titel Cantica Graduum, waaronder de bundel bij E. van der 
Vecht te Amsterdam verscheen met een bandtekening van Jan 
Toorop, betekent: trapgezangen. Hij werd ontleend aan de psalmen, 
feestelijk aangeheven op de tempeltrappen te Jeruzalem bij de op
gang van de pelgrims naar het heiligdom. Iedere zang steeg een 
trap hoger naarmate de juichtoon en het spannende verlangen toe
namen in de tekst van het lied. Zong ook Willem Smulders niet zo, 
eerst als student bij het zien van het geluk, dat de ouderen door
trilde, daarna als wijdeling? Na een pijnlijk wachten in twijfelmoed, 
ontving hij het uitgesteld subdiaconaat. Vervolgens werd hij diaken, 
eindelijk op 28 mei 1904 priester gewijd. Zo steeg hij telkens een 
trap hoger, altijd vuriger begerend naar de vervulling, hierdoor 
telkens dieper doordrongen van de heiligheid, die de sacramentele 
geheimen uitstralen. 

Deze gevoelens, waarmee een seminarist zijn toekomst tegemoet 
ziet, sprak hij uit in een verzorgde taal, vol tachtiger alliteraties en 
assonanties. Toch vond zijn poëzie haar oorsprong bij de litur
gische teksten van rituaal en missaal, bij de beeldspraak uit het evan-
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gelie en bij de zwellende geluksgevoelens van Vondel. Ofschoon de 
bundel thans verouderd klinkt, dankt hij aan zijn stof een moeilijk 
te loochenen duurzaamheid. Naar de vorm past dit werk zich aan 
bij de verzen van Eduard Brom, Maria Viola, Albertine Steenhoff
Smulders en Felix Rutten, doch het onderwerp blijft uniek in de 
geschiedenis van de dichtkunst. Sedert de oudste eeuwen van de 
christenheid schreven priesters hymnen, liederen en gezangen, ook 
over het priesterschap en over de priesterlijke bediening, doch een 
aaneengesloten verzencyclus over de voorbereiding op de heilige 
wijdingen is mij uit geen enk.el land en geen enkele tijd bekend. 

Wat wonder, dat dit boek bij zijn verschijnen algemene geestdrift 
wekte? Maria Viola, voor de jongeren van toen het hoogste kri
tische gezag in katholiek milieu, besprak de bundel op 19 april 1908 
in het zondagsblad van het Bossche Huisgezin. Haar recensie be
waart op het vergeelde krantenpapier de frisheid van de eerste aan
doening: 'Zie, hoe alles wat in de dagen harer voorbereiding deze 
dichterlijke levietenziel innerlijk ervaart, wordt opgeheven in de 
blanke sfeer van Gods geheimenis: haar jeugdige geestdrift, haar 
vrome schroom, haar schuchtere aarzelingen, haar angsten en haar 
heilige belevingen! En ook hetgeen van buiten af haar aandoet met 
smart of vreugdegevoel, zegt ze in het bijzijn Gods in zangen uit: 
het sterven van een medeleviet, de dood van een onnozel kindje, 
de deernis met een zoeker, die het geloof verloor, de wijding van 
een vriend, het eerste misoffer van een neomist, de godvruchtige 
liefde van een goede moeder' . 

'In deze poëzie', schreef zij ook nog, 'is een mens aan het woord, 
die het beste en edelste, dat hem geschonken werd, die het innigste 
en het tederste van zijn wezen wijdde tot een rein offer, een priester
lijk dichter, die zijn oogst van schoonheid, gelijk de goede landman 
zijn gave graan, verzamelt voor Gods aangezicht'. 

Over deze bundel had Antoon Scheermakers een ontroerde toe
spraak gehouden voor zijn medestudenten aan de leergangen te 
Tilburg. Voor hem werd het een meditatieboek, dat zijn herinne
ringen samenhield, zijn inzichten verhelderde en de warmte van 
zijn gemoed deed opflakkeren in uren van neerslachtigheid. Hij 
wilde, dat het dit ook worden zou voor mij. Ik heb het zowat ge
heel van buiten gekend en in allerlei toonaarden nagevolgd. Ik 
vond het mooi, doch bijna angstig mooi. Pas twintig jaar, door-
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leefde ik de gevoelens van de dichter nog onrijp, met een heime
lijke koestering van de melancholie, die er vaak de grondtoon van 
bepaalt. 'Veel kommer kwelt mijn hart!' riep Willem Smulders 
uit in een van zijn sonnetten, door de psalmist geïnspireerd. Zulke 
kommer overviel soms ook mij als een zware beproeving. Scheer
makers troostte mij dan met de gedachte dat de poëzie voltooid 
wordt door het dichterschap en niet andersom. Bij de lectuur, die 
hij mij broederlijk ter beschikking stelde, kon hij nochtans niet 
ontveinzen, dat juist de beste priesterdichters uit die tijd zwaar met 
zichzelf moesten tobben. 

Er bestond allereerst het onrustwekkende voorbeeld van de 
priester Antonius Binnewiertz, die in 1915 gestorven was. Zijn 
oudste gedichten uit l 898 deden een zwakke poging om de vorm
vernieuwing van de tachtigers aan te passen bij de traditionele mo
tieven van de roomse poëzie, doch in zijn tweede bundel uit 1912 

kwam aan het licht, hoeveel ontgoocheling hij als moderne poëet 
moest verduren, niet zozeer door het onbegrip in zijn omgeving als 
door de onophoudelijke onrust in zijn hart. Een paar gedichten van 
hem insinueerden duidelijk op priesterlijke moeilijkheden, waar
over toentertijd iedereen zweeg. Ze droegen tot titel: 'Samson en 
Dalilah'. Het dreigende gevaar om bij een vrouw gehoor te vinden 
voor hetgeen de vrienden hoogstens als een excentriciteit konden 
waarderen, maakte mij bang. Binnewiertz mocht de kunst van de 
nieuwe heidenen bewonderen om haar vorm, bij weerstand tegen 
haar denkbeelden, hij kon dit onderscheid niet scherp genoeg hand
haven om zich buiten verdenking van sentimenteel modernisme te 
houden. Op de duur verdacht hij hier zichzelf van. Hij raakte over
spannen, wars van de schoonheid, en stierf ver van zijn standplaats 
als kapelaan, in het vernietigend besef, dat hij zijn leven had laten 
mislukken. 

De minderbroeder Hilarion Thans uit Zuid-Limburg moest kort 
na zijn priesterwijding worden opgenomen in een sanatorium voor 
longlijders, waar hij zijn verzenboek Omheinde Hoven samenstelde, 
dat in 1912 verscheen. Over deze bundel was veel te doen geweest, 
mede omdat Carel Scharten hem in De Gids ongunstig had be
sproken. Sommige katholieken beschouwden deze liberale reactie 
als een bewijs, dat er nog steeds een krachtig antipapisme heerste in 
ons land, doch anderen dankten in hun hart de felle criticus, die 
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aan de pretentieuze priesterdichters durfde zeggen waar het op 
stond. Bij Hilarion Thans klonk de aangeleerde melodieusheid 
vaak zeurig. Hij ging zich te buiten aan de gezochte combinatie 
van overeenkomstige klinkers. Hij schreef regels, waarin ieder 
woord met dezelfde medeklinker begon, zoals: 'Ze zeggen: zou 
zijn zingen zonde zijn?'. Deze vorm van twijfel aan de bruikbaar
heid van het eigen dichterschap leek veel op jengelig zelfbeklag, 
ten gehore gebracht om de aandacht te trekken. Toch zat er iets 
meer m. 

Pater Hilarion Thans is werkelijk beducht geweest, dat hem zijn 
neiging tot de poëzie ontsporen zou. Zijn week gemoed, door zijn 
ziekte bovenmatig vertederd en door de lectuur in het werk van 
Helène Swarth aangemoedigd tot het beschouwen van lichtgeraakte 
gevoelerigheid als een uitzonderlijke staat van uitverkiezing, hin
derde hem echt. Hij had ook wel een flinke kerel willen zijn, opge
wassen tegen de zwarigheden van het bestaan. In die toestand kon 
hij echter de fraaie regels niet bedenken, waar zijn eerste bundel 
vol mee stond. Hij doorstond in zijn ziekenhuis het priester-dichter
schap als een gewetenscrisis, waaruit hij zich bevrijd heeft door 
ziekenaalmoezenier in de eerste wereldoorlog te worden. Wat hij 
daarna ter ere van Maria nog aan poëzie te voorschijn bracht, klinkt 
sympathiek van brave goedbedoeldheid, doch zet in het geheel 
geen zoden aan de dijk. Hij moest zijn zelfkoestering overwinnen 
om een man te worden. Dit heeft hij gedaan. De boekjes, die hij 
hierna drukken liet, berijmd of ongerijmd, betekenen geen zier, 
al straalt er soms een hartelijke goedheid doorheen, waarmee hij 
als pater in zijn werkkring veel nuttigs kan hebben uitgericht. 

Bij onze gesprekken hierover hield Antoon Scheermakers mij 
voor, dat alle ware kunst een offergave is. Zodra de zelfzucht over
heerst, vervalst zij het vermogen. Slechts het harmonisch dichter
schap is groot. Het disharmonische ontwricht de ziel. Het brengt 
de mens in conflict met zijn levensomgeving. De ware dichter weet 
wat zijn bezieling waard is, ook voor de anderen, of zij luisteren of 
niet. Hem gaat het niet om een erkenning in het wankel oordeel 
van een tijdgenoot. Hij vindt zijn zekerheden in zichzelf. Ze nemen 
vaste vorm aan in zijn werk. 

Juist in de maanden, die ik thuis moest doorbrengen tussen Scheut 
en Hoeven, droeg te Waalwijk een neef van mijn moeder zijn 
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eerste mis op. Wij waren uitgenodigd op dit feest. Aan tafel las ik 
een sonnet voor, dat de neomist moest huldigen in de stijl van Wil
lem Smulders en een meer eenvoudig gedicht voor zijn ouders, 
die met moderne poëzie niet zo vertrouwd konden zijn. Vooral het 
sonnet vonden de gasten buitengewoon mooi. De kapelaan van het 
stadje, Lambert Bijnen, verzekerde mij met klem, de stem van een 
echte dichter te hebben gehoord. Hij vroeg, of hij het sonnet mocht 
afdrukken in het kerkklokje van de parochie. Hier was hij redac
teur van. Van toen af heb ik bijna elke week aan het Waalwijkse 
kerkklokje meegewerkt onder de schuilnaam Antonides. 

Ook Lambert Bijnen schreef verzen. Hij verschuilde zich achter 
het pseudoniem Jozef van Aalst. Ons gesprek tijdens het diner vond 
lange voortgang op zijn kamer. Ook hij putte geestkracht uit het 
priesterlijke dichtersideaal. Zijn verzen, die voor een deel staan 
afgedrukt in de oudste jaargangen van Roeping, berichten weinig 
over zijn persoonlijke gemoedsgesteltenissen. Ze spreken meest 
over de goedheid van gewone mensen. Bijnen beleefde zijn dich
terschap, hoe zwak dit zijn mocht, als een middel tot toenadering. 
Zijn bundel Gewijde Uren verscheen te Waalwijk in 1923. Er staat 
een gedicht in, dat 'Beproeving' heet. Voor hedendaagse lezers 
klinkt het kinderachtig, maar mij heeft het bemoedigd in donkere 
dagen, ofschoon het niet rechtstreeks tot dit doel werd geschreven. 
Het is een soort 'ars longa, vita brevis'-commentaar, waarin de 
lezer voorgehouden krijgt, dat onderweg naar de Parnassus en 
onderweg naar de hemel de moedeloosheid onontwijkbaar is. 
Wie echter het doel in het oog houdt, overwint deze verzoeking. 
'Zie door uw tranen heen naar Gods oneindigheid', raadt de dichter 
ons aan. Die goede raad is niet bijster duur. Ik geef het toe. Toch 
opent hij een einder, waarmee men het voorlopig stellen kan. Van 
het begin van onze kennismaking afhield ik mezelf voor een beter 
geoefende en ook wel voor een rijker begaafde dichter dan Bijnen. 
Hij heeft zich bij dit inzicht neergelegd. Mede hierom misschien 
gaven zijn brieven mij grote steun in de tijd, dat wij elkander vrij
wel wekelijks schreven. Die tijd heeft bijna vijf jaar geduurd. 

Hij regisseerde de toneelgroep van zijn parochie, samengesteld uit 
schoenmakersjongens en leerlooiersknechts. Met deze dillettanten 
studeerde hij het toneelstuk Jeremias van Anton van Delft in, dat 
in 1924 te Waalwijk werd opgevoerd. Met Bernhard Verhoeven 
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woonde ik de vertoning bij. Onder de priester-dichters van die 
jaren nam pastoor van Delft een heel eigen plaats in. Als lierdichter 
bood hij niet veel. Hij was bovenal dramaturg, gelijk Frans Fren
cken en Aloïs W algrave, die De Blindgeborene en het Spel van 
Maria's Leven geschreven heeft. Naast zijn eigen geestelijke liederen 
en bijbelse toneelstukken, schreef hij echter tussen 1918 en 1921 

een schrandere verklaring van de hoofdwerken van Dante. In 1924 

vervaardigde hij een soortgelijk commentaar op de Altaergeheime
nissen van Vondel. De stijl is onverteerbaar door kompaktheid. De 
geest verbaast niettemin door durf en oorspronkelijkheid. B. H. 
Molkenboer O .P., persoon vari aanzienlijk gezag in de uitleg van 
Vondel en Dante, wees de verklaringen van Anton van Delft 
radicaal van de hand. De wetenschap hield er geen rekening mee. 
Nooit wordt er ergens naar verwezen. 

Voor mij lagen die zaken anders. Ik heb met Van Delft niet veel 
gecorrespondeerd en hem slechts enkele malen bezocht in zijn 
pastorie van Sint-Anthonis bij Boxmeer. Hij behoefde mij tot 
Dante en Vondel niet meer in te wijden. De manier echter, waarop 
hij zich als onderbreking van zijn parochiewerk aan deze studie 
overgaf, stelde ik mij tot voorbeeld. Ik moet bekennen, dat hij in 
de tekst weleens verbindingen legde, waarvoor meer verbeeldings
kracht dan begrip goede diensten bewees, doch het feit, dat zijn 
fantasie het aandurfde, doorwrochte meesterwerken schijnbaar on
bevangen op zi.ch te laten inwerken, bewonderde ik hevig. Hij 
verzette zich tegen schoolse napluizing. Misschien verzette hij zich 
hier iets te zeer tegen. Hij vroeg bovenal om een scherpe voorstel
ling van de situatie, waarin de dichter zich met zijn scheppende 
verbeelding bevindt. In zijn toneelstukken trad hijzelf op als situa
tieschepper. Vergeleken bij de drama's van zijn tijdgenoten, doen 
ze stroef en borstelig aan. Van Delft heeft nooit een zangerig vers 
kunnen schrijven. Hij zocht hier ook zijn kracht niet in, al droeg hij 
liederen bij aan een zangbundel voor kerkgebruik. Hem boeide 
de hardlijnige tekening, het kernige woord, de volgeladen zin. 
Door mij te waarschuwen tegen de verslapping van de versvorm 
om wille van de welluidendheid, bewees hij mij zeker een dienst. 

Zoals Lambert Bijnen hoog opkeek tegen de priester-dichter 
Anton van Delft, zo stak Willem Smulders zijn bewondering voor 
Anton Huybers niet onder stoelen of banken. Huybers was twee 
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jaar ouder dan Anton van Delft en vijf jaar ouder dan Willem 
Smulders. In 1904 had hij te Nijmegen een bundel uitgegeven, die 
hij Christus Mysticus noemde. Alleen al met deze titel greep hij ver 
boven zijn macht. Dit werd hem met pijnlijke scherpte onder het 
oog gebracht door Jan Kalf, die in het Jaarboekje van]. A. Alber
dingk Thijm voor 1905 duidelijk neerschreef, dat de ontroering van 
Huybers 'geen eigen taal bezit om zich te uiten en toch zich wil 
doen horen, zodat ze bij anderen, in het bijzonder bij Vondel, haar 
uitbeelding leent of het vernuft voor de taak omspant, haar vorm 
te geven'. 

Vernuft werkt tussen retorische massabezieling en individualis
tische stemmingspoëzie meestal als vals vernuft. Huybers miste de 
vaardigheid om het te zuiveren en de systeemkracht om tot een 
constructieve gedachtenlyriek te komen, zodat de kritieken, op zijn 
bundel uitgebracht, hem een ontgoocheling bezorgden. Wat hij 
verder aan gedichten schreef, bleef direct op de behoeften van zijn 
priesterlijke praktijk gericht: devotie-verzen voor de volkszang en 
processieliederen voor de bezoekers van Onze Lieve Vrouw ter 
Linde te Oisterwijk, waar hij sinds 1903 kapelaan was. 'Maria 
Vreugderijk, zachtkens in Oisterwijk, onder de bloeiende linden 
ontwaakt, hier hebt gij allen, bij duizendtallen, dikwijls gelukkig 
gemaakt'. 

Een dichter was hij niet te noemen, doch hij was een dichterlijk 
mens. Hij vertrouwde met heel zijn wezen op de zuiverende krach
ten van de poëzie. Voor hem stond het vast, dat de bewogenheid 
van gemoed, losgeslagen door het beleven van hetgeen de dicht
kunst openbaart, een voorspel zijn moet tot die evangelische mobili
satie van zielskrachten, waarin een christen eerder zijn eindbestem
ming kan bereiken dan in gehoorzame vormendienst, die zelden 
tot persoonlijke gevormdheid uitdijt. 

Geleid door deze opvatting regisseerde hij met vuur de patro
naatstoneel, waarmee hij stukken van Vondel vertoonde, eerst in 
beschikbare zaaltjes binnen de gemeente, toen in de eigen Katholie
ke Kunstkring, waarvan hij de oprichter was. Hier gaf zijn gezel
schap in 1914 een Luciferopvoering, die er zijn mocht. Door toe
doen van kapelaan Huybers werd het volgend jaar het openlucht
theater van Oisterwijk geopend met de opvoering van De Verloren 
Zoon door Willem Smulders. Dit werd gespeeld door het beroeps-
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gezelschap van Vincent Berghegge. Het zomerweer bleef gunstig 
in 1915. Zestig extra treinen brachten bewoners uit alle streken naar 
het openluchtspel, dat toentertijd in ons land iets nieuws was. Aan 
Huybers leverde het zwakke dichterschap een stevige grondslag 
tot verfrissing van de zielzorg door de invoering van sociale en 
culturele toenaderingsmiddelen. 

Het letterkundig werk van deze dichters hield geen stand. Het 
dreef naar de vergetelheid, meest in onooglijke boekjes of snel ver
ouderde tijdschriften. Bloemlezingen brachten er fragmenten of 
losse gedichten uit naar het onderwijs, doch lieten ze al gauw ver
vallen om plaats te maken voor het werk van een volgende genera
tie. Geestelijken, die minder literair ontwikkeld waren, trokken er 
zich geen zier van aan. Ze woonden plichtmatig de opvoeringen bij, 
soms met enig enthousiasme en kletsten op de pastoorskrans over 
de krantenkritieken, meesmuilend of met leedvermaak. De bis
schoppen waarschuwden hun priesterdichters tegen elke singulari
teit. Ze vreesden in al wat modem heette de bedreiging van een 
theologisch modernisme. Van die kant viel geen bijval of steun te 
verwachten, zolang de rijpende vruchten uitsluitend door letter
lievenden werden geplukt. 

Kwam dit verholen onbegrip uit kortzichtigheid voort? De 
priesterdichters deden elk op zijn manier hun best om hun poëtisch 
vermogen te betrekken in hun ambtsbediening. Ze voelden instinc
tief de nadering van een tijd, waarin de prediking, de heiligen
verering, de geloofsverdediging, de gebedsformulieren en de volks
zang zich verheffen moesten tot een hoger cultuurpeil om niet 
elke uitwerking te missen. Ook de bijbelkennis van de gelovigen 
wilden zij voeden. In dit opzicht kunnen zij vergeleken worden 
met de laatste rederijkers in de zuidergewesten, wier zucht om het 
volk beschavend voor te lichten eveneens vorm gaf aan snel ver
vloeide gedichten en spelen. Maar toen dreef alles naar een lang
durige stilstand. Nu beloofde de verscheidenheid van stroming 
stuwkracht te geven aan de eenheid van richting. 

Overal ontlook een jong cultuurbesef. Het toonde zich aposto
lisch van gedaante, optimistisch van gemoedsgesteldheid, sterk op 
de toekomst gericht en gemakkelijk verbreidbaar. Het bediende 
zich van uitdrukkingsmiddelen, waarin de ouderwetse toon ver
stierf voor een nog aarzelachtig fris geluid, dat stellig vastheid kon 
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verwerven, zodra het weerklank vond. Aan de basis verbreedde 
het zich door terug te grijpen op de traditie; aan de toppen spitste 
het zich toe in vindingrijke oorspronkelijkheid. Het schakeerde 
zich zienderogen door de veelvuldigheid van de hulpkrachten. 
Hier werd Calderon gespeeld, ginds een middeleeuws mirakelspel, 
elders Vondel. Tot in de missieblaadjes toe en de kerkbodes, die 
de enige zondagslectuur van tal van gezinnen uitmaakten, drong 
de nieuwe zegswijze behoedzaam door. In de Annalen van de 
Witte Paters dichtte Antoon Smoor, wiens werk in Van Onzen 
Tijd de lezers het gevoel had bijgebracht van een oprecht gods
dienstige natuurbeleving. De jezuïet H. H. Sterneberg schreef op 
Java in brabants dialect, zoals Piet Heerkens uit Tilburg op Flores. 
In De Beiaard kwam pater Jacques Schreurs voor de dag met zange
rige liedjes, die zich zuiverden tot gave poëzie, naarmate hij de 
opgelegde naïveteit overwon in een steviger strofenstructuur. De 
roeping tot het priesterschap ontleende nieuwe glans aan de ge
moedsopwellingen van nieuwe mensen, die het goede wilden. Ik 
volgde de verschijnselen van deze nieuwe geestdrift vol verwach
ting. Ze wezen mij een toekomst, gelijk ik er tevoren geen had 
durven dromen. 

Zag ik dan niet, hoeveel prutswerk er was onder de roomse 
priesterpoëzie uit het eerste kwart van de twintigste eeuw? Ik wist, 
dat veel priesterversjes beneden iedere maat bleven. Al werd ik 
ontroerd door min of meer welluidende godvruchtigheden, ik 
onderscheidde toch het belofterijke van het nietswaardige. Onbe
duidende beelden en lelijke schilderijen bestonden er echter ook in 
overvloed. Over ieder voortbrengsel afzonderlijk viel te praten, 
soms urenlang en met hartstocht, doch het ideaal stelde zich hoog 
boven twistgesprek of meningsverschil. Het maakte zich zelfs los 
van langdurig welslagen of ogenblikkelijke mislukking. 

Een scherpe kritische beschouwing van de poëzie, zoals Pieter van 
der Meer de Walcheren die geregeld gaf in het weekblad De 
Nieuwe Eeuw, zou eerder helpen dan schaden. Alles kon niet in
eens voortreffelijk zijn. Het zwakke bood steun aan het sterke. 
Het slechte riep de weerwerking op van het goede. In deze over
tuiging verstevigden mij de gesprekken met Antoon Scheermakers 
en Lambert Bijnen. Zij wisten wat er uit mij groeien kon. Ik ver
trouwde hen ten volle. 
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XIV 

Een Tweespraak zonder Einde 

DooR BIJNA altijd in te stemmen met de beschouwingen, die 
Pieter van der Meer de Walcheren bijdroeg aan het rumoerige 
weekblad uit Helmond, kozen een kleine groep medestudenten en 
ik, partij in een meningenstrijd, die binnen weinig jaren de katho
lieke volksgroep van ons land zou verdelen. Wij waren ons dit 
nauwelijks bewust. Bij uitzondering moesten wij tegen een verwijt 
van dweepzucht ons inzicht verdedigen, dat echte literatuur geen 
willekeurig verstrooiende bellettrie kon zijn, doch voortkwam uit 
de houding van de mens tussen zijn medemensen. Bijna niemand 
geloofde hieraan. Op het seminarie las haast niemand een roman of 
een gedicht. Kwam het gesprek hier toch op, dan gebeurde dit naar 
aanleiding van een krantebericht, meestal in het ruimere verband 
van een discussie over heidense of rode infiltraten binnen het room
se volksbestaan, die de weerbaarheid moesten verzwakken en onze 
pasverworven zelfstandigheid als een speelbal gingen uitleveren aan 
de verfoeide liberalen. 

Speciaal De Nieuwe Eeuw, die sedert 1917 verscheen, stond bij 
conservatieven kwalijk aangeschreven. Ze kon zo polemisch niet 
te keer gaan tegen theoretische marxisten, of in de praktijk smok
kelde zij met haar onverholen sympathie jegens schoolmeesters, 
arbeiders en maatschappelijk bedeelden een gevaarlijke ontevreden
heid binnen. Ze leerde de mensen kankeren. Ze prees dit zelfs aan 
als een deugd! 

In dit democratische weekblad was Pieter van der Meer eniger
mate zijns ondanks terechtgekomen. Hij hoorde niet helemaal thuis 
in het gezelschap van Max van Poll, Cor Kropman en Jos van Wel, 
die politici waren aan de uiterste linkervleugel van de roomse 
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partij. Pieter van der Meer wist niets van politiek. Hij wist ook 
weinig van literatuur! Zijn omgang met Herman Heijermans en 
Job Steijnen maakte hem in zijn jonge jaren vertrouwd met de 
meest menslievende uitlopers van de naturalistische school in ons 
land. Hierna sloeg hij aan het zwerven. Te Parijs leerde hij Léon 
Bloy kennen, door wiens toedoen hij in r9II werd opgenomen in 
de katholieke kerk. 

De impetueuze onbevredigdheid van Bloy kon hij navoelen, 
toen hij terugkwam in zijn geboorteland, maar hij kon haar niet 
met dezelfde virtuositeit onder woorden brengen. Wat hij zag in 
zijn nieuwe omgeving, benam hem de adem. Een tamme partij
politiek verhief succesjes in het parlement tot epische gebeurtenis
sen. Devote stemmingsversjes golden voor mystische vervoeringen. 
Bakkeleien over vak- en standsorganisaties gaf aanzien als socioloog. 
De kerkbouw scheen verveling tot doel te kiezen en de kerkver
siering mismaakte het heilige tot lauwe stroperigheid. De prediking 
galmde weg in het ijle; de krant vergoodde en bekladde anoniem; 
de wetenschap ving apologetische vliegen. Zelfgenoegzaamheid 
stelde dit zielsverval als geestelijke bloei voor. De clerus vormde 
een gesloten kaste. Ze overheerste de beschaving, bezorgd voor het 
behoud van het bestaande, bevreesd voor elke nieuwe geestdrift. 
Pieter van der Meer de Walcheren verkondigde met luide stem, 
dat nieuwe geestdrift alom nodig was. 

Hij vermoedde niet, dat zulk een spanning zich in het cultuur
verloop vaak had vertoond. Hem scheen het moderne werkelijk 
nieuw. Dit tekort aan eruditie mocht men hem bijna benijden. 
Hij putte er zijn argeloze onverschrokkenheid uit. Wie achteraf zijn 
kritische bemerkingen en beschouwingen onbevangen doorkijkt, 
zal zich verbazen over de uitwerking, die ze opleverden. Na zoveel 
tijd klinken ze zelfs niet onvoorzichtig meer. 'Hoe komt het toch', 
vroeg hij zijn lezers af, 'dat de kunst, in wezen een zo grote samen
bindende sociale macht, tegenwoordig slechts voor weinigen is, 
soms zelfs slechts begrepen kan worden door de maker?' Hij ant
woordde hierop: 'Omdat er bijna nooit een algemene levensbe
schouwing door tot uiting wordt gebracht, of een wereldbeschou
wing, die min of meer bewust, maar sterk, toch in de harten van de 
massa leeft'. Hij decreteerde: 'Er moet weer de innige band komen 
tussen kunstenaar en volk, de grote samenwerking, die beide zo 
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bitter van node hebben om elkander te dragen en op te stuwen 
naar God'. 

In die dagen heetten zulke uitspraken: lapidair. Pieter van der 
Meer verstond inderdaad de kunst om zijn programmapunten tot 
vernieuwing van het katholieke leven samen te vatten in bondige 
kernformules, die de lezers schokten. juist omdat wij katholiek 
zijn, zijn wij modern' - 'Ware tucht dwingt niet tot middelmatig
heid' - 'Kunst eist vernieuwing' - 'Kunst is een spel, hoe verheven 
ook' - 'De schoonheid van deze lelijke tijd is het vechten in de 
strijd om het nieuwe herstel' - 'Het gaat nu niet om de literatuur, 
maar om het leven zelf!'. 

Dit zijn enkele losse aanhalingen uit artikelen van Pieter van der 
Meer de Walcheren, die gebundeld werden. Ze vormen in het ge
heel van zijn werk een kleine minderheid. Haast elke week gaf hij 
in de bespreking van een pasverschenen boek of in de beschrijving 
van een tentoonstelling zulk een aantal bemoedigende kernspreuken 
ten beste. Hij hamerde gedurig op hetzelfde aambeeld. Wat we te · 
zien kregen, noemde hij slecht. Wat we verwachten mochten, zou 
best zijn! Dit optimisme in de bewering, dat het goede er op het 
ogenblik weliswaar niet was, maar toch op komst en onderweg, 
onderscheidde Pieter van der Meer de Walcheren heel duidelijk 
van Gerard Brom, die oneindig meer gelezen had, doch altijd in het 
defensief bleef om het goede van zijn tijdgenoten te beschermen 
tegen onderschatting of miskenning. 

Brom en zijn medestanders vonden het optreden van Pieter van 
der Meer vlegelachtig. Ze staken dit niet onder stoelen of banken. 
Zijn woordkeus overschreeuwde hun kritiek, als hij fulmineerde 
tegen 'devote prullaria', 'mergeloze patersversjes', of 'schijnvrome 
zoetelijkheden'. Ze snoven in zulke naïeve bloyismen de musterd
stank van een integralistische verdoemenis. 

Deze dappere voorstrijders van een vroeger ideaal hadden het 
in hun jeugd heel zwaar te verduren gehad. Vooral tussen 1907 en 
1915, toen Pieter van der Meer in het buitenland de roomse gods
dienst leerde kennen, woedde het scherp georganiseerd integralisme 
van de domme priester M. A. Thompson en consorten zich somber 
uit op kunstenaars, maatschappelijke werkers en geheelonthouders, 
die als geloofvervalsende modernelingen over één kam werden ge
schoren. Gerard Brom was alle drie tegelijk: kunstenaar, maat-
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schappelijk werker en geheelonthouder! Hij trok zich de bestrijding 
bitter aan. Ze zocht hem ook te raken in het beste van zijn wezen: 
zijn onbetwistbaar oprecht en vurig geloof 

Tegen alles wat leek op integralisme, stelde hij zich als een egel 
met borstelige stekels te weer. Brom kon heel stekelig zijn. Pieter 
van der Meer leek in dit opzicht meer op Tartarin de Tarascon, 
die degenstoten wilde krijgen, maar geen speldeprikken. Het 
duel tussen deze twee voorvechters duurde oneindig als in een 
ridderroman. Het is nooit grondig uitgevochten. Plaatsvervangers 
van de helden doken het vizier, namen de wapens op en vochten 
tot het avondrood verduisterde. Nog wordt de naam van Gerard 
Brom gehaat door veel bewonderaars van Pieter van der Meer en 
andersom. 

Achter de strijdende partijen kwam in oktober van 1922 opeens 
een man te voorschijn, die er in de kring van Brom voortdurend 
van verdacht werd, op zijn kans te wachten om de leidersrol over 
het openbare katholieke leven te gaan spelen. Dit was de vroegere 
rector van de katholieke leergangen te Tilburg, doctor H. W. E. 
Moller. Op het bericht, dat het maandblad De Beiaard, geredigeerd 
door Gerard Brom, er uiterst zwakjes voor stond en hoogstwaar
schijnlijk kort na de oprichting van de katholieke universiteit zou 
verdwijnen, reageerde hij met een nieuwe concentratie van krach
ten rond een eigen tijdschrift, dat hij Roeping noemde. Dit woord 
bleek treffend gekozen. Het klonk in de toenmalige meningsver
schillen over de bellettrie van de dag als een slagwoord. 

In de bibliotheek van de academie op de hoogste klassen van 
Ypelaer hadden wij door bemiddeling van de rhetoricaprofessor 
Petrus Sweere alle verschenen jaargangen van De Beiaard cadeau 
gekregen met intekening op de volgende nummers. Het legde ons 
veel hersenbrekens op, dit moeilijke maandblad te lezen. Eenmaal 
hieraan gewend, voelden wij ons ingewijd in de geestelijke pro
blematiek van onze eigen dagen. Doch de genegenheid van onze 
leermeesters ging niet naar Gerard Brom uit. Ze noemden hem zuur 
en schraal als wijn uit een fles, die te lang had opengestaan. 

Hij zei met aplomb over alles zijn zegje, veel te hoog van toon 
voor een leek, die ergens leraar speelde, te vaak opzettelijk tegen 
de draad, met een ongemotiveerd ironische geringschatting van 
heel de geestelijkheid uit de zuidergewesten. Brom had zich toen 
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nog niet tot volle kracht ontwikkeld. Zijn grote boeken verschenen 
eerst, toen hij professor was geworden. Daarvóór trad hij op als 
irenisch apologeet, die dikwijls dominees gelijk gaf en pastoors op 
hun fouten wees. 

Als geboren Utrechtenaar bezat hij over het brabantse leven een 
scheef idee, dat hem tot ongeveer zijn dood is bijgebleven. Zeker 
zal hij als gecommitteerde op eindexamens of als spreker in de 
steden van het zuiden dingen hebben waargenomen, die hem hin
derden. Zulke dingen vertoonden er zich vrijmoedig en volop. 
Hem stootte de priesterkrans af, waar kaart gespeeld werd en 
vrolijk gedronken onder een kout, die meestal over centen ging of 
over medemensen, waarbij ze alle deelnemers buiten verplichting 
tot schranderheid hield. Hij verwerkte het vaantjesgezwaai van 
bedevaartgangers even moeilijk als de maskerade van carnaval
vierders. Waar niet gestudeerd werd, stond voor hem het sein op 
onveilig. Hij verafschuwde de protserigheid van industriële par
venu's, gelijk er in het zuiden overvloedig opkwamen na de eerste 
wereldoorlog. De achterlijkheid van de brabantse seminaries beleed 
hij als een dogma. Op de agrarische toestanden had hij geen kijk. 
Liet hem natuurschoon al niet onverschillig, dan zocht hij het toch 
liever op de Vel uwe of in het Gooi. 

De stukken, die hij bijdroeg aan zijn eigen maandblad, heeft hij 
pas later voor een deel verzameld of verwerkt. Bij hun eerste ver
schijning gloeiden ze van actualiteit. Ze wemelden, hierbij van 
scherpe wendingen en onverwachte paradoxen, waardoor ze voor 
ons het karakter kregen van prikkellectuur, geschreven op het 
kantje van het geoorloofde af Brom durfde dingen zeggen, die 
een ander amper durfde denken. Hij zei ze geestig of vernuftig, 
soms spitsvondig, doch nooit onbehouwen, zodat de schrijfvorm 
altijd de bewering opving als een goudschaal, waarop secuur werd 
gewogen. 

In de zo goed als heilige linie, die Broere, Thijm en Schaepman 
aan elkaar verbond voor ons begrip van de geschiedenis, nam Ge
rard Brom de warrels en hechtingen waar, waardoor het epos van 
de roomse daad gescheiden werd in onafhankelijke episoden. Het 
algemeen-vereerde leerde hij kritisch bezien. Toch zette hij levens
lang het werk van zijn voorgangers voort. Dit deden Pieter van der 
Meer de Walcheren en doctor Moller niet. De een was een late 



bekeerling, de ander een bekeerlingszoon van duitse origine. 
Herhaaldelijk had Gerard Brom bij het beschrijven van het 

katholieke geestesleven uit de negentiende eeuw er nadruk op ge
legd, dat zomin bij ons als in het buitenland de intellectuele inbreng 
van bekeerlingen moest worden versmaad. Rond 1920 geloofde 
hij zelfs in een tamelijk spoedig voltrokken bekering van zowat 
heel Nederland. Hier ijverde hij voor met grote vurigheid. Wie 
zelf bekeerd was, keek tegen deze toekomstkans een beetje somber
der aan. Voor zo iemand bleef ze voorlopig een illusie. Nu is het 
mogelijk, dat iedere convertiet in zijn nieuwe levenskring gaarne 
zijn uitzonderingspositie handhaaft. Het is minstens even waar
schijnlijk, dat zijn ervaring hem in kennis heeft gebracht met toe
standen, waarvan de ingeboren huisgenoten des geloofs geen goede 
notie hebben. 

Er verscheen in die dagen, ook in Frankrijk, Engeland en Duits
land, veel bekeringslectuur. Er bestond zelfs in het frans een 'Psy
chologie van de Bekeerling'. Wij lazen die boeken uit oprechte be
langstelling voor de kansen en moeilijkheden van iemand, die op 
latere leeftijd tot de roomse kerk kwam. Wan trouwen maakte zeker 
van deze belangstelling geen hoofdbestanddeel uit. Niettemin be
schouwden veel van mijn vrienden Pieter van der Meer de Wal
cheren als de typische bekeerling in ons land, die met zijn hoog
gespannen geloofsijver veel onbevredigdheid inbracht. Met Moller 
lag het anders. Hij was miskend of mislukt. Dit konden we op 
eerste gezicht niet uitmaken. 

Zo lagen de kaarten op tafel, toen Antoon Scheermakers mij met 
grote geestdrift het eerste nummer van het pasverschenen Roeping 
in handen speelde. De nieuwe tijd was eindelijk geboren. 



XV 

Doctor Maller 

DOCTOR MOLLER verloor in de tweede wereldoorlog zijn enige 
overgebleven zoon. Hij droeg dit verlies met gelatenheid en klaagde 
er niet over, maar het betekende, dat zijn geslacht niet in de manne
lijke lijn zou worden voortgezet, want ook zijn andere zoon was 
kinderloos gestorven. Spoedig na de capitulatie werd Mollers 
krachtig gestel met opvallende snelheid gesloopt. Hij stierf nog in 
het eerste oorlogsjaar, op 6 december 1940. 

De vraag is toen gesteld, of men niet zeggen mocht, dat deze 
sterke, vurige en rechtgeaarde nederlander, die aan het vaderland 
zulk een groot offer had gebracht, in de meest eervolle zin van het 
woord gesneuveld was. Als filoloog verstond hij dit woord, waar
over jaren tevoren filologenstrijd was gevoerd. Het betekent een 
wankelen en vallen door het onzeker worden van de grond onder 
de voeten. In dit opzicht is het maar beperkt van toepassing te 
brengen op de figuur van Moller. Deze forse man wortelde stevig 
in zijn zekerheden. Al wat er in de wereld gebeurde, ook indien het 
hem zelf betrof, had hij leren bezien met de scepsis, die de wereld 
verdient. Ofschoon hij in zijn godsdienstig leven geen twijfel kende 
en sterven kon als Bossuet met de verzekering op de lippen, dat 
zijn diepste geloof nooit was geschokt, won hij uit zijn levensjaren 
een zekere twijfelmoedigheid. De klemtoon dient hierbij te vallen 
op het eerste woord. Het was een twijfelmoedigheid, waarin hij 
zelf zich verzekerd voelde en die hem voor het oog van de waar
nemer niet kwelde, maar adelde. 

Van mensen had hij veel aangezien en veel ondervonden. Dit lag 
voor een deel aan hemzelf. Misschien omdat hij pas boven zijn 
dertigste jaar begon deel te nemen aan het wereldlijke bestaan met 
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zijn alledaagse betrekkingen en betrekkelijkheden, kenmerkte hem 
bij onstuimige geestdrift een niet meer te verwachten naïveteit, 
waardoor hij zich aanvankelijk heeft vergist in zijn tegenstanders, 
aan wie hij dezelfde vurigheid van visie, beginselvastheid van waar
dering en spontaneïteit van onderneming toeschreef, waarom zijn 
leerlingen en vrienden hem aanmoedigend bewonderden. 

Hij wende zich moeilijk aan de ervaring, dat hij zich in zijn 
medemensen vergissen kon, hoewel zulke vergissingen gewoonlijk 
uitliepen in zijn eigen nadeel. De latere jaren maakten hem om
zichtiger, maar bijna niet menskundiger. Van aanleg radicalist, 
verdroeg hij moeilijk het geschipper om beterswil, dat hij vaak 
om zich heen zag. Hij begreep niet, dat sommige lieden een ideaal 
zochten te bereiken door list of door geduld. Toen hij gewaarwerd, 
dat listigaards vaak een succes oogstten, waarop verbitterde strij
ders met open vizier geen kans kregen, en dat de toekomst dikwijls 
door opportunisten fortuinlijker werd bepaald dan door enthousias
telingen, trok hij zich dit aan als een onverdiende belediging van de 
kant van het werkelijk leven. Hierna verzoende hij zich een beetje 
hooghartig met de gedachte, dat mensen doorgaans zo goed niet 
zijn als zij lijken. Wie hem kenden, wisten, dat deze verzoening 
hem inspanning en zelfverloochening kostte. 

Het zou misplaatst zijn, te ontkennen, dat Moller in menig op
zicht een tragische gestalte is geweest. In spijt van het vele en grote 
werk, dat hij voortvarend tot stand bracht, bleef er in zijn bestaan 
altijd iets onvervuld. De geschiedenis van zijn initiatieven voert ons 
telkens naar een punt, waar zij hem niet meer nodig hadden om 
zich te ontwikkelen. Als hij gehuldigd werd, gebruikten feest
redenaars en artikelschrijvers steevast het woord: pionier, dat zich 
uitstekend op hem liet toepassen, maar toch aan hoorder of lezer 
de bijgedachte suggereerde aan ontginnerswerk, waarop de vruch
ten van een rustig overwogen akkerbouw nog moest volgen. 
Moller ging bij veel zaken driftig te werk, als wilde hij een achter
stand inlopen, die de lange seminarietijd en kloosterafzondering 
aan zijn arbeidsdrang oplegde. 

Een schets van zijn gemoedsontwikkeling tot zijn eenendertigste 
jaar, toen hij uit het scholasticaat van de jezuïeten terugkeerde in 
de wereld, zou voor de ontleding van zijn tamelijk gecompliceerde 
natuur van doorslaggevend belang zijn. Ze zou ook aan het tijds-
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beeld een trek uit de vroomheidsgeschiedenis bijbrengen, die tot 
vandaag wat in de schaduw bleef verdoken, omdat niemand zich 
gaarne mengt in de tegenstrijdige partijdigheden van modernisten 
en integralen, waardoor toentertijd de meningsvorming bij jonge 
mensen, die een religieus temperament vertoonden, sterk werd 
beheerst. De lijnen van zulk een schets zouden waarschijnlijk war
religer door elkander lopen dan verondersteld wordt door de oud
ste bezoekers van de leergangen, die zich Maller bovenal herinne
ren als een kerel uit één stuk. Dit was hij voorzeker, maar de vraag 
is moeilijk te beantwoorden, hoe hij het werd. 

Bestaat er van hem nog vertrouwelijke correspondentie uit zijn 
geestelijke vormingsjaren, dan is ze voorlopig onvindbaar. Boven
dien ligt het niet voor de hand, te veronderstellen, dat ze veel ont
hullen zou van hetgeen Maller voorbestemde tot de culturele wer
ker, die hij is geworden. Hij was een onregelmatig en slordig cor
respondent, wiens handschrift tot in zijn ouderdom iets weeks en 
ongevormds behield, terwijl men juist bij hem stugheid van schrijf
hand en stevigheid van letterbeeld zou hebben verwacht. Zijn 
ecrituur zag er dromerig uit, alsof hij nooit op zijn penhouder 
drukte, maar de stift als in vervoering liet zweven over het papier. 
Gelijk zijn stijl miste nochtans zijn handschrift iedere zwierigheid. 

Hij zou geen man geweest zijn om persoonlijke herinneringen 
neer te schrijven, ofschoon hij daar genoeg in kon hebben verteld, 
waarvan aan zijn levensbeschrijvers het ftjne moest ontgaan. Zo 
is het al dadelijk ondoorzichtig, welke betrekkingen en beweeg
krachten hem er in 1904, toen hij te Amsterdam studeerde, toe 
aandreven om samen met Willem de Veer S.J. een tijdschrift op te 
richten, dat katholieke lezers wilde voorlichten over de geschikt
heid van pasverschenen boeken als gezinslectuur of als bibliotheek
bezit van katholieke uitleenboekerijen. 

Het staat vast, dat in het begin van de twintigste eeuw de 
jezuïeten het nut van zulk een apparaat hoog aansloegen, maar het 
bevreemdt, dat al spoedig François Hendrichs S.J. en vervolgens 
A. B. H. Gielen S.J. het ondernomen werk van hun ordesgenoot 
De Veer doorkruisten met eigen initiatieven, die het blad uitholden, 
waaraan Maller ijverig meewerkte. Heel de geschiedenis van de 
morele boekwaardering in de tijdschriften Lectuur, Boeken
schouw en De Boekzaal kreeg achteraf iets potsierlijks mee uit de 
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sterk opvallende concurrentie in heilige ijver. Het is niet ondenk
baar, dat Moller zich toen al opzij geschoven gevoeld heeft door 
de medewerkers, die zijn hand te driftig vonden om de touwtjes 
gestadig te kunnen besturen. 

Met de meeste van zijn initiatieven is het zo gegaan. Nauwelijks 
was hij het doctoraalexamen met goed gevolg gepasseerd, of hij 
zette zijn schouders onder de wankele 'Vondelvereniging', die in 
1903 te Amsterdam was opgericht, doch weinig belangstelling trok. 
Moller reorganiseerde haar tot een 'Vondelkring' met uitvoerende 
en belangstellende leden, waarvan hijzelf de voorzitter werd en het 
manifest opstelde, dat 'rechtstreekse verbinding tussen het Neder
landse volk en zijn grootste dichter' mogelijk wilde maken. Hierbij 
ging het om een 'dieper verstaan en bijgevolg dieper voelen' van 
de schoonheidsopenbaring in Vondels gedichten. Er werd ge
rekend 'op de stevige steun van allen, in heel Nederland, die de 
kunst beschouwden als een der hoogste goederen van een mens
waardig bestaan'. 

Te Amsterdam bestond echter ook in diezelfde jaren de R. K. 
Kunstkring 'De Violier', waarnaast de Vondelkring aldra ver
schrompelde. Ze heeft zes goed bezochte avonden gegeven, te 
beginnen op 18 oktober 1906 en afgelopen op 20 november 1907. 
Deze samenkomsten werden deels gevuld door lezingen, deels door 
declamatie en muzikale uitvoering van gedichten van Vondel. 'Het 
Vondeljaarboek voor 1908', uitgegeven onder redactie van 
H . W . E. Maller bij E. van der Vecht te Amsterdam, die ook 
Mollers proefschrift heeft bezorgd, blijft een waardevol resultaat 
van de ontmoetingen op de Vondelkring. Er is echter nooit een 
vervolg op verschenen. Het denkbeeld van de redacteur om een 
tijdschrift geheel aan de Vondelstudie te wijden, werd eerst in juni 
1930 verwerkelijkt door B. H. Molkenboer O.P. Aan diens 'Von
delkroniek' heeft Moller nooit een bijdrage geleverd. Hij werd er 
in december 1940 niettemin warm in herdacht. 

Zijn promotie op een krachtig beredeneerde tekstuitgave van 
Vondels 'Heerlijckheit der Kercke' vond op 24 januari 1907 te 
Amsterdam plaats met Jan te Winkel als promotor. Het was de 
eerste dissertatie over Vondel, die van roomse zijde kwam. In 
datzelfde jaar 1907 schreef Molkenboer zijn artikelen over de 
bronnen van de 'Altaergeheimenissen' en promoveerde Gerard 
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Brom bij J. W. Muller te Utrecht op 'Vondels Bekering'. Bij zulle 
een plotseling overstelpende oogst bleef de zenuwachtige spanning 
niet verborgen tussen de werklieden, die hem ieder op eigen ge
legenheid binnenhaalden. Brom besprak het proefschrift van Mal
ler in Van onzen Tijd van 1907. Hij kreeg reeds in het volgend 
nummer een verweerschrift van de auteur op zijn dak. In de vol
gende jaargang besprak Maller het proefschrift van Brom. Pogin
gen van Molkenboer om in zijn beoordeling van beide dissertaties, 
afgedrukt in De Katholiek van 1908, de samenhorigheid te doen 
zegepralen over de toen al uitgesproken tegenstellingen, maakten 
alleen evident, dat het niet te best boterde tussen de jonge doctoren. 

Los van elkaar begeleidden zij in l9IO de Luciferopvoeringen 
van Willem Royaards, Brom door een dramatische ontleding van 
het treurspel in een brochure, Maller door een tot Kollewijns om
gespelde tekstuitgave, die hij dertien jaar later als schoolboek kon 
laten herdrukken. Hierna geraakte deze moderne editie vrijwel 
volledig in vergetelheid. Al bleef Maller een Vondelspecialist, die 
wetenswaardigheden van belang aan het licht heeft gebracht over 
de huisbijbel, de jeugdgedichten, de spelling en de interpunctie van 
Vondel, toch moet dit terrein van onderzoek hem in die tijd te 
nauw of te drukbegaan zijn toegeleken, want al spoedig ging hij 
zich bezighouden met Ruusbroec. 

De lijdensgeschiedenis, die hij met zijn omzetting van diens 
middelnederlands in moderne begrippentaal doormaken moest, be
nam hem de lust, dit werk te vervolgen. Wan trouwen bij het 
aartsbisdom, chicanes van de kerkelijke censuur, oponthoud op de 
zetterij, vertraagde verschijning in 1914 met het jaartal 1912 op het 
toen al afgedrukte titelblad, ongunstige beoordeling van menige 
geloofsgenoot en andersdenkende, geringe verkoop en hiernaast 
een snelle opleving van de actieve belangstelling voor Ruusbroec 
buiten onze landsgrenzen, ontmoedigden de onvermoeibare ver
taler misschien nog niet zozeer als het besef, dat nieuwe pioniers
arbeid heel zijn persoonlijkheid opvorderde, toen hij eenmaal 
begonnen was aan de oprichting van de R. K. Leergangen te 
Amsterdam, en even later 's-Hertogenbosch. Hierheen verhuisde 
hij in de zomer van 1913. Hij werkte toen nog aan zijn Ruusbroec
vertaling. 

Hoe in zijn rusteloze geest de pioniersgedachten elkander ver-
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drongen, blijkt uit de oudste brief, die over de oprichting van 
katholieke leergangen bewaard bleef Hij draagt als datum de feest
dag van de heilige Petrus Nolascus, dit is 3 l januari, van het jaar 
1912 en is gericht aan de toenmalige bisschop van Haarlem, A. J. 
Callier. 'Twee plannen', schrijft Moller, 'in verband met ons 
r.k. onderwijs, die me reeds geruime tijd bezig houden, wenste ik 
aan uw goedkeuring te onderwerpen. Het eerste is de r.k. vakansie
leergang voor kat. onderwijzers. De bedoeling is in de maand 
augustus, gedurende 'n week 'n leergang te geven in r.k. opvoed
kunde en zielkunde, en alles wat bij de kat. opvoeding behoort; 
natuur lik in enkele uitgekozen onderdelen. Het tweede plan is, 'n 
r.k. kursus te openen voor middelbare akten, eerst en vooral voor 
nederl., frans, duits en engels, en ook voor geschiedenis, aardrijks
kunde, staathuishoudkunde en statistiek. Dus 'n soort r.k.fakulteit 
voor letteren en verwante vakken.' 

Op deze brief tekende de bisschop dadelijk na ontvangst, l fe
bruari 1912, zijn goedkeuring aan met de bemerking: 'Ik zal de 
nadere uiteenzetting en regeling inwachten'. Of dit bericht onmid
dellijk is doorgegeven, schijnt niet meer na te gaan. Het duurde in 
ieder geval tot juni, voordat de nadere regeling in 'ontwerp-druk
brieven' aan mgr. Callier werd voorgelegd, die nu liet noteren: 
'Mongr. gaf algemeene goedkeuring aan het plan, maar wenschte 
overigens niet medeverantwoordelijk te zijn, dat (sic) hij worden 
zou door goedkeuring der geheele inrichting, der benoemde leera
ren enz. Ook zou gevraagd kunnen worden: treedt de stichting 
niet eenigszins op het terrein der St. Radboudstichting? Mongr. 
wenscht dus geheel vrij te blijven.' 

De Sint-Radboudstichting bestond sedert 1905. Het gebruik van 
het woord 'fakulteit' in Mollers oudste brief over dit onderwerp 
schijnt toen al de argwaan te hebben gewekt, die op zijn leergangen 
bleef drukken, zolang hij zelf ze geleid heeft. Begeerde hij meer dan 
hij voorgaf? Ik geloof, dat verdenking hiervan hem lange tijd het 
meest van al heeft dwars gezeten. Hoe minder hij opmerkte van 
zijn gering vermogen tot harmonische samenwerking met andere 
mensen, hoe stelliger hij meende, dat zijn woorden en daden werden 
uitgelegd als ingegeven door ontveinsde baatzucht. In feite is hij bij 
al zijn ondernemingen zeer onbaatzuchtig geweest. Het blijkt 
overduidelijk uit zijn correspondentie met Paul Brand, de uitgever 
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van zijn Ruusbroecvertaling. In geldelijk opzicht schrok hij voor 
geen versobering terug. Zelfs goedbedoelde beteugeling van de 
activiteitsdrang, waarmee hij misschien zijn fysieke gezondheid 
minder schaadde dan zijn geestelijk evenwicht, voelde hij echter 
gemakkelijk aan als een grief. 

Maller geloofde gauw, dat hij gedwarsboomd werd. Hij kreeg 
niet spoedig het besef, dat handelingen, die hij stelde uit belangloos 
idealisme, anderen hinderen konden. Hier lag een besliste tekort
koming in zijn maatschappelijk zelfbesef, die hij nooit geheel heeft 
kunnen overwinnen. 

Hij was een fulminant redenaar. Van zijn woorden ging meer 
gloed en straling dan schittering of verrassing uit. Hij overtuigde 
door zijn diepe overtuigdheid. Dat ook oprechte hartegloed op 
vuurwerk lijken kan, ontging hem. Hij verblufte niet door para
doxen of schrandere vondsten, maar door hartstochtelijke overgave 
van al zijn talent aan het doel van zijn betoog. Het binnendringen 
in de ontroerde menselijkheid, het aanvoelen van het laatste en 
onuitsprekelijke waarom, dat de totstandkoming van een kunst
werk bepaalde, zag hij in zijn esthetische beschouwingen als de 
enig juiste weg tot het vinden van het beoogde zielscontact met de 
grote schrijvers, voor wier werk hij zijn leerlingen geestdriftig 
wilde maken. Persoonlijk bezat hij dit vermogen tot psychische 
penetratie. Hij droeg het over op een woordenvloed, waarvan de 
golven klotsten als een branding. Zulle een golf is weinig vatbaar 
voor ontleding in bestanddelen, want aan losse druppels is geen 
brandingskracht meer eigen. Ze spatten. 

Het docentschap van Maller als neerlandicus kon zijn toehoor
ders tot levendige bewondering brengen, terwijl het als methode 
tot vorming van hun zelfstandigheid toch het nadeel bleef houden, 
dat hij zijn leerlingen te weinig aan zichzelf overliet. Ze werden 
Mollerianen, wat voor hem misschien hetzelfde betekende als 
goedgeschoolde onderzoekers, doch op buitenstaanders de indruk 
nalaten kon, als zocht hij bij zijn adepten de vermenigvuldiging van 
zijn vooroordeel. 

Wie zijn rechtstreekse leerlingen waren geweest, bleven getuigen, 
dat Maller een groot, begenadigd docent was, die helderheid van 
voorstellingswijze paarde met kracht van betoog, en drift van geest 
met diepte van overtuiging. Hij was een leraar, die in het volle 
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leven wilde staan en die zijn leerlingen ook op het volle leven voor
bereidde. Het volle leven: dit was voor hem het katholieke leven 
in een krachtdadig defensieve houding tegen alles wat het van 
binnenuit of van buitenaf kon belagen. Dit leven moest radicaal 
en onversaagd zijn, vrij van de benepenheid en de schroomvallig
heid, waarin geloofsgenoten zich maar al te dikwijls op hun gemak 
voelden. Het moest deugdzamer zijn dan hun braafheid en begin
selvaster dan hun propaganda. 

De neerlandici, die Moller aan zijn leergangen in acht jaren tijds 
persoonlijk opkweekte, vonden voor het merendeel hun werk
kring in het middelbaar onderwijs. Enkelen slechts haalden later 
de doctorsgraad, die Maller gaarne als hoogste bekroning van zijn 
leergangencursus aan iedere deelnemer in het vooruitzicht had 
gesteld. Er zijn er onder deze middelbare mensen, wier zelfstandig 
literatuuronderzoek grotere diensten aan de wetenschap bewezen 
heeft dan het optreden van talrijke doctors, die van de universiteiten 
alles hadden meegebracht behalve geestdrift. 

Bij het eerste lustrum van de R.K. Leergangen schreef dr. Jos 
van Gils in het gedenkboek: 'Het denkbeeld der overbrenging naar 
de oude Bisschopsstad in het Zuiden was - zijn mijne herinneringen 
juist - niet van dr. Moller zelf uitgegaan'. Aan de juistheid van deze 
herinnering behoeft geen ogenblik te worden getwijfeld! Bij zijn 
eerste ontwerp dacht Maller hoogstens aan Den Bosch en aan 
andere gewestelijke hoofdsteden als aan verafgelegen, maar bereik
bare straalpunten voor een geestelijke beweging, die haar kern en 
levenskracht te Amsterdam zou vinden. 

'Er zijn Hollanders', - schreef dr. P. C. de Brouwer in zijn her
denkingsartikel over Maller in Brabantia Nostra - 'die na een 
lang verblijf in Brabant zoo ongeveer Brabander geworden zijn. 
Zoo ver is het met dr. Maller nooit gekomen. En het is de vraag, 
of dit ook wel mogelijk was, gezien het model, waarnaar hij was 
geboetseerd. Dit is heelemaal niet kleineerend bedoeld. Alleen is 
het goed, het even vast te leggen, omdat in een of andere beschou
wing wel eens anders is beweerd. Dr. Maller was een echte Am
sterdammer. Sommigen hebben hem wel een niet-Brabander ge
noemd, omdat hij geheelonthouder was en niet rookte. Maar dat 
is een zeer uiterlijke kenschetsing. Dr. Maller had Brabant lief met 
een sterke liefde. De weldadigheid van het leven in een nog katho-
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lieke gemeenschap oefende zmgmg op hem uit. Maar Brabant 
bleef voor hem een object, zij het een geliefkoosd object. Nooit 
kwam het bij hem tot een inleving in het Brabantsche wezen. Hij 
bezat overvloedig inzicht om Brabant te waardeeren en het te 
aanvaarden als een gewichtig gewest in het geheel der Nederlanden. 
Hij heeft het Brabantsche volk van zijn verworvenheden meege
deeld op kwistige wijze in ontelbare voordrachten. Ja, Brabant, 
het echte Brabant had zijn liefde. Omgekeerd heeft Brabant, het 
echte Brabant althans, den katholieken dr. Maller aanstonds erkend. 
Het heeft hem erkend en hem zijn aanhankelijkheid niet onthouden. 
Het heeft tegen hem opgezien en hem zijn trouw betoond.' 

Met deze kenschets voor ogen mag men zich afvragen, of Maller 
niet reeds zijn verhuizing naar 's-Hertogenbosch heeft aangevoeld 
als een tamelijk hardhandige terugzetting van zijn oorspronkelijk 
plan. Niet zijn persoonlijke belangstelling voor de zuidergewesten, 
doch de belangstelling van het zuiden voor een katholieke op
leidingsschool tot de middelbare akten, gaf hiertoe de doorslag. 
Toen dit eenmaal zo was, rijpte bij Maller vanzelf een nieuw denk
beeld. Hiermee had hij voorzichtig kunnen zijn, maar hij was meer 
vooruitziend dan voorzichtig. Hij ging streven naar hoger onder
wijs in het zuiden. 

De idee, dat er in ons land plaats moest zijn voor een r.k. univer
siteit, bezielde niet Maller alleen. Ze was uit de negentiende eeuw 
tot wasdom gekomen en opgegroeid van een schuchter groeps
verlangen tot een schier onwrikbaar rechtsbeginsel. Toen Maller 
zijn leergangen begon, worstelde dit beginsel enkel nog tegen 
praktische bedenkingen. Ze kwamen vooral van autoriteiten, die 
voor fmanciële consequenties terugschrokken, of van hun klein
gelovige zegslieden. 'Hendrik Maller rekende minder, maar be
vorderde met het voorbeeld de universiteit meer dan al die wijze 
hoofdschudders samen, door eenvoudig iets in te zetten, dat vroeg 
of laat de weegschaal liet doorslaan, en wel zijn eigen leven', 
schreef Gerard Brom in 1955 in zijn boek 'Dies Natalis'. 

Hierbij gaat Brom uit van de veronderstelling, die hij nooit heeft 
prijsgegeven, dat Maller bij de oprichting van zijn leergangen of 
toch minstens bij de verlegging van het zwaartepunt naar Noord
Brabant, er dadelijk op bedacht is geweest, ze te doen uitgroeien 
tot de inrichting voor hoger onderwijs, waarnaar haast algemeen 
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werd uitgezien. Op dezelfde bladzijde van zijn boek uit 1955 
schrijft Gerard Brom heel duidelijk: 'Dat de Leergangen werden 
opgericht in het jaar 1912, toen er zoveel over een Katholieke 
Universiteit aan de gang was, en dat de eerste reglementen al 
academische graden vermeldden, maakt de onderstelling aan
nemelijk, dat de voortvarende Moller zijn plannen vanaf het begin 
op het hoogste doel gericht had. Ongeduldig stormde deze baan
breker met een volledig program zijn zending vooruit, om de 
geloofsgenoten het toekomstbeeld als een beginnende werkelijk
heid voor ogen te toveren. Mocht dit apparaat op zich zelf mis
schien wat vaag aandoen, persoonlijke en gemeenschappelijke 
studies bewezen iets waarachtigers dan ijdele aanspraken. Maar het 
groeiproces liet zich door geen kunstmatige rekking dwingen en de 
geschiedenis had een geleidelijke ontwikkeling nodig. Zonder om 
te zien of opzij te kijken, vloog Moller met zijn drang naar uitersten 
consequent op de zonnige verte af.' 

De 'kunstmatige rekking', die hier in 'Dies Natalis' genoemd 
wordt, kwam in 1955 niet voor het eerst in het proza van Gerard 
Brom voor de dag! Ze herinnerde hem en misschien enkele van 
zijn toenmalige lezers aan een artikel over 'De Katholieke Univer
siteit', door hem bijgedragen aan zijn maandblad De Beiaard in 
1918, en waarin hij de leergangen verweet, zich schuldig te maken 
aan 'kunstmatige rekkingen, waardoor de historiese wet van 't 
mosterdzaad met geweld verbroken is'. Hierop liet hij onmiddellijk 
volgen: 'Niet wie zich zelf aanbeveelt, is beproefd en de eigen
machtige aanstalten van deze overigens sympathieke instelling, om 
de toekomst vooruit te lopen, heeft veel vertrouwen verbeurd, niet 
in zijn bewezen taak, maar in zijn gedroomde vlucht'. 

De controverse betrof niet het denkbeeld, maar de verwerke
lijking. Wat Brom 'geleidelijke ontwikkeling' noemde, zag er voor 
Moller niet uit als 'natuurlijke groei'. Waren de twee gepromo
veerden uit 1907 eendrachtig gebleven in Vondelverering en in 
algehele onthouding van fanatisme, dan zou aan Moller de pijnlijke 
ontgoocheling gespaard zijn, dat de r.k. universiteit buiten hem om 
en zonder hem als hoogleraar werd opgericht te Nijmegen in 1923. 
Gerard Brom zou dan vijf jaar later als redacteur of medewerker 
hebben deelgenomen aan de uitgave van 'De Werken van Vondel' 
door de Wereldbibliotheek. 
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Niet alleen tot de verplaatsing naar 's-Hertogenbosch beslisten 
feiten, die Moller niet had voorzien. De overbrenging van zijn 
levenswerk naar Tilburg hing evenmin van zijn beslissing af. Ze 
werd veroorzaakt door de onberekenbaarheid van de gemeente
politiek. Brom schreef hierover in 1955: 'Zes jaar later bracht 
Moller zijn inrichting weer naar Tilburg over, hoe langer hoe 
dieper het Zuiden in, waar cultuurontginning te doen viel'. Deze 
formulering vraagt nauwelijks een goede verstaander. Het woordje 
'weer' stelt Moller aansprakelijk voor iets, dat zeker zijn schuld niet 
geweest is. De nadere bepaling van de culturele zuiderdiepte geeft 
voor de zoveelste maal te kennen, dat Gerard Brom zich bezuiden 
de grote rivieren nooit op zijn gemak heeft gevoeld. 

Toch bestaat er geen reden om te twijfelen aan Broms bericht uit 
1955, dat hij als redactiesecretaris van De Beiaard in het begin van 
1918 verrast werd door de aanbieding van een artikel, dat 'Hoge
school-allures' heette en dat rechtstreeks tegen het beleid van de 
toenmalige rector van de R.K. Leergangen gericht was. De schrij
ver van dit dus onverwachte stuk, dr. Henri van der Velden, was in 
l9II door Moller aangezocht tot docent aan de leergangen en had 
dit aanzoek ook aanvaard. Bij de opening te Amsterdam op 14 
september 1912 had hij een openbare les gehouden over de opkomst 
van de renaissance in Italië. Hij had haar een week daarna, op 21 
september 1912, herhaald te 's-Hertogenbosch. Toch staat hij niet 
opgenomen in de docentenlijst van de leergangen. Voor geschiede
nis werd daar H. F. M. Huybers benoemd, die in 1923 professor 
zou worden te Nijmegen. Is het wonder, dat Moller de plaatsing 
van het stuk van dr. Henri van der Velden in De Beiaard be
schouwde als een spel met doorgestoken kaart? 

Voelde hij zich als niet van stof:fe~jke eigenbaat verdacht, de 
zinsnede bij Brom: 'Niet wie zich zelf aanbeveelt, is beproefd', 
heeft hij zich bitter aangetrokken als een beschuldiging van on
rechtmatige ambtswerving of toch voor het minst als een verdacht
making van persoonlijke Streberei. Wat zoiets uitwerkt bij mensen 
met Mollers temperament, laat zich moeilijk voorzien. Wrok, die 
teruggedrongen wordt naar dagelijkse plichtsbetrachting en vurig 
godsdienstige levensaanvaarding, kan zich daarin zo diep niet 
verbergen, of ze geeft aan taakvervulling en geloofsbeleving een 
accent van ongewone fefüeid mee, waardoor ze zich gemakkelijk 
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als erg persoonlijk onderscheiden. De vurige Moller, die in zijn 
lessen getuigenis gaf van zijn dienstbaarheid jegens de schoonheid 
en jegens de schoonheid alléén, was tevens de gekwetste Moller, 
die zijn gedeerd idealisme verhief boven hetgeen hem kleinmoedig
heid en konkelarij van belagers toeschijnen moest. De overspannen 
Moller, met wie inmiddels het curatorium van de leergangen geen 
poorten meer uit wist te komen naar een overzichtelijke toekomst, 
gedroeg zich op vergaderingen als een leeuw tussen netten van 
staaldraad. De eigengereide en betweterige Maller, tegen wie jour
nalisten in zuider- en noordergewesten zich steeds veiliger in een 
hamas van onaandoenlijkl1eid verdoken, werd voor de schrijvers 
van ingezonden stukken de grote miskende: een heilige idealist 
in de harde beproeving van algemene onbegrepenheid. 

Het verschijnsel, dat dr. Huybers omstreeks het einde van de 
eerste wereldoorlog de 'roomse ruzie' noemde, vertoont zich ach
teraf als een vertrouwenscrisis in het openbare leven. Ze werd mis
schien veroorzaakt of bevorderd door stoffelijke factoren, maar ze 
is toch ontsprongen uit een doffe vermoeidheid in het organisatie
leven. De wapenstilstand van II november 1918 bracht in het 
geestelijk bestaan een schok teweeg, waartegen de meeste lichamen 
zich nauwelijks bestand toonden. Ik geloof niet, dat het juist is, 
deze nieuw-ontstane toestand te beschouwen als de nawerking van 
een vroegere spanning tussen modernen en integralisten of tussen 
voorstanders en tegenstanders van het algemeen kiesrecht. Motie-
ven uit het betrekkelijk nabije verleden speelden zeker mee, maar 
gaven niet de toon aan van de onbevredigdheid, die alom mensen 
prikkelde, als werden zij in hun rijpe volwassenheid gekweld door 
wroeging om hetgeen de oorlog had verwoest of uitgewerkt. Het 
schuldgevoel van de oudere generatie bleef wazig, maar hinderlijk. 
Niemand kon van de ander zeggen, dat deze de gang van zaken 
verstoord had, maar de verzoening tussen de Leidse en de Limburg
se richting in de opvatting over vak- en standsorganisaties be
vredigde zomin als de breuk van de coalitie betreurd werd. De 
stemmen, die uitdrukking gaven aan het heersende gevoel van 
onbehagen, spraken gedempt of schreeuwden zich aldra de stem
banden hees. Geen milde zelfironie verzachtte de spijt over het 
kwijnen van de zekerheid, dat alles voor altijd naar wens was ge
regeld. 
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Er is in die dagen voor velerlei dingen beroep gedaan op het 
doorluchtig episcopaat, dat zich wellicht bedremmeld ging voelen 
door zoveel aanhankelijkheid, nu ze zo weinig bevrediging mee
bracht. In de journalistiek drong een bitse galligheid door, die 
druppelsgewijs de eerbied voor al het gevestigde aanvrat. Men 
schopte tegen heilige huisjes, glimlachte om kinderlijke naïveteit, 
spotte met devote prentjes en beeldjes, gaf ergernis te kennen over 
de maatschappelijke eigengereidheid van georganiseerde armen
bedelers (veelal bedillers), vond de vertegenwoordiging van het 
geloof in de gemeentepolitiek belachelijk, pleitte voor reclassering 
van terecht veroordeelden, zocht naar een nieuwe werkmethode 
voor de religieuze congregaties, wilde heiligenlevens zielkundig 
vermenselijkt zien en de geloofsprediking aangepast aan de tijde
lijke noden van de samenleving. 

Zonder dat er gebouwen in puin vielen, vermolmden overal 
schuttingen en verzakten vloeren. Het rijke roomse leven van die 
dagen was nog stevig familiaal, maar tegen de geruchten over echt
breuk en echtswisseling werd na het intrekken van de mobilisatie 
op menige kansel openlijk gepreekt. De katholiek van de daad 
kreeg de roomse kankeraar naast zich, die oneerbiedig ginnegapte 
bij de retoriek over het dure zweet van de vaderen en hoongrijn
zend zijn schouders ophaalde bij de stichting en snelle verbreiding 
van de confessionele geitenfokkersvereniging. Achteruitgeduwd 
werkgeversliberalisme veerde terug in grove sneers op vrijgestelden 
van de werkliedenbond, die zo kerks waren, omdat ze dan verder 
zo weinig behoefden te doen. Schoolmeesters liepen met de rafels 
aan hun broekspijpen te solliciteren bij kloosteroversten, die enkel 
tijdelijk aanstellingen verzekerden. Op pedagogische tabellen wer
den tal van fraters en zusters geregistreerd met een eerbiedige ver
melding van hun kloosternaam. De man, die ze inschreef, vertelde 
aan zijn vrienden, dat er een aparte zuster Padua en een aparte 
zuster Paduensis bestonden, omdat er met de heilige Antonius niets 
naders meer te beginnen viel. Het standsonderscheid bij trouw- of 
rouwmis werd voor het eerst aan leken-kritiek onderworpen. 

De vijf jaren, die verliepen tussen I9I8 en I923, zijn waarschijn
lijk voor Maller de zwaarste van zijn leven geweest. Hij paste in het 
tijdsbeeld als de kritische stimulator van het nieuwe, dat op til was, 
maar voelde zich buitengezet bij ieder initiatief. De oprichting van 
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het maandblad Roeping in oktober 1922 is zeker een poging ge
weest tot samenbinding van aanhankelijke medewerkers, al had 
Maller die niet gezocht en verwacht in de groep, die zich om zijn 
tijdschrift zou verzamelen. Eerst met het zesde nummer van de 
eerste jaargang begon Roeping de vroegste trekken te vertonen 
van het jongerenorgaan, waartoe het zich ontwikkeld heeft. Op
nieuw had Moller goed gevoeld wat er in de lucht zat zonder 
precies te doorzien, hoe het er uit kon worden te voorschijn ge
haald. 

Het is niet meer mogelijk, een ziektebeeld te ontwerpen van de 
kwaal, die hem in 1919 tot rust dwong. Hij nam trouwens geen 
rust. In alle berichten over zijn leven wordt gezinspeeld op een 
overwerktheid of een overspanning, waarvan de symptomen be
stonden in prikkelbaarheid, ongezeggelijkheid en dwarsdrijverij. 
Achter deze houding verbergt zich gewoonlijk een angst. Of Mal
ler, die op latere leeftijd in de vrije maatschappij terecht kwam, bang 
is geweest, dat hij niet zou kunnen voldoen aan de stoffelijke voor
waarden tot onderhoud van zijn gezin, mag sterk betwijfeld wor
den. Wel sprak hij tijdens zijn candidatuur voor het kamerlidmaat
schap in kiesverenigingen over de noodzakelijkheid, waarin hij 
zich gebracht zag om op deze wijze in zijn onderhoud te voorzien, 
doch dit betoog klonk eerder als opzettelijke openhartigheid, waar
van de werfkracht toen nog weinig beproefd was, dan als een bede 
om hulp aan zijn potentiële kiezers. Hier kwam bij, dat hij zich 
verschillende malen tamelijk schamper had uitgelaten over het 
parlementarisme als baantjesjagerij. Hij wilde, nu het hem zelf 
betrof, blijkbaar die kant van de zaak niet buiten zijn bespreking 
houden. Zo ving hij het verwijt op, dat hij om den brode iets zou 
doen, dat hij uit beginsel zou hebben nagelaten. Immers zijn rede 
voor de kiesverenigingen ontvouwde geestdriftig een beginsel
program, vooral over onderwijsaangelegenheden. 

Iemand te zijn, die niet goed met geld overweg kon, stond lang 
zo schandelijk niet als het er uitzag. In Tilburg, waar geld in die 
jaren het enige ding was, dat aanzien verschafte, blonk de aureool 
van de zorgeloosheid hoog boven andere gouden schijven uit, 
zolang hij uniek en oorspronkelijk bleef. Niemand heeft er ooit 
Maller een verwijt van gemaakt, dat hij een verkapte duitendief 
zou geweest zijn. De moeilijkheden tussen het curatorium van de 
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leergangen en hun eerste rector vertoonden zich ook niet allereerst 
bij het financiële beleid. Dit was een moeilijkheid apart. Ze werd 
op allerlei manieren uit de weg geruimd, meestal met een beroep 
op 'heel katholiek Nederland'. Deze optimistische uitdrukkings
wijze lijkt mij het enige, dat Moller uit zijn levensstijl heeft bijge
dragen aan het geldelijk beheer. Hij gaf toe, dat hij hier heel weinig 
ervaring mee had. Hij kon ook heel goed aanzien, dat anderen zich 
hier intens mee bezighielden zonder hem al te veel te raadplegen of 
tegemoet te komen. Het loon, waarnaar hij uitzag, was de rijkdom 
van de oogst, niet de metaalklank van de opbrengst. 

Zijn angst betrof niettemin zijn maatschappelijk voorkomen. Hij 
was bang om voor onoprecht te worden aangezien. Bijna niemand 
heeft dit ooit gedaan, misschien wel helemaal nooit iemand. Ach
tergedachten, die hij hebben kon, verried hij tamelijk tactloos bij de 
eerste de beste ontmoeting, gewoonlijk met evenveel woorden en 
anders toch onmiddellijk door zijn verweer of bijval. Dat hij zich
zelf professorabel heeft geacht, is hoogstwaarschijnlijk. Hij heeft 
zich nooit de mindere van Gerard Brom gevoeld en hier, het maand
blad De Beiaard ten spijt, tot 1923 ook weinig redenen toe ge
kregen. Beiden waren veelzijdig actief. Ze hadden na hun proef
schrift geen werken geschreven, die de vergelijking met elkaar niet 
zouden kunnen doorstaan. Ze hielden redevoeringen, die in toon 
verschilden, maar elkaar naar de inhoud niet sterk ontliepen. Geest
drift en ijver voor de goede zaak namen er gewoonlijk evenveel 
aandeel in als kennis en wetenschap. Allerminst is Moller bij de 
leergangen weggewerkt (of als men dit nog altijd liever hoort: op 
eigen ontslagaanvrage heengegaan) omdat hij wetenschappelijk 
niet voldeed. Hij voldeed alleen maar niet in organisatorisch op
zicht. 

De man, die hij het eerst tegenover zich vond als iemand, die hem 
in dit opzicht moeilijk kon uitstaan, was mr. A. baron van Wijn
bergen. In elkanders verbeeldingsleven speelden deze twee figuren 
de vergrote rol van een projectie tot boeman. Ofschoon Baron van 
Wijnbergen zich ruimhartig openstelde voor allerlei nieuwe denk
beelden, behoorde hij toch tot een vroeger regiem van daad
katholicisme dan Moller. Abrupte tegenspraak, waaraan hij weinig 
gewend was, vond hij als politicus (hijzelf noemde zich: staatsman) 
gewoonlijk voortgezet in vernuftige tegenkanting. Moeilijk kon het 

199 



hem ontgaan, dat Maller over veel vernuft beschikte. Wat er ge
beurd was in het scholasticaat van de jezuïeten en in de Vondel
vereniging te Amsterdam kon hem onverschillig laten, nu hij te 
maken kreeg met de opbouw van een onderwijsinstelling op al te 
wankele subsidiegrondslag. Hij heeft veel hart voor deze zaak 
gehad. Zijn positie van kamerlid en ook overigens vooraanstaande 
katholiek bracht voor zijn tijdgenoten mee, dat hij er ook verstand 
van had. In aangelegenheden van bestuursbeleid bezat hij onge
twijfeld meer ervaring en waarschijnlijk ook meer talent dan de 
oprichter van de school, die de steun van bekwame mannen aller
hoogst nodig had. Het prikkelde hem, dat Maller toch meer op zijn 
eigen vooruitziende blik vertrouwde dan op hun binnenkamerse 
aftasting van allerlei mogelijkheden. 

Het eerste incident tussen Van Wijnbergen en Maller was rond
uit belachelijk. Twee mannen van gelijke geestesgesteldheid zouden 
het afgedronken hebben aan een willekeurige herbergtafel. Maller 
verscheen nooit aan een herbergtafel. Van Wijnbergen vond niet, 
dat Maller thuis hoorde in de Witte Sociëteit. Er mocht vanwege 
de tijdsomstandigheden en vanwege de behoefte aan geldelijke 
onderstand uit de overheidskas geen feestelijkheid gepaard gaan 
met de vestiging van de leergangen te Tilburg. Er is toch iets meer 
luister aan die heugelijke viering bijgezet dan de president-curator 
op dat ogenblik prettig vond. Dit was dan zogenaamd alles. 

Wie hierin een grondslag tot onverzoenlijkheid vinden, werden 
door de natuur niet tot elkanders omgang voorbestemd! Van Wijn
bergen vond Moller een autokraat. Dit begrip is veelzijdig inter
pretabel, maar het moest betekenen, dat Maller veel dingen alleen 
deed, omdat hij in zijn keuken altijd pottekijkers schuwde. Wat hij 
er klaarmaakte, geurde nochtans door heel het huis! De minste 
voetstap in de gang naar zijn keukendeur werd hij gewaar als een 
georganiseerde opmars van het wantrouwen. Maller mocht en 
kon niet gewantrouwd worden! Tegenover die eis gedroeg zich 
de politicus Van Wijnbergen waarschijnlijk niet al te menskundig. 
Hij zag zelfingenomenheid in Mollers onvoorwaardelijke over
tuiging, dat hij ieders vertrouwen verdiende. Hij begreep, dat die 
onvoorwaardelijkheid abnormaal is bij een volwassen man. Mis
schien heeft hij er dit woord ook meermalen in gesprekken voor 
gebruikt. Het was in die tijd nog een bijna lege conversatieterm, 
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toegepast op allerlei personen en toestanden met de bedoeling om 
er afkeuring over uit te spreken, maar meestal niet met de bedoeling 
om ze zo gevoelig mogelijk de norm te laten vinden, waaraan ze 
zouden kunnen beantwoorden. Later is men hierin voorzichtiger 
geworden. 

Zelfs al zou iemand in het toenmalige curatorium van de leer
gangen doorzien hebben, dat het pionierskarakter van Mollers 
optreden iets anders was dan onvermogen om dingen rustig tot een 
goed einde te brengen, dan nog moet deze waarnemer en begrijper 
teruggehouden zijn van de gedurig troostende vertrouwelijkheid, 
waar Mollers heftigheid om bedelde. De angstwekkende straling 
van gefuuikte genialiteit, waarmee de grote man in aanleg, die 
nergens zijn krachten voluit kon ontplooien, als buiten zijn weten 
omringd werd, moest wel goedwillenden afschrikken. Medelijden 
met de albatros, wiens voetgang werd belemmerd door zijn reuze
vleugels, brachten uitsluitend de weinigen op, die bij een zeldzame 
gelegenheid met hun geestesoog zijn vlucht hadden gemeten. 
Moller vroeg allerminst om medelijden! Hij voelde zich door 
iedere tegemoetkoming, die zulk een richting uit zou gaan, al 
dadelijk gegriefd. 

Om deze reden kwam bijkans geen leeftijdgenoot met hem tot 
een blijvend accoord. Alleen zijn vrouw schonk hem wat zijn ge
durig vernederde geestkracht verlangde. Zij vereerde hem, niet uit 
overbluftheid, gelijk de meeste van zijn zeer aanhankelijke leer
lingen dit hebben gedaan, maar uit intiem begrip, dat alle tegen
werking, die zijn onvoorwaardelijke houding uitdaagde en onder
vond, in haar held iets adelde, waarnaar hij in zijn kinderjaren en 
zijn knapentijd misschien vergeefs gehunkerd had. Voor Moller lag 
het heldhaftige op de grens van het heilige. Dit zagen zelfs zijn 
vinnigste bestrijders. 

Ze konden hem een onmogelijke man noemen, toch onder
scheidden zij in de dweepzucht, die ze hem toeschreven, een karak
tervaste onafhankelijkheid van dadelijk verwerfbaar voordeel. Eer
bied hiervoor weerhield het curatorium, hem te ontslaan. Ziekte
verlof klonk al ernstig genoeg bij een man, wiens lichaam volstrekt 
niets mankeerde en wiens geest veel meer gedachten tegelijk voort
brengen en omvatten kon dan de hersens van het merendeel van 
zijn beoordelaars. Dat overwerktheid bij intellectuelen uitsluitend 
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wordt veroorzaakt door een verstoring van de arbeidskracht, maar 
nooit door het werk zelf, kon Moller voor het minst vermoeden, 
als hij het niet wist. Heel wat mensen in Europa verzetten dagelijks 
meer geestelijke arbeid en met groter gevolg dan hij ooit gedaan 
had. Hij las en vergeleek met groot gemak moeilijke teksten, totdat 
zijn aandacht er niet meer bij wilde blijven en zijn geheugen te veel 
hulpmiddelen ging vragen. De spontane binding tussen zijn geest 
en de onderwerpen van zijn beschouwing werd slap gemaakt door 
de ontbinding van een strakke gespannenheid binnen hemzelf tussen 
ideaal en werkelijkheid. Wat er met hem gebeurde in de gezel
schappen, waartussen hij zich bevond, was voor hemzelf slechts het 
uitwendig beeld van dit gemis aan innerlijk evenwicht. Hij kreeg 
het niet meer scherp voor ogen, gelijk zijn studielectuur niet meer 
scherp doordrong tot zijn moegeworden aandacht. 

Onder die omstandigheden is het voor de lijder aan overwerkt
heid bijna onmogelijk, de juiste verhouding tussen oorzaak en 
gevolg in de gaten te houden. Moller heeft dit ook zeker niet 
gedaan. Hij besefte, dat hij geen genezing kon verwachten van een 
vakantiereis of van wat verstrooiingslectuur. Wat diep in hem uit 
elkaar lag gerukt, kon in het gunstigste geval door vaste zelfinkeer 
worden geheeld, maar niet door luchthartig amusement. 

Het is waar, dat hij zich voor een hardwerkend mens te zelden 
verstrooide. Zijn gevoel voor humor bevond zich zo dicht mogelijk 
bij het vriespunt. Zijn onbetwijfelbare liefde voor poëzie zat be
kneld in een dwangbuis van vooroordelen, die hem voorschreven, 
dat alle schoonheid onmiddellijk van God kwam en onmiddellijk 
naar God moest voeren, zodat hij over extramatrimoniale liefdes
liedjes onzin neerschreef, of het gevleugelde doodzonden waren en 
zich geen ogenblik vermaken kon bij een komedie, die niets anders 
deed dan goed in elkaar zitten. · 

De angst voor de kunst om de kunst zat hem, evenals Gerard 
Brom, te diep in het geweten gebrandmerkt om uitsluitend te 
kunnen zijn voortgekomen uit een aangeleerde apologie, die het 
einde van het christendom zag aanbreken op het ogenblik, dat 
iemand voor zijn plezier een streep verf over een doek veegde. 
Natuurlijk versterkte dit verweer tegen heidendom en zinnenlust 
een tendentie, die zij beiden in zich hadden. Geboren in 1869, had 
Moller de poëzie van de Tachtiger Beweging nog leren ondergaan 
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als een verleiding voor het in kerkvroomheid opgevoede gemoed. 
Zelf was hij niet poëtisch creatief Wel heeft hij verzen geschreven, 
evenals Brom, maar ze betekenden werkelijk niets. Bezielde hem 
ooit een kunstenaarsdrift, dan was die gericht op een grootse 
doorschouwing van de samenhang tussen schoonheid en vroom
heid. 

Vondel is heus geen toevallig studieobject van Maller geweest, 
dat hem zou aangewezen zijn door Jan te Winkel of een ander. Hij 
heeft zich echt in Vondel verdiept. Het is zelfs denkbaar, dat zijn 
innerlijk evenwicht tot op zekere hoogte door Vondel bedorven 
werd, zoals een kind bedorven kan worden door zijn moeder. 
Het samenspel van deemoed en agressie in de grote dichter be
schouwde hij als de harmonie van heiligheid met heldenmoed. 
Het lijdt geen twijfel, of de ware moeilijkheden van zijn maatschap
pelijke omgang kwamen voort uit een misvorming van zijn inzicht 
in de ware godsvrucht. In feite moet hij geplaagd zijn geweest door 
scrupules, die zijn eigen innerlijke eerlijkheid betroffen. Hij kan ze 
hebben weggedrongen naar een ander plan van zelfbesef, maar hier
door werden ze niet uit zijn karakter verdreven. Hij werd voor 
zelfgenoegzaam aangezien, terwijl hij onophoudelijk met zichzelf 
in tweestrijd verkeerde. Hij stelde zich volledig ter beschikking van 
een roeping, die hij niet duidelijk genoeg vernomen had om er 
geheel in te geloven. 

Dweepzucht en grilligheid zijn naaste buren. Ze vormen de 
polen van een onzeker bestaan. Maller is nooit zelfverzekerd ge
weest en hij heeft het ook nooit kunnen zijn. Hij was zelfs bang, 
dat hij het ooit zou worden. Oog te hebben voor deze zielkundige 
werkelijkheid, moet men aan curatoren niet vragen. Ze zijn er ook 
niet toe aangesteld. Het pathos, waarmee de verwijdering van 
Guido Gezelle als college-docent werd uitgespeeld tegen de zelf
voldane burgerpriesters, die de oorspronkelijkheid van het genie 
niet wisten te waarderen, werkte lang na. Te voren had de dichter 
op de bank van lening dit motief verzinnebeeld. Vincent van Gogh 
kon het overnemen. 

In al deze gevallen komt het sociaal conflict achteraf op een dis
harmonie tussen gemeenschapsnorm en karakterpatroon. Zulk te
kort aan evenwicht ziet er voor de omgeving altijd uit als een over
spanning. Hiermee duidt ze dan aan, dat de held zich in een tijde-
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lijke toestand van hulpeloosheid bevindt. Niet alles, wat hierin 
tegenstaat, mag hem persoonlijk worden aangerekend. Moller aan 
het einde van 1919 de helpende hand te reiken, was enkel mogelijk 
voor een standvastige engel van troost. 

Het ging verworven menselijke kundigheid, ook van psychiaters, 
die daar toen nog nauwelijks aan te pas kwamen, met stukken te 
buiten. Als Moller in zijn studeerkamer zat, drong niet meer tot zijn 
aandacht door waar hij mee bezig was. Ging hij naar een vergade
ring, dan mocht hij zijn hoofd vol hebben met de beste antwoorden 
op tevoren uitgedachte tegenwerpingen, die niemand hem maakte: 
hij was tegen het onverwachte niet meer bestand. Dit kon een 
glimlach zijn, een oogopslag, een interpunktiefout in een rapport 
of een zoekgeraakt potlood, zo goed als een verwijt of een be
lediging. In deze toestand heeft hij zijn ontslag ingediend. Het is 
aangenomen. De vraag of het anders gekund had, bezit voor bijna 
niemand meer de spanning van een schuldvraag. 

Een van Mollers familieleden verklaarde jaren nadien, dat als 
hoofdmotief voor het vrijwillig indienen van de ontslagaanvraag 
slechts diepe eerbied voor het gezag van de geestelijkheid had ge
golden. De fiere katholiek die Moller was, wilde niet in openlijk 
conflict met vooraanstaande priesters geraken. Ik vermeld deze 
visie om haar recht te doen. Ze komt met de levensbeschouwing 
van Moller genoegzaam overeen, doch verwaarloost de nuchtere 
werkelijkheid, dat een inrichting van onderwijs altijd een samen
spel van krachten vordert. Met Moller wilde het bestuur niet 
langer samenspelen. Ik zeg niet, dat dit zijn schuld was. Ik zeg op 
zijn hoogst, dat hij de eer aan zichzelf hield. 

Het feit, dat dr. Moller werd afgezet als rector van de R.K. Leer
gangen, heeft in die dagen de jonge krachten binnen de katholieke 
bevolkingsgroepen van ons land zo diep teleurgesteld en verbitterd, 
dat zij juist op tijd, dit wil zeggen: naar hun leeftijd iets te vroeg, 
met vruchtbaar wantrouwen gewapend werden tegen de ordon
nantiën van degenen, die in het openbare leven de lakens uitdelen. 
De jeugd heeft van dit schandaal geleerd, dat zij de zieke plekken 
in de samenleving niet ontzien moest. In zoverre werd door het 
ontslag van Moller, hoe diepe spijt het toentertijd ook bij zijn 
vrienden en leerlingen wekte, een prikkelende werking uitge
oefend. 
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Over de verhoucling tussen Maller en de katholieke jongeren 
trokken de voorstellingen scheef, omdat menigeen na deze gebeur
tenis geloofde, dat Roeping een voortbrengsel van zijn cursus in 
de neerlandistiek is geweest, volgeschreven door zijn oudleerlingen 
en geruggesteund door zijn esthetische denkbeelden. Dit is in het 
geheel niet waar. Het bleek ook weldra, niet met de waarheid te 
kloppen. De schrijversgroep, die men in de jaren twintig zag op
komen, kan, als geheel genomen, worden onderscheiden in drie 
afdelingen, tussen welke in het begin geen enkel onderling contact 
bestond. Er was een vage zuidelijke groep, bestaande uit enkele 
limburgers en brabanders, die elkaar nog helemaal niet kenden, 
naast een nijmeegse groep, die zich min of meer aaneengesloten 
had in een plaatselijk gezelschap van jonge kunstliefhebbers, dat 
'De Ploeg' heette, en een utrechtse groep met weinig meer inner
lijke binding dan de kennismaking op een middelbare school had 
nagelaten. Maller slaagde er niet in, hen tot duurzame eensgezind
heid tezamen te brengen. Het verschijnen van De Valbijl in 1924 
en van De Gemeenschap in 1925 betekende, dat opnieuw zijn 
pioniersarbeid ontwikkelingskansen had opengesteld, die hijzelf 
niet volledig beheerste. Toen hij het redactiesecretariaat, dat in 
werkelijkheid een hoofdredacteurschap met recht van eindredactie 
was, aan Gerard Knuvelder overdroeg, zag hij in de jongeren
beweging niet meer de vervulling van zijn toekomstdroom. Hoe
zeer hij hier gelijk in had, werd bevestigd bij de uitgave van zijn 
'Beknopte Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde' in 1927. De 
talrijke reacties op de eerste uitgave van dit schoolboek zijn ver
schrikkelijk bitter geweest. Ze kwamen voor een goed deel van 
mensen, die Maller persoonlijk kenden. Hieronder waren er, die 
zich diep bewust bleven, hem dank verschuldigd te zijn. 

Hij wilde zielscontact tot stand brengen tussen de gebruikers van 
zijn handleicling en de inspiratie van de literaire kunstenaars uit ons 
taalgebied. Het diepst schoot hij hierin tekort, waar het gold, zulk 
een contact te doen voelen met schrijvers die wel de 'innerlijke 
schoonheid' van een krachtige psychische intensiteit overdroegen, 
doch niet de 'innerlijke schoonheid' van de metafysische tendentie 
naar het goddelijke leven. Dit waren het soort woorden, waarin hij 
zijn leerstukken te boek stelde. Op grond van moralistische over
wegingen 'verwierp' hij het werk van allerlei kunstenaars, terwijl 
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hij wel inzag, dat zijn zorgvuldige opsomming van alle medewer
kers aan Van Onzen Tijd en Roeping onmogelijk vergoeden kon, 
dat hij J. H. Leopold, Geerten Gossaert, Jacob Israël de Haan, 
P. N. van Eyck, A. Roland Holst en Martinus Nijhoff doodzweeg. 
Hij was alweer gestrand op een beginselvastheid, die hij in de 
praktijk niet voortzetten kon. De zorg voor de latere drukken liet 
hij grotendeels over aan zijn schoonzoon, die er de ergste feilen uit 
verwijderde en er de nodige aanvullingen in opnam, maar toch de 
grondfout niet herstellen kon van een literatuurbegrip, dat, voor
zover het esthetisch verdedigbaar was, boven het denkvermogen 
van alle leerlingen aan middelbare scholen uitvloog naar het hemel
blauw van een reine schoonheidscontemplatie. 

Wat Moller als wethouder van Tilburg en als onderwijsspecialist 
in de Tweede Kamer tot stand heeft gebracht, zou ook door een 
ander gedaan kunnen zijn. Hij deed het met overtuiging en met 
toewijding, maar hij beleefde deze werkdadigheid niet als de ver
vulling van zijn levensideaal. Dit waren en bleven de leergangen 
met in hun perspectief het hoger onderwijs. 

Hij was voortgekomen uit de wereld van het roomse tekort. 
Niet alleen de befaamde toespraken van M. A. P. C. Poelhekke 
over 'Het tekort der katholieken in de wetenschap' en van Jan Kalf 
over 'Ons tekort in de kunst' vestigden het besef, dat een grote 
achterstand snel moest worden ingelopen. Wie roomse dagbladen 
of tijdschriften naslaat uit het eerste decennium van de twintigste 
eeuw, komt in aanraking met een zenuwachtig gedrang om op 
allerlei levensgebieden plaatsen bezet te zien door hiertoe bevoegde 
katholieken. Die waren er te weinig. Men wist zich niet enkel 
achteruitgezet, maar achterlijk gehouden. De wrok over deze mis
kenning spande de zenuwen tot koorts. Zoals de brandstof van een 
stoomschip, dat een achterstand invaren moet, te snel wordt ver
bruikt, zo zijn bij Moller de geestelijke reserves opgeteerd door de 
maatschappelijke haast. Hij was een gejaagde man. Of hij talent en 
stijl genoeg bezat om een boek te schrijven, waaraan zijn naam 
blijvend verbonden kon worden, staat te bezien. Zeker beschikte 
hij niet over de rust, die hiertoe nodig zou geweest zijn. Zijn proef
schrift en zijn Vondelstudies behouden hun onbetwistbare waarde. 
Ze bewijzen meer dan dat hij hard kon werken. Hij had doorzicht. 
Hij had alleen geen geduld. 

206 



Wat hem hiervan terughield, was gedeeltelijk zijn levenstijd. Dit 
was een tijd, indien men wil, van revolutiebouw. Grotendeels 
echter weerhield hem zijn aard. Dat door zijn heengaan bij de 
leergangen een toestand van rust is ingetreden, die stabilisatie van 
beheer en samenwerking van krachten mogelijk maakte, blijkt uit 
de verdere geschiedenis van deze instelling. Dat ze zijn instelling 
geweest is, moest ze misschien zo dankbaar mogelijk vergeten om 
zo rustig mogelijk te kunnen voortbestaan. Zo is het met het 
maandblad Roeping ook gesteld. Het bleef hem huldigen als 
stichter, maar niet handhaven als redacteur. Zijn werk voor de 
culturele verheffing van Noord-Brabant maakt hem onvergetelijk, 
maar behalve de oprichting van de leergangen is er bij al die arbeid 
weinig, dat de geschiedenis onthoudt. Hier draagt een school zijn 
naam, elders is een straat naar hem genoemd, in tal van boeken 
vindt men zijn portret : het hoge voorhoofd, de vooruitziende blik, 
de martiale snor, de wilskrachtige lippen en de stijve staande boord 
met de teruggeslagen punten, die de gespannen gelaatsuitdrukking 
dateert tot een tijdsbeeld. 

Moller heeft geen mannelijke naamdrager nagelaten. Hij stierf, 
toen hij wist, dat dit zo wezen zou. Dit verzinnebeeldt de tragiek 
van zijn bestaan. Het is evenwel de tragiek van zijn grootheid. 
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XVI 

Begin van Roeping 

BEHALVE EEN bijdrage van Gerard Bruning over het apostolaat 
van de katholieke kunstenaar bracht het eerste nummer van Roe
ping in oktober 1922, zeker voor waarnemers van later, weinig 
werkelijk jongs. 

De geschiedenis construeert achteraf een begrijpelijke actualiteit, 
waarvan zij oorzaken en verschijningsvormen aanwijst. De ware 
actualiteit blijft meestal onbenaambaar. Zij schokt te voorschijn 
uit het samenstoten van gevoelens, woorden, namen, feiten en oor
deelvellingen, die voor een ogenblik de glijdende ontwikkeling te 
buiten schieten, hotsend en botsend op de stroom. 

Gerard Bruning was journalist aan De Gelderlander te Nijme
gen. Hij was dit nog maar betrekkelijk kort. Niemand kende hem. 
Zijn stuk over het apostolaat van de katholieke kunstenaar geeft in 
het geheel niet te vermoeden, wat hij kon en wat hij worden zou. 
Het klinkt tamelijk schools als de langdurig voorbereide toespraak, 
die een jongen op de hoogste klas zou hebben uitgesproken om 
zijn kameraden aan te moedigen tot grotere vurigheid in het maken 
van opstellen. 

'Want, schreef hij, dit is toch apostolaat: het medewerken aan de 
uitbreiding van het Godsrijk op deze wereld. Op eigen wijze doet 
de katholieke kunstenaar dit door zijn positief-katholieke kunst. 
Zich dit als doel stellen, dat doel met alle krachten en vast van wil 
nastreven betekent voor hem zelfverloochening; betekent van het 
leven een volkomen offer maken. Het offer is immers de vrijwillige 
en blijde verloochening van zichzelf. Dit wordt van de katholieke 
kunstenaar gevraagd, wanneer zijn kunst is, gelijk ik schreef.' 

Waar het hem om ging, is duidelijk. Het komt naar voren in het 
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woordje 'positief', dat verderop in het artikel wordt versterkt tot 
'zelfstandig'. Bruning betoogde, dat het niet genoeg is, terwille van 
bestaande kerkvoorschriften zich beperkingen op te leggen in de 
weergave van de waargenomen werkelijkheid, doch dat het nodig 
is voor de schrijver, te worden bezield en doorgloeid van een ver
heven denkbeeld. Dit denkbeeld moest dogmatisch van grondstof, 
doch persoonlijk van bestaansvorm zijn. Op grond van deze op
vatting bestreed Bruning de massaal-organisatorische werkwijze 
van zijn oudere tijdgenoten in het katholieke kamp, ten gunste van 
een cultureel-artistieke werkwijze, overeenkomstig het zojuist uit
gestippelde levensprogram voor kunstenaars. 

Hier lag, indien men wil, het schokkend nieuwe. Met een motto 
van Richard von Kralik er boven en met eeh aanhaling uit Léon 
Bloy in de tekst, kon Brunings artikel op oudere lezers de indruk 
wekken, dat het integralistische vooroordelen herhaalde tegen de 
dappere maatschappelijke werkers, die de massale organisatie van 
de katholieke bevolking van ons land in politieke, sociale en chari
tatieve groeperingen tot stand hadden gebracht. Die indruk is 
dan ook gewekt. Doch wie zich voor deze indruk ontvankelijk 
stelden, zagen niet, dat het schijnbaar oude verzet thans uit een 
nieuw beginsel voortkwam. 

Gerard Bruning verdedigde een artistiek personalisme, waarvan 
hij op dit ogenblik niet alle consequenties doorzag, doch dat een 
ander voorkomen vertoonde dan het intolerant-dogmatisch inte
gralisme, waarmee het een zeker wantrouwen jegens de massa-or
ganisatie en de democratische nivellering gemeen had. 

Het verschil van uitgangspunt kleurde het verschil van wantrou
wen met een ander schijnsel. Na jaren laat zich dat niet meer 
scherp onderscheiden, vooral niet, nu het opstel van Gerard Bru
ning omringd stond door min of meer theoretische beschouwin
gen, die de schoonheidsleer zo nauw mogelijk in verbinding trach
ten te brengen met een enigszins eigengereide godgeleerdheid. Het 
nieuwe van iets nieuws beleeft de tijdgenoot anders dan de histori
cus het waarneemt. 

Speciaal het nieuwe, dat het maandblad Roeping bracht, laat zich 
moeilijk vangen in een uiteenzetting, die meer dan veertig jaren 
achteraf komt. 

Het expressionisme mocht in oktober 1922 niet nieuw meer 
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heten. Het had in het buitenland zijn formulering en verdediging 
breeduit gekregen; het was tot ons land doorgedrongen. Dat de 
katholieke bevolking er als geheel genomen nog niets van gehoord 
of gezien had, lag aan haar achterlijkheid in culturele aangelegen
heden of aan haar afgeslotenheid van de algemene levensbeweging, 
wat grotendeels op hetzelfde neerkomt. Ook het humanitarisme, 
dat voor een deel de ethiek van het expressionisme bepaalde, ont
wikkelde zich na r9r8 in allerlei richtingen, voordat de redacteuren 
van het nieuwe roomse maandblad er degelijk kennis van namen. 

Rijmloze verzen, associatieve beeldspraak, innerlijke monologen, 
plotselinge planverschuivingen in de verhaaltrant, exclamatie[ pro
za en onregelmatig versneden poëzie mochten de buitenstaander 
nog verbazen, wie enigermate belezen was, had er al jaren kennis van 
genomen. Ook het feit, dat de zuidergewesten jonge krachten le
verden aan de literatuur, kon geen schok meer verwekken, toen het 
eerste nummer van Roeping bij Romen en Zonen te Roermond 
verscheen. Wie de gebeurtenis ontleedt in haar toenmalige facto
ren, vindt hier geen verschijnselen onder, waaruit een gewelddadige 
omwenteling van de roomse mentaliteit was te duchten. 

Moet hij hiertoe iets dieper teruggaan in de geschiedenis? Dient 
hij te onderzoeken, hoe de middelbare schoolinstructie een nieuwe 
jeugd had voorbestemd tot een nieuwe verantwoordelijkheid? De 
snelgesloten schrijversgroep, die zich in Roeping tijdens het ver
loop van de eerste jaargang leerde kennen als de groep van de katho
lieke jongeren bezat kenmerken genoeg om zich van de ouderen te 
onderscheiden. Ze kwam echter niet bijeen uit gelijkgevormden. 
Er waren priesters en oud-seminaristen bij naast oud-gymnasiasten. 
Enkelen hadden de kweekschool doorlopen; sommigen daarna 
voor een middelbare akte gestudeerd, met of zonder succes. Tegen
over jonge mannen, die een tijdlang waren opgevoed op paters
internaten volgden anderen de openbare h.b.s. van hun woonplaats 
geheel of gedeeltelijk. Enigen, als Gerard Bruning, Albert Kuyle 
en Jan Engelman, waren hierna terecht gekomen aan een krant, 
waar ze zich, gezien hun leeftijd, tamelijk vroeg een bescheiden pu
bliciteitsmogelijkheid voor hun kritische opmerkingen over kunst 
verwierven. 

Persoonlijk kenden zij elkander niet of oppervlakkig. Voor hen 
bestond het nieuwe van Roeping in de eigenaardige ontdekking, 
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dat zij onbegrepen in hun omgeving meenden te leven en plotse
ling een omgeving kregen van gelijkgezinden. Hoe ieder voor zich 
dit gewaarwerd, kan ik niet nauwkeurig omschrijven. Waarschijn
lijk hoort een objectieve beschrijving thuis in de ontwikkelings
psychologie. Bij het ontluiken van de sociale verantwoordelijkheid 
zal de jonge mens wel in alle tijden en onder alle omstandigheden 
worden aangetrokken door geestverwantschap bij gelijkgestemden. 
Dit kan haast niet anders. 

Ook in dit opzicht is het plotseling aantreden van een groot getal 
katholieke jongeren in de literatuur niet zo verrassend revolutionair 
geweest als het op het eerste aanblik leek. Op zijn hoogst blijft op
merkelijk, dat deze maal het verschijnsel zich uitsluitend vertoonde 
in de bellettrie, die hierdoor voor een korte tijd de stuwkrachten 
opving tot een algemene drang naar levensvernieuwing. Door de 
reacties, die het opriep, kon het pas-ontluikend schrijverschap van 
jonge mensen een geestelijke omwenteling bewerken, waartoe 
blijkbaar de tijd al lang gerijpt was. 

Over mijn eigen ervaring bezit ik geen zekerheid meer. De num
mers van het nieuwe maandblad kreeg ik dadelijk te zien. Ik was er 
veiligheidshalve op ingetekend aan mijn huisadres. Mijn moeder 
stuurde ze mee in het waskoffertje. Ik weet, dat ik ze hartstochtelijk 
las, doch lang niet altijd met volslagen instemming. Wat er gunstig 
in beoordeeld werd, probeerde ik te zien te krijgen. Van wat er in 
werd afgekeurd, maakte mijn smaak zich los. Ik voelde dat mij 
meer werd aangewezen dan verschillen tussen mooi oflelijk. Roe
ping gaf mij wat zijn titel beloofde: een nieuwe gerichtheid van 
leven en geest. 

Op de vijfde dag van de maand mei van 1923 stond de boom
gaard van de seminarietuin in volle bloei. De zon scheen. Haar licht 
overstraalde de witte bloesems met een bovenaardse heerlijkheid. 
Vroeg in de achtermiddag liep ik eenzaam buiten, waarschijnlijk 
om een wandelingetje te maken voordat de studietijd begon. Ik zag 
de bloesemweelde uit de verte. Als ik mij goed herinner, was het 
pad erlangs voor ons gesloten. 

Veel verzen had ik tot dan toe geschreven. Het zou voor mij niets 
bijzonders geweest zijn, dat de bloeiende boomgaard mij tot een 
dichterlijke vergelijking inspireerde. Nu echter gebeurde dit op een 
ongewone manier. In de warmte van de namiddag viel mij te bin-
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nen, hoe die overdadige bloesem aan de bomen door de hemel ge
roepen was om te gedijen tot vruchtbaarheid. Laat deze inval zo 
banaal zijn als gij wilt, hij overmeesterde mij tot een eigenaardige 
vereenzelviging met deze bloesem. Ik werd, als ik het zo mag zeg
gen, zonbeschenen wit van binnen. Ik sprong uit de knop en ont
look in het licht. Dit overkwam mij niet in eenzaamheid, doch tus
sen duizenden bloesembloemen dicht om mij heen. Een gezamen
lijke onthevenheid aan alles wat geen bloesem was, vervoerde ons. 
Ik dreef met bloesems om mij heen in hemelsblauw. Wij wisten 
ons samen doordrenkt van Gods genade. 

Deze gewaarwording kreeg zulk een kracht, dat zij de werke
lijkheid uit mij wegzoog. Een dichterlijke stemming bij het zien van 
natuurschoon blijft van lagere orde dan deze geestelijke verrukking, 
die nabijkwam aan een staat van zalig gebed. Haar kenmerk was 
niet de overrompelende gevoelshevigheid van de natuurimpressie, 
doch de uitstromende mededeelzaamheid van het geluksgevoel. 

Dit bleef mij bij, terwijl ik verder liep, de trap op ging en in de 
koelte van mijn kamer kwam. Met literatuur had deze geluksaan
doening niets te maken en ook met godsvrucht niet. Ze vertoonde 
zich als de openbaring van een nieuwe zijnswijze. Misschien zou ik 
haar een kort symbolisch proces moeten noemen: een innige dag
droom, die het leven voor altijd wijzigt. 

Niet een prettige stemming moest ik, zolang ik kon, bewaren, 
maar een innig zielsgeluk. Dit kriebelde in mij. Het maakte mij on
rustig, toen ik mijn boeken opsloeg voor de studie. Mijn aandacht 
was bloesem en bleef bloesem, niets anders. De letters van de boe
ken kregen hier geen vat op. Ook zocht deze ervaring niet naar 
woorden. Ze was er en ze bleef er, hemels als de hoogste zorgeloos
heid, weldra kwellend als een staat van onvermogen tot al het an
dere. Zo ging ik naar de klas voor het namiddag-college. 

Tijdens de les, -hoe kon het anders? - bleef ik door mijn ervaring 
van mijn omgeving vervreemd. Toch was ik door haar inhoud ste
viger dan ooit met iedereen verbonden. De stem van de pupiter 
klonk als uit een onderaardse holte mijn zwevend bestaansgevoel 
tegemoet. In de onafwendbare kilte, die mij hierbij besloop, vond 
mijn ontroering een gebed. Ik schreef de eerste woorden op : 'Ik 
bid om dadenvruchtbaarheid voor mijne vrienden J wier jongens
zielen zijn als bloesembomen in de tuin van God de Vader'. 
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Op mijn kamer voltooide ik dit gedicht, - het eerste dat ik schreef 
in de moderne trant. Er volgden andere, in mei, in juni, in juli. Ze 
beantwoordden aan een gelijksoortige overrompeling van mijn be
staan door een ui tv loeiend levensgenot. Nog bezit ik het kladschrift, 
waarin ik deze dichtproeven verzamelde. Het was in deze maanden 
mijn geheimste schat. Dat ik Wies Moens navolgde, zie ik achteraf. 
Toen zwolg ik uit de weelde van een telkens ervaren oorspronke
lijkheid. Mijn onderwerpen dienden zich in mijn nabijheid aan. Ik 
zag het akkerland in de zomer gestrekt, wandelde langs de paden 
van de hei, stond naar het avondrood te staren, genoot van de vre
digheid over de velden en schreef aan alle mensenharten goedheid 
toe. Mijn hele levensinzicht was een grenzeloos vertrouwen. Ik 
hoopte en geloofde dat de goedheid zou gaan werken in de wereld. 
Ik wilde haar vrij maken van de belemmeringen, die de zorg haar 
oplegde. Mijn verzen uit die dagen staan hier vol van. Ze huldigen 
de goedheid van landarbeiders en volksvrouwen, heibewoners en 
dorpspriesters, trekkende zwervers en veronachtzaamde zonder
lingen. Het reservoir van echte goedheid in de samenleving kon 
niet worden uitgeput. Het lag alleen bedekt door wat ik onze zon
den noemde, een harde woekering van dorens aan de rand van een 
zoet meer. Wie durft, zich hier doorheen een weg te kappen zonder 
zich te laten ontmoedigen, vindt de heerlijkheid, die door de hemel 
voorbehouden is aan de eenvoudigen en de geringen. 

Zo sterk groeide deze overtuiging in mij, dat ik haar niet meer 
kon verzwijgen. Het was mij niet genoeg, haar uit te jubelen in 
dankbare dichtregels. Ik moest er van getuigen in de buitenwereld. 
Toch schroomde ik mij bekend te maken aan mijn vrienden als de 
maker van nieuwerwetse gedichten, onregelmatig, rijmloos en vol 
zonderlinge zinnebeelden. Slechts enkele intiemen mochten hiervan 
weten, allereerst Antoon Scheermakers, die mij aankeek met ont
zag, toen hij mijn werk gehoord had. Zelf twijfelde ik nog, of dit 
een plaats zou kunnen innemen in Roeping. Hij niet. Voor hem 
stond vast, dat ik een van de besten worden zou uit dit gezelschap, 
als ik geduld had om te wachten op een publikatiekans. Hij ried 
mij aan, alvast de proef te nemen door enkele van de bestgeslaagde 
gedichten in een persoonlijke brief voor te leggen aan de hoofd
redacteur, doctor Moller. Deze kon mij dan laten weten, of hij zulk 
werk zou opnemen, indien ik vrijheid kreeg om het te laten drukken. 
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Die vrijheid wachtte ik niet af. Ik zond de verzen in met een om
zichtig briefje, dat ze gemaakt waren door een seminarist, wiens 
naam niet openbaar bekend mocht worden en die er streng aan 
hièld zich te verschuilen onder het pseudoniem Anton van Duin
kerken. 

Maller kende mij in het geheel niet. Voor mijn familienaam zal 
hij weinig eerbied hebben opgebracht. Ze was het eigendom van 
fabrieksdirecteuren en ouderwetse priesters, bij wie hij weinig steun 
verwachten mocht voor zijn onderwijsidealisme. Hij geloofde geen 
ogenblik, dat ik hem bij wijze van proef de verzen van een vreemde 
toevertrouwde. Uit zijn antwoord bleek, dat hij mij voor de dich
ter hield. Hij zou de toegezonden gedichten opnemen in het augus
tusnummer. Als ik nieuwe had, zag hij hier gaarne naar uit. 

Deze loyale aanvaarding bracht mij buiten mijzelf. Ze volschreef 
voor mij de adelsbrief van mijn poëtisch vermogen. Ik wist, dat ik in 
mijzelf geloven mocht, doch ik durfde het niet. Maller verdreef 
deze angst. Hij wekte zodoende een nieuwe! 

Het kanonieke recht verbiedt, dat studenten in de theologie, zo
dra zij de rang van clericus hebben verworven, buiten verlof van 
hun overheid meewerken aan openbare publiciteitsorganen. Het 
ligt voor de hand, dat deze wet even streng of nog strenger geldig 
werd geacht voor theologanten, die de kleine wijdingen nog niet 
hadden ontvangen. Met de letter van de codex kon ik mij desnoods 
verontschuldigen. Tegen de geest was ik in overtreding. Wel wist 
ik, dat Willem Smulders als seminariestudent onder schuilnaam aan 
Van Onzen Tijd verzen had bijgedragen. Van een bevriende kape
laan verschenen, toen hij op het seminarie was, nu en dan gedichtjes 
in de Katholieke Illustratie. Dit was nooit uitgelekt. Ik meende dus, 
voor deze éne keer mijn kans te mogen wagen. Op de weg naar 
een zelfstandige literatuur paste onverschrokkenheid. De president 
bezat geen flauw idee van goed of slecht op het terrein van de dicht
kunst. Hem raadplegen liep zeker op een verbod uit, misschien nu 
reeds op een berisping, die ik dan maar beter afwachten kon na het 
voldongen feit. In mijn gemoed kon ik de streling niet weerstaan 
van het lokkend succes. Bovendien zou het te gek zijn, aan doctor 
Maller de gedichten terug te vragen, die hij voor zijn tijdschrift 
reeds had aangenomen. 

In het begin van de vakantie kreeg ik de drukproeven. Nooit had 
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ik druk.proeven gezien. Ik wist niet, dat ik ze verbeteren moest met 
haaltjes en staartjes in de tekst, die verwezen naar correcties in de 
rand. Ik knoeide binnen de regels om er de fouten uit te halen. Dit 
bezorgde mij van de hoofdredacteur een brief met raadgevingen 
voor de volgende maal, waardoor ik mijn medewerkerschap be
stendigd voelde. Om zeker van mezelf en onpartijdig in de heer
sende tegenstellingen te blijven, zond ik nu ook een vers aan Gerard 
Brom voor diens maandblad De Beiaard. Ook hij aanvaardde de 
bijdrage onder pseudoniem. Ik corrigeerde de proeven behoorlijk. 
Mijn gedicht verscheen in het augustusnummer. Door de tege
moetkoming van twee beroemde letterkundigen gerustgesteld, 
waagde ik op advies van Theo de Jager nog een derde kans. Ik 
stuurde een gedicht aan Jozef Muls voor Vlaamsche Arbeid. Hij 
plaatste dit in oktober. 

Graag zou ik de spanning van di~ zomervakantie nog eens door
leven! In Bergen op Zoom ontmoette ik in het huis van de leraar
nederlands Jan Vlekke, waar ik nu en dan aanliep om over litera
tuur te praten, een echte medewerker van Roeping, oudleerling 
bovendien van doctor Maller, en bevriend met Pieter van der Meer 
de Walcheren. Dit was de jonge Gerard Knuvelder. Hij werkte nog 
voor zijn examen. Tijdelijk gaf hij les in mijn geboorteplaats om 
kort daarna te worden aangesteld in Eindhoven. Wij liepen door de 
avond als twee samenzweerders van het goede. Hij vertelde mij veel 
over zijn studie. Ik las hem nieuwe verzen voor, want nu bleek de 
stroom niet te stuiten. Samen bespraken wij de kansen van de jon
geren. Alles hing af van hun aaneengesloten eenheid, hun vaste wil 
om de geestesgesteldheid van de katholieke mensen apostolisch te 
hernieuwen, hun onverschrokken offervaardigheid in het weer
staan aan de verzoeking tot mooipraterij en valse tooi. Als de fiere 
sicamber moest ik veel verbranden van hetgeen ik nog aanbad: 
zowat de hele franse romantiek, de veel te fraaie vormen van het 
klassicisme, de koestering van de melancholie, de prerogatieven van 
de dichtende geestelijkheid. 

Knuvelder bevond zich op een verder vooruitgeschoven voor
post in het nieuwe leven dan ik. Hij bezag de geschiedenisboeken 
van de letterkunde met stoutmoedige kritiek. Hij vond de dagbla
den pervers en heel het priesterdom een lauwe veteranenbende, 
waarvan voor onze idealen geen medewerking te verwachten viel. 
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Noord Brabant achtte hij het gewest van de toekomst. In deze 
geestdrift kon ik hem volgen, terwijl ik van zijn jeugdige sarcasmen 
haast zondig genoot. Hij durfde zijn mening zonder omzichtigheid 
te zeggen, al wist hij, dat ze brutaal of eigenwijs kon klinken. Ik be
wonderde in hem de radicale onbevangenheid van zijn geloof in 
het nieuwe. Hij las moderne schrijvers uit het buitenland, die ik 
zelfs niet bij name kende. Zijn felheid moedigde mij aan. Ze be
woog mij, de literatuur vooral niet als mooischrijverij te beoefenen, 
doch als oprecht getuigenis van een ongeschokt geloof 

Wat waren wij jong! Wat verwachtten wij veel! Toch kwelden 
aarzelingen mij. Mijn roeping richtte mij naar iets belangrijkers dan 
een zelfstandige literatuur. Ze mocht op zijn hoogst een hulpmid
del zijn, ingevoegd in de dagtaak van de priester, die ik worden 
moest. Ik mocht mij niet aan haar verslaven. Hoeveel verborgen 
ijdelheid leverde brandstof aan mijn jong apostelvuur? Ik bracht de 
moed niet op, het mijzelf ronduit te bekennen. Als mijn aangeno
men gedichten verschenen waren, zou ik ophouden met publiceren. 
Ik zou mij op de verplichte studie toeleggen. Hiernaast zou ik boe
ken van kèrkvaders lezen en van mystieke schrijvers uit het kerke
lijk verleden. Dit alles nam ik mij voor om mijn geweten te sussen. 
Ik heb het ook met die bedoeling uitgevoerd, hierdoor waarschijn
lijk zonder de gewenste vrucht voor mijn geestelijk heil. Was ik 
opstandiger van aard geweest, ik zou wellicht een breuk hebben 
gebracht tussen mijzelf en mijn verleden. Dit kon ik toen nog niet. 
Ik liep omhoog op het hellende pad naar de toekomst en iets in mij 
trok mij terug. Toen Roeping uitkwam met mijn verzen, gloeide 
ik van innerlijke trots. Ik toonde ze mijn moeder, die er hevig van 
verschrok. Ze begreep, dat overtreding van het publikatieverbod 
mij in grote moeilijkheden moest brengen. 

Toen gebeurde er iets, dat in zichzelf misschien onnozel lijkt, 
maar dat wellicht een wending heeft gegeven aan mijn leven. Enige 
dagen na het verschijnen van Roeping gaf De Maas bode haar ge
bruikelijk tijdschriftenoverzicht. De redacteur van deze rubriek, 
Jan Nieuwenhuis, wilde waarschijnlijk niet tekortschieten in be
langstelling voor het nieuwe katholieke tijdschrift, waarvan de 
eerste jaargang nog lopende was. Hij kon in de komkommertijd 
plaatsruimte krijgen zoveel als hij wilde. Hij besprak het augustus
nummer tamelijk uitvoerig. Hierbij signaleerde hij de verrassende 
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verschijning van een nieuwe dichter in het omstreden jongeren
koor. Mijn 'Gebed voor mijn Vrienden' haalde hij in extenso aan. 
Hij zei de lezers van zijn dagblad toe, dat ze van mij nog veel moch
ten verwachten! 

Een maand daarna had hij wellicht voor deze profetie geen plaats 
of tijd gevonden. Dit weet ik achteraf, nadat ik zelflange jaren zulk 
een knipselrubriek in een krant heb gevuld. Ik wist het niet in 
augustus van 1923. Ook mijn ouders wisten het niet. Toon Scheer
makers en Theo de Jager, Jan Vlekke en Lambert Bijnen, heeroom 
Dorus en Gerard Knuvelder wisten het ook niet. Om mij heen 
groeide een kleine schare van vertrouwelingen, die in mij geloof
den. Het kon niet lang meer duren, of ik zou mijn literaire bentge
noten leren kennen. 

Tijdens die vakantie ging ik op bezoek bij Pieter van der Meer 
de Walcheren te Amsterdam, waar Gerard Bruning juist vertrok
ken was, toen ik aanbelde. Pieter ontving mij als een jonge vakge
noot. Voor hem leek er niets raars aan, dat ik nog maar op het se
minarie zat. Juist daar diende de levensvernieuwing krachtig om 
zich heen te grijpen. In heel de wereld laaide het geloofsvuur op. 
De jongeren in ons land vond hij prachtige kerels, bezield als door 
een pinksterwonder, dat geen mens had mogen verhopen in de 
lauwe tamheid van het rooms organisatieleven. 

Hij kende Heijermans en Querido, bij wie hij een duidelijke wen
ding gewaarwerd van het naturalisme naar de heldhaftige barm
hartigheid. Hij zag dezelfde strekking bij Dirk Coster en Just Have
laar. Ook Henriëtte Roland Holst zocht nieuwe wegen. In Frank
rijk verzamelde Jacques Maritainjeugdige schrijvers om zich heen, 
rooms of onrooms, die zich bezielen lieten door de geest van deernis 
en gerechtigheid. In Zwitserland beschreef Ramuz de kansen van 
de menselijke broederschap. Karl Muth gaf leiding aan de jongste 
duitse katholieken in een vredelievende sfeer van verdraagzaamheid 
en ruimhartig begrip. Jeugdige ridders dienden zich overal aan tot 
de heilige strijd ! 

Pieter haalde zijn schouders op over de ouderwetse troep van 
brave katholieke dichterlingen en verhaaltjesprutsers. Met hun 
zingzang en hun kuise werkelijkheidsontvluchtingen voorzagen 
zij slechts zelfvoldane geestelijke kruideniers van leesvoer. Hij kreeg 
een flauwe smaak in zijn mond van hun werk, dat gegarandeerd 
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onschadelijk bleef voor de ziel, maar verder niets betekende, neen, 
werkelijk niets. Hij kon niet zeggen hoezeer niets. Op advies van 
Querido toonde hij zich bereid, een enkele uitzondering te maken. 
Dit was voor de lyrische dichter Eduard Brom. Weliswaar ontving 
die aan de lopende band louteringen en extasen, waar dan pasklaar 
sonnetten uit rolden, doch zijn benepen aandoeningsleven bleef 
eerlijk en echt, dwars door de opgedirkte klinkklank van de mooie 
woorden heen. Verder was alle omzien schadelijk. Jongeren moes
ten enkel kijken naar de toekomst. 

Verwarmd aan zoveel geestdrift kwam ik thuis met de zekerheid, 
iets apostolisch te hebben ondernomen door verzen bij te dragen 
aan Roeping. Nog tijdens de vakantie stuurde ik Moller een ge
dicht over Dante, dat hij plaatste in september. De volgende maand 
kreeg hij mijn eerste bijdrage in proza: een opstel over de brabantse 
literator Prosper van Langendonck, in wie ik een voorganger schil
derde op het pad van de gemoedsloutering tot eerlijke eenvoud en 
oprechte zielsbelijdenis. Mijn novelle 'De Ravenzwarte' volgde 
kort hierop. In De Nieuwe Eeuw van 27 december 1923 besprak ik 
op verzoek van Pieter van der Meer de Walcheren de pasversche
nen bundel Dantes Opgang van Eduard Brom. 

Buiten boos opzet was ik aldus op mijn twintigste jaar een open
baar schrijver geworden. Nog kon ik hiervan de gevolgen niet 
schatten. Ik leefde in de roes van dit prille succes. Tot maart van het 
volgende jaar bleef ik achter mijn schuilnaam verborgen voor mijn 
medestudenten en voor de geestelijkheid van het bisdom. Toen ver
scheen 'De Litanie der Zonderlinge Zielen' in Roeping. De onver
wachte weerklank van dit gedicht had mij spoedig verraden. Ik 
werd er door bekend en tegelijk ontmaskerd. 
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XVII 

De Uleerstand 

TWEE GEBEURTENISSEN uit het begin van de twintigste eeuw 
veranderden het uitzicht van de westerse wereld. De eerste was de 
overwinning van de japanners op de russen te Port Arthur in 1905, 
de tweede: het eerherstel voor kapitein Dreyfus in 1906. 

Dat blanken verslagen konden worden door kleurlingen, bracht 
onontwijkbare gevolgen mee, die zich na de eerste wereldoorlog 
manifesteerden in een nieuwe kijk op de kunstvoortbrengselen van 
primitieve volkeren. Een neger met een saxofoon kwam uit nacht
clubs terecht op houtsneden, toen in brave gezinnen nog overal 
theelood, zilverpapier kurken stoppen en postzegels werden ge
spaard 'voor de zwartjes'. De hawaiiaanse guitaar jankte doordrin
gend uit de zwarte koffergramofoons, die de spreekhoorns met 
metalen speelplaten vervingen. Het heimwee naar een old Kentucky 
home doorzeurde zelfs de legermacht. In Den Haag ging een re
staurant open, waar men op zijn indisch kon eten. Chinezen, afge
schreven uit de monsterrol van oceaanstomers, verkochten kleu
mend pinda's op de hoeken van de straten. 'Ik sta en dommel J bij 
mijn trommel J tot ik uit mijn jasje waai', zong Louis Davids in zijn 
cabaret, zich niet bewust, dat pindachinezen dienst konden doen 
als internationale spionnen. De malle oostersheden van artiesten in 
Het Gooi spreidden een nevel van nieuwe religie over de gemeen
plaatsen van het uitstervend symbolisme. De Oppervlakkige Charle
ston van Paul van Ostayen maakte zijn eerste opgang als een uitda
ging aan de degelijkheid van iedere schoonheidsmoraal. De smaak 
van de jeugd vroeg exotische prikkels. Klassiek geschoolde beoor
delaars schudden het hoofd over zoveel verdwazing. Hield ze niet 
spoedig stand, dan zou de cultuur van ons werelddeel zich in kin-
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derachtige verwildering ontbinden. De jacht naar moderniteit 
kreeg hiervan de schuld. 

In de zaak-Dreyfus had het katholieke blok zich grof vergist. 
Fatsoenlijke mensen mochten Dreyfus niet voor onschuldig hou
den, want hij was een jood; Clemenceau niet voor onbaatzuchtig, 
want hij was een anarchist, en Zola niet voor betrouwbaar, want 
hij was een naturalist. Fatsoenlijke mensen gaven alleen aan fatsoen
lijke mensen gelijk. Deze verzwegen afspraak liep uit op een ver
schrikkelijk schandaal, dat opgenomen worden moest in de geschie
denis, voordat het publiek er de juiste lering uit trok. Toen gaf de 
mogelijkheid tot een bevooroordeeld vonnis menige rechter kip
pevel. Te schielijk zijn mening vestigen op grond van algemene 
stelligheden, bleek gevaarlijk. Iedere mens kon een uitzonderings
geval op elke regel zijn, zelfs al stond hij onder zware verdenking 
van misdaad. 

Deze twee gevolgtrekkingen speelden in de ethiek van het ex
pressionisme een hoofdrol. De inbreng van iets primitiefs kreeg een 
voorlopig ongeschatte waarde toegekend. Het zedelijk goede be
antwoordde niet klakkeloos aan een algemeen geldige norm. Hier
achter kwamen oude christelijke paradoxen bloot, die in een goed 
geharkte kerktuin nooit gezond gedijen konden. De laatsten, die de 
eersten moesten zijn; de tollenaars met groter geestelijk bestaans
recht dan de farizeeërs; het even grote loon voor werkers van het 
laatste uur; het gemeste kalf voor de verloren zoon; de grote ver
giffenis op voorwaarde van een sterke hartstocht; de heerlijkheid 
als loon voor lelies zonder zorg en bovenal de hemel als het verze
kerd bezit van wie aan kinderen gelijk worden, gaven buiten zon
dagspreken meestal ergernis. 

Onderwijl moest de stelling worden verdedigd, dat mystiek een 
binnenkerkelijk verschijnsel is, niet tevoorschijn gekomen uit ver
zet tegen de geloofsleer, integendeel door trouwe onderwerping 
aan de leer gevoed. In het bijzonder Sint Franciscus van Assisi, of 
zoals hij toen genoemd werd Broeder Frans, gaf voor de buiten
wacht gestalte aan een godsvruchtige dichterlijkheid, waarvoor ze 
geen plaats open zag in een geloofsgemeenschap met een vastge
heide dogmatiek. Weldra zou er gepolemiseerd worden over de 
gezagscrisis. Wij waren juist zover nog niet. In het voorjaar van 
1924 hing er een ongewisse luwte in de geestelijke dampkring. 
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Hiervan hebben de jongeren geprofiteerd. Ze zouden nooit zo 
snel een vormvernieuwing van de stijl tot algemeen debatpunt van 
ontwikkelde toeschouwers hebben aangescherpt, indien hun merk
waardige veeltalligheid geen uitdrukking gegeven had aan het la
tent gevoel van onbehagen bij de toenmalige gelovigen, priesters 
zowel als leken. Terwijl ze dit gevoel bevredigden door primitieve 
stamelkreten en luid gonzende beweringen betreffende de voorrang 
van het ethische boven het artistieke en van het deugdelijk leven 
boven de fraaie kunst, prikkelden zij het toch door hun brutale 
breuk met de traditie. 'De oude gewaden zijn afgelegd' klonk als 
een toverformule. 

'Enkel door nieuw te zijn, is iets niet goed'. Dit was voorlopig de 
formule van de tegenweer. Doch de partijen stonden geschaard. 
De jongerenbeweging schiep onrust. Als bij toeval samengevloeid 
in een nieuw tijdschrift, dwong ze week- en dagbladen tot bijval of 
verzet. De overtuigingskracht van haar program kon discutabel 
blijven, haar werfkracht was dit niet. Zo gaat het dikwijls met be
wegingen. 

Omdat ik er nauw bij betrokken was, stelt mij mijn geheugen 
misschien de uitwerking iets feller voor dan zij in werkelijkheid kan 
geweest zijn. Velen moet de nieuwe kunst even onverschillig heb
ben gelaten als de oude het deed. Doch de gesprekken, die ik bij
woonde op studeerkamers van seminaristen, of van lekenleraars 
tijdens de vakantie, raakten meestal de kunst nauwelijks aan. 
Iemand stoorde zich aan de vergelijking van de maansikkel met een 
afgeknipte vingernagel of een leeggegeten banaanschil, gelijk die 
voorkwam in een vers van Henri Bruning. Een ander vond die 
zienswijze dan toch wel pakkend. Dit verschil van opvatting lever
de slechts een uitgangspunt. Het bleef voortbestaan zonder nog 
invloed te hebben op de stof van het debat. 

Een ongewone beeldspraak vertegenwoordigt een ongewone 
kijk op de werkelijkheid. Was die ongewone zienswijze gerecht
vaardigd? Hadden onze voorgangers dan helemaal niets goeds ge
daan? Toegegeven dat zij goed gedaan hadden, was dit zelfde dan 
nog goed onder zo snel gewijzigde omstandigheden? Voldeed de 
vooroorlogse katechese nog ter voorkoming van het afglijden naar 
ongeloof of indifferentisme, vooral bij de fabrieksarbeiders? Over
stemde in de homilie de dagvaarding niet het vertrouwen? Van de 
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andere kant: liet de mobilisatie haar sporen niet na in echtbreuk, 
danswoede, snoeplust, bioscoopbezoek en zinnenprikkelende mo
de? Sprak in elk beroep op evangelische barmhartigheid tegen ze
denkundige gestrengheid niet de verholen zucht naar veiligstelling 
van een verslapte levenswijze mee? Moest men profeten vertrou
wen als Léon Bloy, wanneer zij in uitdagende tiraden blaften tegen 
de geestelijkheid, terwijl zij zelf in buitenechtelijke verhouding 
leefden? Is van kanker ooit iets anders te verwachten dan de dood? 
Maar toch: het evangelie is er. Wij hebben het niet uitgevonden! 
Wanneer het in elke eeuw nieuw blijft, mag het dit danken aan zijn 
innerlijke kracht. Onze taak houdt in, dat wij die kracht opnieuw 
beproeven. Ze raakt hierdoor niet uitgeput. 

Zo sloegen de discussies op en neer. Soms zat ik er verwezen bij 
te kijken, als buitenissige verzen aansprakelijk werden gesteld voor 
de teleurgang van iedere vastheid in het geloofsleven; meestal 
moest ik meedoen, bekend geraakt als voorstander van het moder
ne. Maar ik kon toch niet alles verdedigen! Te Nijmegen bezorgde 
in de eerste maanden van 1924 een afgescheiden groep jongeren 
het maandblad De Valbijl, dat ongegeneerd te keer ging tegen 
brave priesterdichters, Gerard Brom voor een machteloze intellec
tueel uitmaakte, de democratie verrot noemde en heftig uitviel te
gen de 'voortdurende tevredenheid, die bij het afwisselen van haar 
verschillende objecten: goed geweten, sigaar, wereldoorlog, katho
lieke zaak enz. in wezen dezelfde bleef'. De schrijver van 'Nijmeeg
sche Brieven' in het dagblad De Tijd, kon er niet buiten, dit rebel
lerende maandschrift, waarvan slechts drie nummers het licht heb
ben gezien, een in maart, een in mei en een in juni van 1924, grim
mig aan te wijzen als een haard van kritisch cynisme in de jonge 
universiteitsstad. Hij verweet, gelijk toen en lang daarna gebruik 
was, aan de jongeren een diep gemis van 'sensus catholicus'. Zij rea
geerden met hem uit te schelden voor een farizeeër. 

Deze aanblik bood ook mij weinig verkwikking. Dat de jonge
ren wilden vooruitzien zonder zich aan het voorbije te storen, om
dat op allerlei terreinen van het geestesleven een vernieuwing drin
gend nodig bleek, konden verstandige mensen billijken. Dat al het 
oude in puin werd geslagen omwille van een twijfelachtige nieuw
bouw, wekte verzet. Dit nam in weinig maanden verschillende 
vormen aan. 
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Professoren van de pas opgerichte katholieke univers1te1t, die 
zich toch al moeilijk de beschuldiging van het lijf konden schudden, 
als zouden zij sedert lang een vriendenkliek vormen, waarin ge
lijkgestemdheid hoger gold dan wetenschap of kunde, staken de 
hoofden bijeen op het bericht, dat het weekblad De Nieuwe Eeuw 
door gebrek van advertenties en verloop van intekenaars begon te 
kwijnen. Zij troffen een overeenkomst met de hoofdredacteur Max 
van Poll, waarbij ze toezegden, wekelijks een deel van de kopij te 
zullen verzorgen, maar dan ook levendig propaganda te voeren bij 
de twaalfhonderd eerste families in de katholieke bevolkingsgro'ep, 
op wier huiskamertafel een orgaan van populair schrijvende hoog
leraren niet mocht ontbreken. Cor Kropman,Jos van Wel en Pieter 
van der Meer de Walcheren kregen hun diensten niet onmiddellijk 
opgezegd. Toch voelden zij zich bij dit nieuwe bewind al spoedig 
onder voogdij. In de kranten verscheen een grootscheeps opgezette 
reclame voor de vernieuwde Nieuwe Eeuw. Als illustratie stond 
daarboven een tekening, die de koepel van de Sint Pieterskerk 
te Rome voorstelde, of te Oudenbosch, dit was niet duidelijk te 
onderscheiden. Hieronder las men in grote letters: 'De Koepel op 
de Kerk!' Dit was het parool van de journalistieke professorenactie, 
waarvan zich Gerard Brom opmerkelijk afzijdig hield, nu zij door 
Jacques van Ginneken S.J. werd aangevoerd. 

Op het seminarie verwachtten de studenten een heilzame herle
ving van de katholieke geestdrift, doch in De Valbijl waarschuwde 
Gerard Bruning: 'Vergeet niet, dat ge de geesten geen zeven jaar 
terug zet, gij allen, die de klaarheid mint en dus geen partij kiest, 
maar u te ruste vlijt in het nestdons van een goed geweten, na uw 
hersens gemarteld te hebben om het minst kwade eh het relatief 
beste te verenigen in het gunstigst akkoord (geen speld tussen te 
krijgen) tot meerdere eer en glorie van de r.k. staatspartij en haar 
adepten!' 

Van Ginneken overschatte zijn journalistieke vaardigheid. Hij 
schreef, in een barokke stijl, die voor de lezers van een weekblad te 
verwikkeld was, de inhoud neer van zijn zaterdagse colleges, ge
geven voor studenten, doch grotendeels gevuld door deftige dames 
uit de stad en uit de omtrek, voor wie de universiteit een nieuwtje 
was. Ze luisterden naar de geleerde praat als naar een te klassiek 
::oncert, meer uit begeerte om te laten zien, dat zij hier op zaterdag 
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in de voormiddag tijd voor konden vrijmaken dan om te horen wat 
er gezegd werd. Gedurende de eerste jaren van het bestaan van de 
universiteit hield deze ijdele toeloop stadig aan, zodat pater van 
Ginneken geloofde iets te bieden, waarnaar de bevolking hongerde. 

Hij sprak origineel over Jacques Perk, over Marcellus Emants, 
over het tijdschrift Spar en Hulst en over de beginjaren van de 
Tachtiger Beweging. Deze onderwerpen konden in een gehoor
zaal boeien; ze waren in een weekblad niet meer op hun plaats. 
Hier kwam bij, dat de roomse boekbesprekingen het werk van 
Emants taboe hadden verklaard. Het klonk sympathiek, er beter 
begrip voor te vragen, doch dit kon in De Nieuwe Eeuw uitslui
tend met verdoezeling van de hoofdmotieven geschieden, zodat de 
bijdragen wankelden tussen toegeeflijkheid en voorbehoud. Niets 
hindert lezers eerder dan iets weifelzieks. Dit lag ook niet in het ka
rakter van de schrijver. 

Spoedig nam hij zijn toevlucht tot andere stoffen, waarin hij zich 
uitleven kon. Hij wilde kerngroepen van apostelzielen om zich 
heen zien, roomse edelknapen en grootmoedige graalmeisjes, wier 
toekomst hij beschreef in alle kleuren van de regenboog. Taalpsy
choloog was hij gelijk het weinigen geweest zijn, maar journalistiek 
is geen taalpsychologie. Bovendien nam hij ellendige versjes op in 
zijn literatuurrubriek, die tot voor kort de poëtische actualiteiten 
uit binnen- en buitenland had besproken. Het gerucht wilde, dat 
hijzelf die rijmsels uit zijn duim zoog. Wat zijn collega's bijdroegen, 
mocht als journalistiek geen naam dragen. 

Of het de rechtstreekse bedoeling van deze mislukte reorganisatie 
is geweest, een dam op te werpen tegen de stuwkracht van de jon
geren, zou ik niet kunnen zeggen. Wel kregen de lezers die indruk. 
Ze vonden echter, dat de professoren maar op hun katheders moes
ten blijven en zich binnen de muren van hun collegezalen bezig 
moesten houden met hun gewichtige geleerdheid, die in het open
bare leven weinig zoden aan de dijk bracht. Voor de jonge genera
tie beduidde deze ontactische manoeuvre van geleerden een on
voorzien winstpunt. Pieter van der Meer de Walcheren verliet 
nochtans De Nieuwe Eeuw en zette zijn arbeid voort aan het week
blad Opgang, gesticht door Herman van den Eerenbeemt te Am
sterdam. Als medewerker voor muziek kreeg hij Lou Lichtveld 
naast zich onder de schuilnaam Hypertonides. 
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In januari van 1924, dat zijn sterfjaar zou worden, richtte C. S. 
Adama van Scheltema een maandschrift voor dichterlijke letter
kunde op, dat hij Orpheus noemde. Het werd verzorgd door Lau
rens van der Waals en verscheen in diens uitgeverij De W aelburgh 
te Blaricum. Scheltema kende Gerard Brom, die zijn boek over 
Italië uitvoerig had besproken en meer dan eens zijn bewondering 
had uitgedrukt voor de fleurige volkspoëzie van de socialistische 
dichter. Het maartnummer van Orpheus moest gewijd zijn aan de 
katholieke poëzie, nu hierin duidelijk iets nieuws op til kwam. De 
redactie nodigde Gerard Brom uit, deze aflevering te verzorgen. 
Hij vroeg werk aan twaalf dichters, onder wie Karel van den Oever, 
Marnix Gijsen en Wies Moens, maar hield alle nederlandse mede
werkers aan Roeping er buiten. Wel las hij hun duchtig de profeten 
in zijn langdurig woord vooraf, dat een derde deel van het poëzie
nummer vulde. 

'Terecht', schreef hij, 'heeft Carel Scharten het opdringerige aan
gewezen in het leesteken van de dubbele punt, waarmee deze jon
geren gewoon zijn hun orakels bijna zin voor zin aan te kondigen. 
Willen ze midden in hun aanloop niet hun adem verliezen, dan 
wordt het eindelijk tijd de grote sprong naar de onsterfelijkheid te 
doen ... Alsof er nooit nadrukkelijk genoeg tegen de luidruchtig
heid van het stoffelijk verkeerswezen kon opgeschreeuwd worden, 
perst de een na de ander een opzettelijke reclamestijl uit om de he
roïsche en liefst de apostolische toon aan te slaan. Ze schamen zich 
geen van allen voor het overkokend pathos, waarmee ze oorlog 
aan de halfheid, de verftjning en de sleur verklaren. Hun vernuft 
doen ze geweld aan, zo dikwijls ze het koele verstand verwensen. 
Deze provincialen voelen zich heftig door de verschijning van het 
grotestadsleven aangevlogen, zodat er nauwelijks een dichter komt 
roepen zonder een aeroplane of minstens een net telegraafdraden 
boven zijn hoofd te horen gonzen bijwijze van demonische sfeer 
die hij met priesterlijk gebaar bezweren zal. .. Ze leven van ontdek
kingen, ze leven voor openbaringen en het gevolg of zeker het ge
vaar kan worden dat de dichterlijke taal, indertijd met de sourdine 
van de stemmingspoëzie tot fluisteren gebracht, weer onvervaard 
aan het brallen slaat.' 

De dichter die komt 'roepen' moest een geestigheid verbeelden 
op de titel van Mollers maandblad, door Brom niet als een passieve, 
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doch als een actieve 'roeping' voorgesteld. Hij verzwakte de woord
speling door een uitleg tussen haakjes: 'zo'n gedicht wil immers 
niet gezongen of gezegd maar geroepen worden'. Dat een vooraan
staand vertegenwoordiger van het katholieke intellect bij ons met 
zulke flauwiteiten aan boord kwam, terwijl hij zich overigens ge
droeg, alsof we niet bestonden, prikkelde ons scherp. Persoonlijk 
ging dit mij niet aan. Ik had in 1924 niet het idee, dat ik al in een 
bloemlezing uit jonge dichters thuis hoorde, maar er bestond volop 
jongere katholieke poëzie in Nederland, waaruit iets karakteristie
kers voor de eigen tijd was op te delven dan de lauwe versjes van 
oudere paters uit De Beiaard, aan wie Brom bij het bundelen zijn 
voorkeur gaf. Carel Scharten besprak dit Orpheusnummer in De 
Telegraaf geheel in juichtoon, doch eindigde zijn feuilleton met de 
vingerwijzing: 'Het zou echter geen weelde zijn, mocht te eniger 
tijd een meer complete bloemlezing volgen'. 

Uit kranten kwamen mijn studiegenoten te weten, hoe krachtig 
Gerard Brom tegen de hoogmoed en de taalverbastering van de 
jongeren was opgetreden. Zijn bundeltje zelf vond weinig versprei
ding. Het maandschrift voor dichterlijke letterkunde hield geen 
stand. Toch miste de boetepreek haar uitwerking niet. Dwepen 
met de jongerenbeweging, tevoren hoogstens een blijk van onge
duld of onbevredigdheid, stelde voortaan de seinen op onveilig. 

Baanwachter bij uitnemendheid op dit levendig spoor was de 
jezuïet A. B. H. Gielen, die het maandblad Boekenschouw redi
geerde. Dit werd op het seminarie door enkele studenten gelezen. 
Het stelde zich ten doel, nieuwe publikaties te keuren op hun ge
schiktheid voor uitleenbibliotheken. Hiernaast gaf het artikels van 
enigszins apologetische strekking en een levendig tijdschriften
overzicht. 

Wat pater Gielen zo stug en zo gestaag tegen de schrijvende jeugd 
in het harnas joeg, moet iets persoonlijks geweest zijn, waarschijn
lijk de maagkwaal die hem zou slopen. In vroegere jaren legde hij 
durf aan de dag, indien het er opaan kwam, de publieke mening te 
trotseren. Nu klaagde hij steen en been over de eerbied die ver
zonk, de goede zeden die verloren gingen en de woordkunst die 
ontwricht werd. Zijn doemvonnis klonk apocalyptisch, alsof hij 
met haast moest getuigen, dat er binnenkort niets meer onaange
roerd zou blijven door het algemene verderf. Weliswaar schreef 
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hij hakkelig en ongedistingeerd, maar hij genoot het algemene ge
zag van de man die al jaren uitmaakte wat mocht en wat niet 
mocht. 

Welnu: men mocht niet jonger zijn. Hogere beweegredenen tot 
verontwaardiging schijnen hem niet te hebben aangedreven. Hij 
verdroeg de toekomst niet meer. Zijn agressiviteit verziekte hem. 
Iedere maand herhaalde hij de bittere verzekering, dat alles naar de 
bliksem liep met het geloof voorop. Hij moest hier iemand voor 
aansprakelijk stellen. Hij deed het ons. 

Zijn afkeer oefende bij behoudzuchtigen grote invloed uit. Als 
pater Gielen niet zo regelmatig de jongeren verketterd had, zou 
hun beweging minder problematisch zijn geworden voor parochie
priesters en seminarieprofessoren, die zich over het algemeen aan 
katholieke literatuur weinig gelegen lieten liggen. Hij werd in 1924 
op zijn felst. Zijn angst zaaide paniek. Zonder hem zou mijn ont
maskering als medewerker aan het tijdschrift van de jongeren geen 
grote vaart hebben gelopen. Nu stelde ze mij in verdenking van 
teugelloze opstandigheid tegen het kerkgezag en al wat hiermee 
samenhing. Gelukkig kreeg ik welwillende voorsprekers. 

Een absoluut verbod om iets te laten drukken in een tijdschrift 
werd mij niet onmiddellijk gegeven. Ik moest alleen tevoren laten 
controleren wat ik schreef. Deze verplichting verkoelde mijn ijver 
aanzienlijk, want ik had weinig zin om over een dichtregel te rede
kavelen met de president. Toch werkte ik tot februari 1925 nog vrij 
geregeld mee aan Roeping. Toen werd mij elke vorm van dichten 
of schrijven verboden, om welke reden weet ik niet. Waarschijnlijk 
ging ik op de pastories te zeer over de tong. 
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XVIII 

De Eerste Vergadering 

CAFE MARINUS te Tilburg bezat een rustig vergaderzaaltje boven 
aan een afgelegen straat, waarnaar ik zoeken moest, toen op dinsdag 
na pasen van 1924 de katholieke jongeren er hun eerste onderlinge 
kennismaking zouden vieren. Mij was door de initiatiefnemers ver
zocht, bij die gelegenheid een voordracht te houden over de samen
hang tussen inhoud en vorm in het letterkundige kunstwerk. Hier 
had ik zwaar mijn best op gedaan. Het stuk stond vol aanhalingen 
uit Aristoteles en Thomas, polemiseerde terloops met Jacques Mari
tain, streefde naar een schoonheidsopvatting, waarin de nieuwere 
aandoeningsleer verwerkt zou zijn. Het eindigde met woorden van 
Franz Werf el. 

Vóór mijn aankomst bleek er een misverstand bij de organisa
toren van de ontmoetingsdag te zijn ontstaan. Zij verwachtten mij 
niet. Het onjuiste bericht, dat de president van het seminarie mij 
geen verlof had gegeven, de bijeenkomst te bezoeken, had zich on
der de deelnemers verspreid. Waarschijnlijk drong het gerucht van 
mijn betraptheid tot Lambert Bijnen of Gerard Knuvelder door. 
Hieruit maakten zij zelf dan de gevolgtrekking, dat ik niet zou kun
nen komen. In mijn plaats sprak Jan Engelman, die ik tevoren nooit 
gezien had. Hij begon zijn redevoering met het uitdrukken van zijn 
leedwezen over mijn afwezigheid, terwijl ik zowat vlak voor zijn 
voeten zat. Hij citeerde Arthur Schnitzler en Rainer Maria Rilke, 
polemiseerde terloops met Jacques Maritain en eindigde met woor
den vanJean Cocteau. 

Ik kon moeilijk de bewering laten voorbijgaan dat ik niet aan
wezig was, hoewel ik de redenaar niet wilde storen. Zo trok mijn 
verbazing de aandacht van een man met een liggende boord en 
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vlinderende das, die bij het binnenkomen mijn nieuwsgierigheid had 
opgewekt. Hij hield zich van het gezelschap opvallend afzijdig, ge
lijk een journalist zou doen, maar zodra hij begreep wie ik was, 
schoofhij zijn stoel iets dichter naar mij toe. Hij maakte zich bekend 
als Antoon Coolen. Dit deed hij echter niet met name. Hij stak zijn 
hand naar mij uit en zei enkel 'Brabant'. Ik antwoordde met de
zelfde groet. Wij hadden tot dan toe elkaar nooit gezien en ook 
geen kans gekregen om elkaar te leren kennen uit portretten. Van 
zijn gestalte had ik mij een heel andere voorstelling gevormd, hij 
waarschijnlijk ook van de mijne. Onze begroeting benam ons iede
re twijfel. Wij waren allebei het meest naar deze bijeenkomst ge
trokken door de mogelijkheid, elkaar te zullen zien. In een seconde 
werden we vrienden voor heel het verdere leven. 

Onderwijl vervolgde de spreker zijn betoog. Ik luisterde met 
aandacht naar die toevloed van nieuwe begrippen, waarin het kun
stenaarschap op de voorgrond gesteld werd als het doorzielde vorm
vermogen van de eenzame mens tussen zijn schoonheidbegerige 
broeders in de maatschappij. Het artistiek uitdrukbare is geen ge
meengoed; eerst het goed uitgedrukte kan dit worden, wanneer 
het in de vorm van het kunstwerk tot zelfstandigheid voltogen, zich 
los heeft gemaakt van zijn geboorteplaats in de ziel. Het eigen leven 
van het kunstwerk kreeg bij Engelman de nadruk. Wat de maker 
er aan meegaf, moest allereerst een innerlijke gaafheid zijn. Ge
spannen volheid, ruimtelijke begrensdheid moesten het overbodige 
vanzelf verwijderen en ieder onderdeel zijn samengetrokkenheid 
met de andere delen op de wezenskern gunnen. Engelman sprak 
sober, zonder gebaren, met een beschaafde stem, een beetje slepend, 
naar het bijna zangerige toe. Zijn toon was niet opdringerig, doch 
kalm en zeker. Het was de stemtoon van een peinzer, niet van een 
vechter. Zelden tevoren hoorde ik zo onbevangen spreken over 
kunst. 

In de kringen, waarin ik verkeerde, gebeurde dit wellicht met 
groter geestdrift, doch altijd in een stemming van verweer. Bij ons 
moest al wat kunst genoemd werd zijn bestaansrecht veilig stellen. 
Het mooie moest bewezen worden, helder aangetoond met argu
menten in het defensief tegen de kans dat de toehoorder dit mooie 
niet zou willen erkennen. In de debatten over de kunst van de jon
geren klonken verdediging en aanval dikwijls schreeuwerig. Ze 
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werden onderbroken door ironische tussenroepen of brute nega
ties. Engelman bracht heel het jongerenvraagstuk in een andere 
sfeer. Hij besefte niet, hoezeer hij in dit brabantse milieu optrad als 
overtuigde leek, wiens inzicht zich verantwoordde door zijn erva
ring. Hij bracht het persoonlijk experiment van de kunstontwerper 
in het geding, dat hiermee wegweek van wijsbegeerte of apologie 
naar een eigen geldingsgebied, waar de smaak de boventoon voer
de, niet de redekaveling. 

Nu ik er toch was, kreeg ik het verzoek, ook mijn voordracht te 
laten horen. Dit zou de twistgesprekken bekorten, omdat er na 
twee lezingen maar weinig tijd bleef voor debat. Herhaaldelijk had 
ik toespraken voorgelezen in kleine gezelschappen, meest van mede
studenten. Hier sprak ik voor het eerst van mijn leven een onbekend 
auditorium toe. Dit was veel grilliger samengesteld dan ik had ver
wacht. Enkele heel jonge mannen vormden vleugelgroepen rond 
een kern van geestelijken en iets meer bejaarde leraarstypen, waar
onder sommige direct door kleding of haardracht kenbaar waren 
als artisten. De jongeren omstreeks 1925 droegen geen lange of on
gekamde haren, geen fluwelen jasjes en geen ongewone boorden 
of dassen, met uitzondering van Coolen, die tot zijn dood toe trouw 
bleef aan zijn vlinderende lavallièredas met liggende boord. Verder 
zag ook hij er altijd heel gewoon uit. 

De centrale figuur van de ouderen-groep was doctor Maller, die 
op een hoge stoel rechtop zat, het hoofd een beetje achterover, en 
scherp luisterde naar wat ik zei. Mijn uiteenzetting bleef veel 
schoolser dan het betoog van Engelman. Ik haalde min of meer mo
derne gevolgtrekkingen te voorschijn uit grondbeginselen, die 
iedereen als juist erkennen moest. Ik wilde ons goed recht in de 
jongerenstrijd logisch verdedigen. Dit bleek niet nodig. Over wat 
ik zei was iedereen het eens. Hierover was men het waarschijnlijk 
al eens geweest voor het betreden van de zaal. Ik verwachtte en 
vreesde debat van de nijmeegse groep, inzonderheid van Gerard 
Bruning, over kerkvoorschriften en evangelie, doch er kwam niets los. 

Een kelner voerde consumpties aan en nam bestellingen op, ter
wijl de jongeren zich aan elkander voorstelden. Tussen enkele 
utrechtenaren met Henk Kuitenbrouwer als zegsman, en doctor 
Maller ontstond een twistgesprek over het recht van de hoofdre
dacteur om regels te schrappen in binnengekomen kopij. Maller 
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bleek dit gedaan te hebben in een vers van Kuyle, die zo'n behan
deling in het vervolg niet meer verdragen zou. Hij was op het oog 
een van de allerjongste aanwezigen, een guitige kerel met bolrond 
gezicht, blauwe ogen en vlasblonde haren, die uit een platte schei
ding rechts over zijn voorhoofd vielen in een brede, vlassige lok. 
Hij stond op zijn recht als auteur, doch voelde minder lust om dit 
in ons gezelschap te verdedigen dan zijn broer, die bepaald niet te
vreden bleek over Mollers beleid. Henk Kuitenbrouwer werkte al 
jaren mee aan De Beiaard. Hij vond dat Brom zich als redacteur 
fatsoenlijker gedroeg dan Moller. Deze liet zich hierdoor niet uit 
het veld slaan. Met stemverheffing tot dreigens toe beklemtoonde 
hij de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie. De jongeren 
waren nu eenmaal nog jong. Ze hadden leiding nodig. 

Op deze vergadering kon een belangloze toeschouwer reeds be
sluiten, dat eerlang de utrechtse groep zich van Roeping zou los
maken. Ze verschilde naar geestesgesteldheid te sterk van de bra
bantse priesters en leraren met hun blijmoedig cultuuroptimisme 
en hun onderdanig kerkgeloof. De utrechtenaars vormden een ty
pische lekengroep. Ze waren zeker niet onvroom, doch hun bele
zenheid verschilde sterk van de onze. Ze hadden onlangs Paul van 
Ostayen ontdekt, wiens Bezette Stad, uitgegeven door De Sikkel 
te Antwerpen, traag naar de nederlandse boekhandel doordrong, 
terwijl zijn vorige werk hier zo goed als onbekend gebleven was. 
Ze vonden ons zichtbaar te log van religieusheid, te bezwaard met 
een economische vooruitgangsproblematiek, te weinig onverschil
lig voor het geschrijf van gewestelijke krantjes en parochieblaadjes, 
kortom te gemoedelijk onderworpen aan geestelijke voogdij, om 
van de samenwerking met ons veel te blijven hopen. 

Onder de schijnbare leraarstypen, die niet zo piepjong meer wa
ren, kende ik er één van zijn portret. Dit was de dichter Bernard 
Verhoeven, kunstredacteur van Het Centrum te Utrecht, doch 
woonachtig te Arnhem. Aan het Centrum werkte ook Jan Engel
man. Hij verzekerde mij, dat Verhoeven zijn beste en edelste vriend 
was, een man om een huis op te bouwen. Ik durfde de kennisma
king niet goed aan. Hier bezat ik een persoonlijke reden voor. 

Op het eind van 1922 was van Bernard Verhoeven een dichtbun
del verschenen, die De Voorhof heette. Dit werk verscheen bij het 
Nederlands Boekhuis te Tilburg, toentertijd een jonge onderne-
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ming, die ook de eerste schetsenbundel van Antoon Coolen en van 
pater Molenaar in de handel bracht, naast vertalingen uit het werk 
van de toen veel gelezen bekeerling Robert Hugh Benson. De uit
gaven van dit bedrijf kwamen langs de enige boekhandelaar van 
het dorp Hoeven tamelijk trouw het seminarie binnen, waar overi
gens weinig ontspanningslectuur of bellettrie werd gekocht. Zo 
had ik mij De Voorhof bij verschijning aangeschaft, juist in de 
laatste periode van mijn ongerepte aanhankelijkheid aan de pries
terpoëzie van het zuiden. Verhoeven schoof even buiten dit kader, 
hoewel hij zich een 'zanger als een leviet' noemde in een van de 
eerste sonnetten uit het boek. Zijn onderwerpen koos hij vrijer en 
zijn taal beheerste hij vaster dan de dichters, die ik op het seminarie 
het liefst las. Geboren in hetzelfde jaar als Gerard Bruning, maakte 
hij een andere ontwikkeling door, zodat hij veeleer een nakomer 
leek van de generatie uit r9ro dan een voorloper van de onze. Hij 
kende ook grondig de poëzie van A. Roland Holst, M. Nijhoff, 
J. W. F. Werumeus Buning, P. N. van Eyck, Victor van Vriesland 
en Geerten Gossaert, die ik toen grotendeels nog moest ontdekken. 
Te Arnhem ging hij geregeld om met Jan Greshoff en Albert Bes
nard, die in een koffiehuis aan het V elperplein hun stamtafel hadden. 
Een afdeling van zijn bundel heette: 'Liederen van de Melaatse'. 
Deze titel wees op een zwaarmoedige afgezonderdheid van het ge
meenschapsleven, gelijk die ook mij kon bedrukken. Hij schreef 
nochtans Marialiederen. Zijn beste gedicht, dat 'Ootmoed' heet, 
is een kerstlied. 

Een alles doordringende melancholie legde een waas over zijn 
geestdrift, die zich hierdoor toch niet ontmoedigen liet. Met de 
gedichten uit zijn bundel voelde ik diepe verwantschap. Ik heb het 
boek dag aan dag gelezen tot ik het vrijwel van buiten kende. In 
mijn verzen van toen volgde ik het lang niet steeds argeloos na. 
Gedurende dat jaar vereerde ik de onbekende Bernard Verhoeven 
als mijn meester. Nog in maart van 1923 gaf ik uitdrukking aan dit 
gevoel in een gekunsteld sonnet, dat in de terzinen hetzelfde rijm
paar bewaarde als in het octaaf. Het begon met de regel 'V erhoevens 
Voorhof is mijn avondbrood'. 

Langs welke weg ik het adres van de dichter leerde kennen, weet 
ik niet meer, doch ik stuurde hem dit prijsgedicht toe als de hulde 
van een onbekende. In de begeleidende brief zal ik wel hebben mee-
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gedeeld, dat ik vaker verzen schreef Ik weet het niet meer. Na
tuurlijk hoopte ik op een antwoord, misschien wel als beginpunt van 
nader contact. Dit antwoord bleef uit! Ik maakte mij bezorgd, het 
goede adres niet getroffen te hebben, informeerde opnieuw, doch 
moest berusten bij het vermoeden, dat mijn lofdicht als nietswaar
dig naar de prullemand verwezen zou zijn. 

Nu zat daar tijdens het borreluur van de jongerenvergadering de 
man vlak bij mij, die mijn vers versmaad had. Ik kon dit niet alle
maal uitleggen aan Jan Engelman, want ook hem ontmoette ik die 
dag voor het eerst. Hij stond er op, mij aan Verhoeven voor te stel
len. Die wist niet dadelijk, dat de Hoevense seminarist Anton van 
Duinkerken dezelfde was als de toezender van het gedicht. Onze 
conversatie vlotte spoedig. Schuchter bracht ik mijn teleurstelling 
ter sprake. Ik kreeg de belofte, dat een volgende brief niet onbeant
woord zou blijven. Het adres was inderdaad goed! 

Dit zou ik zo uitvoerig niet vertellen, als in de jaren, die op april 
1924 volgden, Bernard Verhoeven niet mijn grootste geestelijke 
steun was geworden. Ik heb hem vrijwel wekelijks in volle ver
trouwen geschreven en altijd stipt antwoord gekregen. Mijn hele 
ziel legde ik in de moeilijkste tijd, die ik ooit heb moeten doorma
ken, voor hem open. Hij begreep mijn idealen en mijn conflicten. 
Met hem heb ik in 1926 mijn eerste reis naar Parijs gemaakt. Onze 
oude vriendschap doorleefde langdurige stilten. Toch behoeven 
wij nu nog elkaar maar bij toeval te zien in een trein of op een ver
gadering en ons gesprek gaat voort, alsof het nooit was onderbroken. 

Als woordvoerder van de zuidelijke letterkundigen trad tijdens 
de besprekingen voor tafel Robert Graafland uit Maastricht op, die 
in de eerste jaargangen van Roeping schetsen uit het militaire leven 
publiceerde. Ik herinner mij weinig van hem, maar weet nog dat 
hij naar mijn oordeel de overtuigingskracht miste om de vastge
sloten eenheid van de jongerenbeweging voldoende te verdedigen. 
Misschien vond hij het helemaal zo erg niet, dat duidelijk samen
horige groepen zich afscheidden; voor mij bleef dit de grootste 
angst. Onze verdeeldheid zou de tegenstanders kracht geven; -
onze vastberaden eenheid kon hen in korte tijd ontwapenen. Zo 
dacht ook Gerard Knuvelder er over en zelfs Antoon Coolen, voor 
wie het groepsverband veel minder betekende. Aan tafel zat ik 
tussen hem en Albert Kuyle tegenover Gerard Bruning. 
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Twee jongere schrijvers uit Nijmegen declameerden tezamen 
tijdens de maaltijd 'Aangebrand' van A.C. W. Staring, waarbij de 
een de tekst opzegde en de ander de gebaren vertoonde in zulk een 
combinatie, dat de gebarende ledematen, krachtens camouflage 
door een overjas, bij de aldus dwergachtig er uitziende spreker 
schenen te behoren. Deze kinderlijke manier van voordragen gaf 
aan het vers iets zots. Rob de Wild vroeg: 'Heeft aangebrand ook 
voetjes, moeder Aagt?', terwijl de handen van Frans Schaepman 
de hulpeloosheid van kleine Piet demonstreerden. Dit was een 
grapje uit hun schooltijd. Het voldeed als tafelspel aardig, doch mij 
verbaasde dit soort plezier bij mensen, van wie ik verwachtte dat 
zij zonder uitzondering gepatenteerde diepdenkers zouden zijn. 
Coolen toonde zich even verwonderd als ik. Ook hij had heftig
heid in plaats van jongensachtigheid tegemoetgezien. Hem viel het 
mee, dat er niet giftig werd geredetwist. Hij is nooit graag aanwe
zig geweest in een gezelschap met ruzie. 

Wel ontstond er aan tafel een meningsverschil tussen mij en Ge
rard Bruning. Dit was even voordat als dessert een roomgele pud
ding werd opgediend. De aanleiding staat mij niet precies meer 
voor de geest. Ons gesprek hield verband met de inleiding van Kurt 
Pinthus op 'Menschheitsdämmerung'. GerardBruning beoordeelde 
een onderdeel hiervan anders dan ik. Hij had een paar happen tot 
zich genomen, terwijl ik hem uitlegde, hoe ik de bedoeling van 
Pinthus begreep. Met mijn verklaring kon hij het onmogelijk eens 
zijn. Hij gesticuleerde met zijn vork, vinnig en snel. Op een gege
ven ogenblik kwam zijn romp naar voren over zijn bord; hij hield 
de vork bij de steel met de tanden naar mij toe, als dreigde hij, mij 
ermee in het gezicht te zullen prikken. De hand, die de vork hield, 
bewoog in kleine schokkende gebaartjes. 

Antoon Coolen merkte dit op. Hij zag in deze ongewone hou
ding een zinneteken van Gerard Brunings heftigheid van overtui
ging. De woorden kregen hetzelfde schokkende ritme bij hem als 
de bewegingen. De stilte daarna viel bruusk in, als om enkel nog 
ruimte te laten aan een verzwegen overwinningskreet. Ik moest 
mijn ongelijk toegeven. Gerard Bruning at zijn maaltijd verder of 
er niets gebeurd was. 

Bij het uit elkander gaan beloofden Coolen en ik, dat wij elkaar 
geregeld zouden schrijven en overdrukjes sturen van hetgeen wij 
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publiceerden. Tijdens ons gesprek te Tilburg bleef het gezelschap 
te dicht om ons heen dan dat wij veel persoonlijks tegen elkaar kon
den zeggen. Ons trof het bij deze eerste kennismaking vooral, dat 
wij, met dezelfde gedachten bezig, voortkomstig waren uit de 
uiterste hoeken van Noord Brabant, de een uit het oosten, de ander 
uit het westen. Wij leefden beiden in het besef, dat de provincie 
zich onder onze ogen aan het ontwikkelen was naar een zorgwek
kende toekomst. Brabant moest onder de gewesten meetellen om 
zich zelf te kunnen worden. Om het te zeggen in woorden, die 
iedere jonge schrijver toen direct als een aanhaling uit Lodewijk 
van Deyssel herkende: Brabant moest opgestoten worden in de 
vaart der volkeren! 

Het inhalen van de culturele achterstand lokte ons minder als een 
ideaal dan het ons bekommerde als een plicht. Wij zochten naar het 
behoud van de wezenskenmerken van de brabantse mens in de aan
staande verandering van de tijden, die wij voelden aankomen als 
een volslagen vernieuwing van het leven, doch met de dreiging van 
een gevaarlijke nivellering. Deze dingen ervoeren wij in diepe ernst. 
Ze kunnen achteraf wat beperkt van verhoudingen schijnen: onze 
persoonlijke toekomst voelden wij er ten nauwste bij betrokken. 

Van het ogenblik af, dat ik Antoon Coolen leerde kennen, twij -
felden wij geen ogenblik, of wij waren geroepen, het brabantse 
volk te vertegenwoordigen in de literatuur van onze generatie. Wij 
spraken echter het woord literatuur niet graag uit, omdat het 
zweemde naar mooischrijverij. Weergave van gemoedsbewogen
heid eiste naakte oprechtheid, geen toeleg op uiterlijk vormschoon. 
Niettemin beschouwden wij de vertegenwoordiging van de volks
geest in de letteren als de meest noodzakelijke volksvertegenwoor
diging. Juist deze had Brabant al te zeer gemist. 

Wie dit uitgangspunt wil beoordelen, dient zich te herinneren, 
hoe er in ons land na de eerste wereldoorlog over Noord-Brabant 
werd gesproken en gedacht. De mobilisatie bracht er vier jaar lang 
veel mensen heen, die er nooit geweest waren en er ook bitter wei
nig van wisten. Ze ontmoetten er een volk, dat ze gezellig en ge
moedelijk vonden, maar onontwikkeld en verstoken van geeste
lijke vrijheid. Er vloeide veel geld binnen. Dit werd slecht verdeeld 
en slecht gebruikt. Aanzienlijke oorlogswinsten kwamen in krin
gen, die er niet mee wisten om te gaan. De onevenwichtigheid van 
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het economische leven schokte het moreel van de bevolking. Voor· 
al de culturele achterlijkheid en geestelijke horigheid viel menig< 
bezoeker op. Kranten wezen haar ironisch of verontwaardigd aar 
bij gevallen van dorpse criminaliteit of bij hooglopende confücter 
tussen gemeenteraadsleden van verschillende politieke overtuiging 

Wellicht nog vroeger dan ik kreeg Coolen vermaningen te horer 
over de noodzakelijkheid voor het brabantse volk om zijn achter· 
stand op korte termijn in te lopen. In mei van het jaar 1903 had d< 
familie Coolen zich op het Haageind te Deurne gevestigd. Antoon 
de oudste zoon, was toen zes jaar en bezocht de parochiale school 
die door fraters werd beheerd sedert l 896. De toenmalige pastoo1 
had de meester van de openbare school, Hendrik Nicolaas Ouwer
ling, niet mee overgenomen, omdat hij niet op deze eigendunke
lijke man gesteld was. Toch bleef Ouwerling te Deurne wonen. 
Hij nam jongens in opleiding voor onderwijsakten en bemoeide 
zich levendig met de geschiedenis van de streek. Zijn eigenzinnig
heid, die volop redenen van bestaan had, bracht hem in verzet teger 
allerlei heersende gewoonten en toonaangevende personen. Hi~ 
hield er een eigen idee over het wel en wee van Noord-Braban1 
op na. Dit onderscheidde zich in menig opzicht scherp van de 
denkbeelden, die rond de eeuwwisseling door de geestelijkheic 
voor deugdelijk werden gehouden. 

In l 899 aanvaardde Ouwerling een betrekking als redacteur aar: 
De Zuidwillemsvaart te Helmond. In dit krantje schreef hij vinnige 
strijdartikelen tegen iedereen, die de indruk wekte, volksdomheic 
aan te zien voor een geloofsbelang. Meer in het bijzonder bestreeö 
hij in dit blad de ijverige, maar ook koppige norbertijn G. van den 
Elzen tijdens de zogenaamde boteroorlog van 1904. 

Aan de opleidingscursus van H. N. Ouwerling studeerde in die 
jaren Herman J. J. Maas voor hoofdonderwijzer. Diens eerste schet
sen over de Peel nam Ouwerling op in De Zuidwillemsvaart. Ze 
verschenen in 1901 gebundeld bij Van Moorsel en Van den Boo
gaart te Helmond. Zijn latere romans 'Verstooteling', 'Landelijke 
Eenvoud' en 'Het Goud van de Peel' bezorgden aan Herman Maai 
de toentertijd uiterst bedenkelijke bijnaam van brabantse Zola. 
Zijn 'ruw naturalisme' is inmiddels opvallend verbleekt, doch de 
ergernis, die het opwekte, gaf in 1908 aan Ouwerling een prikkel 
om in een lijvig vlugschrift met feiten en cijfers te betogen, dat de 
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zuidergewesten in allerlei opzicht achterlijk waren gebleven, om
dat zij achterlijk waren gehouden. 

Antoon Coolen heeft de bibliotheek van zijn buurman Ouwer
ling al leren kennen, voordat hij in 1909 naar het norbertijnengym
nasium te Heeswijk vertrok. 'Voor die boeken, onverschillig hoe 
hun inhoud was, heb ik bevend van eerbied gestaan', getuigde hij 
in het Geschenk van de Boekenweek uit 1932· Hier leende hij on
der zijn vakanties de werken van Conscience, van Jan Reinier en 
August Snieders, later ook die van Stijn Streuvels en Herman Maas. 

Wat de norbertijnen van Heeswijk hem bijbrachten, werd hem 
door zijn buurman niet ontroofd. Wel was het Ouwerling, die 
hem het eerste inzicht gaf in het speelse verschil tussen braafheid en 
eerlijkheid, waarvan de maatschappelijke onderscheidingen in een 
begrensde en besloten samenleving voor een aanzienlijk deel af
hangen. 

Gaandeweg heeft Antoon Coolen zijn idealen verruimd. Hij is 
echter nooit de pleitbezorger van de ossewagen tegen de auto ge
weest. Bij het zoeken naar hetgeen hij onveranderd bewaard wilde 
zien in land en volle van Noord-Brabant, zette hij al vroeg het 
aangeleerde schema van deugden en zekerheden opzij, dat enkel 
dienst deed als kleefstof voor sociale behoudzucht. Hij had bij zijn 
debuut als zeventienjarige auteur een sterke neiging naar roman
tische verdroming overgehouden uit zijn geestdriftige lectuur in 
landelijke novellen. Hij wist nochtans toen al, dat het verschil tussen 
spierwit en pikzwart, gelijk het bij Jan Reinier en Snieders in de 
zedelijke kenschetsing van de personages opvalt, niet meer volledig 
strookte met de werkelijkheidswaarneming van de mens in de 
twintigste eeuw. Het beantwoordde aan een theorie over het leven, 
die de romantiek voor een goed deel had geborgd bij de pedagogie 
uit de verlichtingstijden voor een ander deel had overgenomen uit 
het conventioneel geworden christelijke denken over deugd en 
ondeugd, dat inmiddels het voorkomen had gekregen van een ge
scherpt onderscheidingsvermogen voor fatsoen en onfatsoen. 

Toen Antoon Coolen in 1914 als volontair op de drukkerij van 
August Pellemans te Helmond zelf zijn eerste schetsenbundeltje 
zette, dat 'Opinies' heette, kan hij de illusie niet hebben meegedra
gen, eenmaal in Duitsland, Scandinavië en vooral in Tsjecho-Slo
wakije tot de grootste romanschrijvers van Europa gerekend te 
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zullen worden. Maar het dreef zijn eerzucht niet buiten alle spoor, 
dat hij een plaats wilde veroveren tussen de brabantse schrijvers 
van zijn eigen tijd. 

Wat hem van dit debuut in 1914 tot zijn dood in 1961 het diepst 
ter harte is blijven gaan, was de verzekering van het levensgeluk 
voor de brabantse mens. Iedere andere gedachte van hem kwam 
hierop achteraan. Als eerste bedreiging van dit geluk schetste hij in 
zijnjeugdnovellen de giftige fluistercampagne van de schijnheiligen 
en de onnozelen. Hij vond de samenwerking van deze twee groe
pen te stevig geordend om er niet gedurig tegen in opstand te 
komen. 

Het leven heeft hem in latere jaren geleerd, dat ook schijndeugd 
en domheid vatbaar zijn voor kleurverandering. Van een toornige 
revolte verwachtte hij op de duur minder uitwerking dan van een 
milde doorschouwing. Toch heeft hij nooit berust bij het onmis
kenbare feit, dat het alledaagse levensgeluk van goede mensen in 
onze samenleving het gereedst en het bitterst belaagd wordt door 
personen, die er een al te sluitend wereldbeeld op na houden, onge
acht of ze dit met godsdienstige, staatkundige, maatschappelijke, 
economische of culturele tinten beschilderen. Bij de verf ligt het 
grote verschil niet. 

Misschien zijn grootste kracht was zijn afkeer van twist. Hij ver
meed in zijn heldere opstandigheid alle beledigende scherpte.Jonge 
mensen worden gemakkelijk meegesleept door vinnige polemisten. 
Ze houden strijdbaarheid voor een bestaansvoorwaarde van stand
vastigheid. Hierom geloven zij niet, dat er gewoonlijk een bredere 
invloed uitgaat van rust dan van drift. Coolen wilde geen schim
pende verweerschriften samenstellen, doch de gebeurtenissen eerlijk 
doorgronden. In zijn eerste verhalen toonde hij aan, dat de struc
tuurverandering in het brabantse dorpsleven de verouderde be
hoedzaamheid van vroeger niet langer verdroeg. Er moest een 
nieuwe vorm van volksopvoeding komen. Ik beschikte over een 
hele voorraad seminariekennis. Ik had veel boeken gelezen, maar 
er bestonden duizend dingen, waar ik niets van wist of vermoedde, 
hoewel ze voor mijn leeftijdgenoten tot de gewoonste zaken van 
de wereld behoorden. Coolen wijdde mij in zulke moeilijkheden 
in door er eenvoudig over te vertellen. Problemen kregen bij hem 
het karakter van spanningen tussen voorstelbaarheden. Het onder-
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werp van een bewering lag niet abstract onzichtbaar achter zijn 
woorden, maar toonde gedaante en gedrag, zolang hij er mee bezig 
bleef 

Langs Brabant was een stuk geschiedenis heengegaan, waaraan 
het zo goed als geen deel heeft gehad. Het bracht geen grote renais
sancekunst voort, kende weinig inheemse barok en genoot op verre 
afstand in een ontleende patriottentaal van de verlichtingsdenk
beelden, die tot het volk niet doordrongen. Voelden zijn gezag
voerders behoefte aan beschaving, dan werd die van buiten af be
vredigd. De mensen op het platteland kregen hier hoegenaamd 
niets van te zien. Voor hen bleef de kerkliturgie het enige spectacu
laire gebeuren. Voorzover de bewindhebbers dit gedoogden, werd 
ze uitgebreid met openbare betuigingen van godsvrucht als een 
dramatisch door boetezang onderbroken lijdenspreek met kruisweg
oefening gedurende de vasten, of een gezamenlijke bedevaart met 
vaandels en kerkgezang op straat naar een grensdorp. Begrafenissen 
bewaarden de statigheid van stijl uit een welvarender tijdperk. 
Doopsel, communiefeest en trouwpartij vergaderden families bin
nenshuis. Aan de lotwisseling van de steden bezweken rederijkers
kamers en ondernemende ambachtsgilden. De schutterijen kregen 
vreemdelingen tot bestuurders. De nijverheid verbloedde. De land
bouw leverde geen marktproducten op. Het grootste stuk van de 
boMm lag braak. 

Coolen beleefde de herinnering aan deze geestelijke beweging
loosheid van het brabantse volk op een persoonlijke manier. Al had 
hij die toestand niet meer gekend, ze liet in de omgeving van zijn 
jeugd een lusteloosheid achter, waartegen hij met al zijn zielskrach
ten optornde. Hij werkte hard. Om zich te ontspannen las hij veel. 
Hij las heel andere schrijvers dan ik. Hij vond bij Ibsen en Strind
berg, bij Charles-Louis Philippe en Colette, bij Oscar Wilde en 
Bernard Shaw, bij Gustav Frenssen en Gerhard Hauptmann wat in 
Brabant niemand zocht. Hij probeerde niet deze schrijvers na te 
volgen, doch het ging hem om hun voorstelling van de levenswer
kelijkheid. Ze gaven hem een doorschouwend begrip van het le
vensgeheim. 

Uit onze gesprekken en brieven werd mij duidelijk, dat hij dit 
begrip van het levensmysterie niet gemakkelijk kon samenvoegen 
met zijn algemene wereldbeschouwing, die mild en hartelijk ge-
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grond was op een evangelisch vertrouwen in de goedheid van God, 
maar wars van alle theologische bespiegeling. Hij doorworstelde 
de vervreemding van het verleden. Een figuur, die hem sterk aan
trok, bleef iedere gekomene uit het onbekende. Zoals in zijn ro
mans telkens gestalten zonder binding aan enige herkomst verschij
nen, die kracht uitoefenen, omdat ze geen herinneringen meeslepen, 
zo scheen hij zich te willen ontdoen van een last, die hem geen 
ogenblik los liet. De raadselachtige zwervers uit zijn eigen verhalen 
prikkelden scherp zijn aandacht. Het was soms, of hij deze mensen 
achterna zou willen gaan op het ogenblik dat ze verdwijnen. Hij 
werd teruggehouden door de magneetkracht van het nabije. Onge
wisse verten lokten hem levenslang, maar hij bleef waar hij thuis
hoorde. 

Met Antoon Coolen ben ik meer dan dertig jaar bevriend ge
weest. Dit was wellicht de rijkste vriendschap van mijn leven, zeker 
de meest verrijkende. Ze gaf mij de gelegenheid, vast te stellen, dat 
zijn werkelijke bedoelingen herhaaldelijk werden misduid, omdat 
zijn beoordelaars hem voor veel eenvoudiger hielden dan hij was. 
Zijn voorstellingswijze streefd,e naar bevattelijkheid. Wie zal het 
ontkennen? Doch dit maakte de dingen die hij beschreef niet een
voudig. Nog minder maakte het de beweegredenen eenvoudig, 
waarom hij die dingen beschreef. 

De sterkste drijfkracht van zijn kunstenaarschap was zijn l.Jten
se beleving van een modern brabanderschap. Een halve eeuw gele
den klonk dit als een onbegrijpelijke paradox. De woorden ver
droegen elkanders nabijheid in het geheel niet. Wat brabants wilde 
heten, kon op geen enkele wijze modern zijn. Het gewest was tra
ditioneel. Zo was het van ouds aan elke bewoner vertrouwd. Bij de 
eigenschappen van andere provincies vergeleken was het achterlijk. 
Het wilde op die manier achterlijk zijn en blijven. Het verhief de 
redenen, waarom het voor achterlijk werd uitgescholden tot oor
zaken van fierheid. Het drukte neer wat zich uit die vertrouwde 
achterlijkheid wilde vrijvechten. Deze druk gaf veerkracht aan 
Coolen. Hij zag heel goed de levenswaarde van de ware eenvoud. 
Hij zag tegelijkertijd heel scherp de weerloosheid van een eenvoud, 
die buiten werkelijke verhoudingen geduwd werd en hierdoor on
beproefd bleef. 

Uit deze spanning waren allerlei ontsnappingen mogelijk. Ook 
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in dit opzicht heeft Antoon Coolen zijn brabantse eenvoud aan 
bittere proeven onderworpen of toch buiten zijn wil zien onder
werpen. Hij is nooit hartstochtelijk vechtlustig geweest. Naarvecht
lustigen keek hij altijd met verbazing, zoals hij keek naar Gerard 
Bruning, die met vorkpunten argumenteerde. Maar hij was aller
minst laf. Hij was barmhartig. Hij heeft geleefd en gewerkt in een 
tijd, waarin barmhartigheid als schrijverskwaliteit spoedig gemin
acht werd. Hier heeft hij zich nooit een zier van aangetrokken. Hij 
speelde niet de barmhartige samaritaan in een gewest dat priesters 
en levieten bij de vleet bezat. Hij was niet barmhartig, omdat hij 
romanschrijver was. De verhouding lag juist andersom. Hij schreef, 
omdat hij diep in zijn gemoed de spanning niet verduren kon tussen 
het werkelijke en het ware, het nabije en het verre, de miserie en 
de hemel. 

Mijn samenhorigheid met hem bleek ons op de bijeenkomst te 
Tilburg vooral uit ons gemoedsverschil met de jongeren van elders. 
Ze kwamen voor een deel uit grotere steden, Utrecht, Maastricht, 
Nijmegen. Hun groepsverband was hechter dan de onderlinge om
gang van de brabantse schrijvers, die in dorpen woonden, elkaar 
zelden zagen, ook verder uiteen liepen in leeftijd en beroep, talent 
en ontwikkeling. Die anderen zagen elkaar, als zij wilden, iedere 
dag. Ze bezochten moderne boekwinkels, kenden de nieuwste tijd
schriften uit het buitenland, maar misten meestal de rust tot lange, 
gedegen lectuur in ouderwetse schrijvers. De mannen van De Val
bijl leken stiller en goedmoediger dan zich verwachten liet. Daar
entegen waren de utrechtse jongeren roerig door ongeduld naar 
iets pittigers dan het maandblad van Moller. Hun onderlinge ver
scheidenheid viel nog weinig op. In alle drie de groepen bevonden 
zich dichters en prozaschrijvers, die binnenkort een andere loopbaan 
zouden kiezen. Soms leken dezen juist de meest belovenden. Gerard 
Bruning wantrouwde de grote hoeveelheid. Hij gaf dit kort hierna 
te kennen in zijn krant. Hij geloofde feitelijk al niet meer in de ge
zamenlijke opmars van jeugdige idealisten naar een betere toekomst. 
Ieder zou volgens hem voor zichzelf moeten instaan. 

Had ik voldoende praktische kijk op mensen en dingen bezeten, 
dan zou deze vergadering van de jongeren mij dieper hebben te
leurgesteld dan ze deed. Ik voelde mij te gelukkig met mijn nieuwe 
vrienden en te hartelijk opgenomen in hun vanzelfsprekende ge-

241 



meenzaamheid om te bedenk.en, dat tijdens de gesprek.ken telkens 
een afbrokkeling dreigde, waarbij het zuiden opnieuw aan zichzelf 
zou worden overgelaten. Moller kon haar niet tegenhouden. Bezat 
hij hier de kracht toe, dan miste hij toch de nodige meegaandheid. 
Hij zag zijn volgelingen niet voor vol aan. In wezen droomde hij 
van iets anders dan zij. Dit werd mij duidelijk in de verdere loop 
van dat jaar. 
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XIX 

Tweeërlei Geestverwantschap 

TER u G o P het seminarie besefte ik niet, hoe ver mijn kennismaking 
met de jongere schrijvers mij verwijderd had van mijn gewone be
zigheden en plichten. Ik voegde mij zonder moeite naar het leer
program. Ook de voorgeschreven geestelijke oefeningen onder
hield ik zonder last te hebben van mijn wereldse kennissenkring, 
die ik trouwens in het geheel niet als werelds beschouwde. Ik schreef 
aan Verhoeven, aan Coolen, aan Kuyle als aan geestverwanten in 
een streving, die voor mij allereerst religieus was en bleef. Zij eer
biedigden in mij deze opvatting, indien ze haar al niet met gelijke 
ernst deelden. Ik schreef in die zomer een gedicht, dat ik 'The Gos
pel of Beauty' noemde. Voor mij bleef deze titel het programma 
van de geestelijke jongerenbeweging. 

Toch moet ik toegeven, dat de onderwerpen van mijn bijdragen 
aan Roeping ongemerkt profaner werden dan tevoren. In 1924 viel 
het vierde eeuwfeest van Pierre de Ronsard. De uitgeverij Garnier, 
bij wie ik vaker klassieke teksten bestelde, gaf bij die gelegenheid 
een volledige editie van Ronsard in het licht. Ik kocht de zeven 
delen en verslond ze. Uit het artikel, dat ik er aan wijdde in Roe
ping, kan blijken, hoe verrukt en hoe bang ik was. Ik noemde enke
le van zijn gedichten 'angstig mooi'. Dit soort verrassende zegs
wijzen lag toen wel enigszins in de stijl van de tijd, doch zoals ik 
het uitdrukte, was ik het echt gewaargeworden. 

Doctor Maller en Gerard Bruning wezen alles af wat renais
sancekunst heette. Zij vonden die kunst onoprecht, vol opzettelijke 
verfraaiingen en verdraaiingen, wuft in de oude betekenis van 
standpuntloos en weifelziek. Deze visie hoorde bij het programma 
van de jongere school. Ik kon haar gemakkelijk overnemen, want 
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ik had weinig schrijvers uit de eigenlijke renaissance gelezen. Ik 
kende van Hooft enkel de vaste bloemlezingstukken en van Petrarca 
de twee of drie sonnetten, die een lichtvaardig vonnis mogelijk 
maken. 

Bij de volgehouden lezing van het hele levenswerk van Ronsard, 
ondersteund door het dikke boek van Gustave Cohen, toen gloed
nieuw, moest ik mij aan een ander inzicht gewonnen geven. Ik wor
stelde tegen mezelf om te blijven instemmen met de verwerping, 
gelijk toen het gebruikelijke woord klonk. Wij moesten veel uit 
het verleden 'verwerpen'. Maar ik werd meegesleept door de tover 
van de maatgang. Ik zag en hoorde de lente in de bloesem van de 
meidoorn, het neerstorten van de bergbeek, de opvlucht van de 
leeuwerik, de dauw op de rozen en de hoge, heldere lach van de 
landmeisjes in de Vendome. 

Werd ik bekoord door de lieflijkheid van hun verschijning? Ik 
was tweeëntwintig jaar. Ronsard is een van de gevoeligste liefde
dichters, die ooit hebben geleefd. Ik genoot in de twee delen der 
Amours de subtiliteit van de opeenvolgende vrouwenportretten: 
Cassandre, Marie, Sinope, Genèvrc, Isabeau, Française, Helène. 

Meer dan zijn lange rijmdiscoursen, waarin ik de vastheid van 
zijn stijl en de kracht van zijn bewijsvoering bewonderde, moeten 
mij de wisselzieke liefdesverklaringen met hun deining tussen ernst 
en speelsheid getuigenis hebben gegeven over het wonderlijk ver
mogen van de dichtkunst. Tot dusver las ik nooit zo iets verliefds. 
Wat de heldinnen van Racine toevertrouwen aan haar kamerjuf
fers, bekleedt in het treurspel een taak. Het mag vervoerend klin
ken, maar het vervoert tot ondergang. Bij Ronsard leerde ik de 
liefde kennen in haar vrije zelfstandigheid. Hij beleed zijn gevoelens 
onbeschroomd in klagend verlangen of dartel genot. Aan meisjes 
heb ik op het seminarie niet gedacht. Dit moet onwaarschijnlijk 
klinken voor een lezer, die de seminariegeest niet kent. Wij zochten 
onze omgang met elkaar, ook tijdens de vakanties. In onze gesprek
ken, die vrijmoedig konden handelen over onze leerstof of over 
elkanders hebbelijkheden, vermeden we zelfs de geringste zinspe
ling op het erotische of op het seksuele leven. We kenden de vrouw 
als een begrip. Buiten onze meest onmiddellijke familieleden ken
den we eigenlijk geen vrouwen. 

Hoe ik met deze ongereptheid van verbeelding de glinsterende 
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liefdeverzen van Ronsard verwerkt heb, is mij een raadsel gewor
den. Ik kwam tegen de wisseling van voorwerp in verweer. Hierin 
beschuldigde ik de dichter van ontrouw aan zichzelf en aan de 
roeping van zijn kunst. Ik noemde zijn sonnetten 'mooie leugens'. 
Toch hielden ze mij in hun greep. Ze doorzongen de zomer, waarin 
ik mijn lang artikel schreef. Ik wees op de grondtrek van weemoed 
en onverzadigdheid in het karakter van Ronsard. Ik voelde heime
lijk misschien een geruststellende blijdschap over het feit, dat hij bij 
geen van zijn geliefden een duurzaam geluk vond. In zijn verdedi
ging van zijn geloof schaadde volgens mijn oordeel zijn zedelijk 
gedrag aan zijn oprechtheid. Hij leek mij voor een apologèet te 
libertijns. Uit de vorige franse schrijver, wiens volledig werk ik 
grondig doornam, Joseph de Maistre, bleven kernspreuken mij bij 
die consequentie eisten tussen leer en leven. Ik overwoog, of ik 
Ronsard verwerpen kon. Ik verklaarde hem met de vooringeno
menheid van mijn jeugd tot een verliteratuurde gestalte, geen forse, 
voorbeeldige kunstenaar, doch een man met een verziekt gemoed. 

Mijn opstel over hem herschreef ik in 1935, toen het leven mij 
geleerd had, hoe lichtvaardig een algemeen schema van aanvaar
ding en verwerping het groeiende bestaan ontwricht. Er heerste in 
1925 en 1926 een verwerpingswoede onder de jongeren. Zij tastte 
ook mij aan. Ze verzwaarde met meer druk dan ik vermoedde heel 
mijn geestelijk leven. 

Het woord 'verwerpen', dat als aanduiding van een kritische 
verhouding tot de literatuur iets anders betekent dan zomaar 'waar
deloos achten', is zeker niet van Gerard Bruning afkomstig. Het 
moet in die zin al op te sporen zijn bij L. J. M. Feber, Maria Viola 
of doctor Schaepman. Zij 'verwierpen' kunstwaarden, die door 
anderen ten volle werden erkend, bijvoorbeeld het schilderswerk 
van Botticelli, omdat zij ongunstig oordeelden over de veronder
stelde 'levenswaarde' van zulke voortbrengselen. Op die manier 
'verwierp' Marnix Gij sen de poëzie van Karel van de W oestijne 
in 1920. Hij kwam later op dit vonnis terug. Feber 'verwierp' om 
hun geest de romans van Herman Robbers, al stelde hij hun uiter
lijke structuur aan jongere schrijvers tot voorbeeld. 

In het moedwillige verwerpen verborg zich een voorafgegane 
bewondering, die aangevoeld was als een verleiding of verzoeking. 
Gerard Bruning verwierp het proza van Dirk Coster, ofschoon hij 
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deze schrijver gelijktijdig voor een zeer bekwaam literatuurcriticus 
hield. Hij verwierp de eerste dichtbundel van Albert Kuyle, hoewel 
hij er hoedanigheden genoeg in ontwaarde. Doch hij vond in de 
verzen van Kuyle niets anders uitgedrukt dan de notitie van een 
vluchtige vervoering. Dit was voor hem te weinig. Een boek met 
gedichten moest aan zijn geest en hart vaster voedsel verschaffen. 

Bij Gerard Brunings epigonen werd het verwerpen een zedelijke 
sport. Ze verwierpen Tolstoj of ze verwierpen Stendhal met even
veel gemak en met evenveel zekerheid als ze Maurits Wagenvoort 
of Ina Boudier Bakker verwierpen. Een verwerpelijk auteur kon 
dus een groot schrijver zijn, doch het predikaat van grootheid, toe
kenbaar aan het schrijverschap, bleek in zulke gevallen niet toepasse
lijk op de vitale waarde van zijn werk. André Gide gold als het dui
delijkste voorbeeld van een verwerpelijke, hoewel grote schrijver. 

Deze problematiek betreffende de levensbetekenis van de kunst 
vond haar diepste bron in onze innerlijke onrust. Wij verwierpen 
wat ons kwelde. Zodra een boek ons enigermate onzeker van ons
zelf maakte, erkenden wij er de stijlwaarde van, immers zonder 
zijn stijl zou het ons niet hebben beroerd, maar wij verwierpen de 
levensbetekenis. Deze methode van beoordeling sloot nauwer aan 
dan wij dachten bij het systeem van pater A.B. H. Gielen S.J. met 
zijn Boekenschouw. Daar klonk het zedelijk oordeel wat plomper 
en bleef de stijlwaardering minder geschakeerd, doch de tweeslach
tigheid van oordeel was dezelfde. Wij hadden ons nog niet vrijge
vochten van het simpele moralisme, dat een onmiddellijke en alge
mene uitwerking veronderstelde van ieder tafereel in een roman of 
van iedere regel in een gedicht. Wel verhieven de jongeren het 
twistgesprek over kunst en moraal naar een hoger niveau, waar zij 
het als een spanning tussen kunst en leven beschouwden, maar ze 
konden nog geen afstand doen van de eis naar bevestiging van de 
erkende waarheid door de kunst. 

In dit debat greep Jan Engelman in. Hij had veel omgegaan met 
Gerard Bruning in de laatste maanden van diens leven. Toen deze 
helderste criticus van de jongerenbeweging in oktober 1926 ge
storven was, wees Engelman zijn lezers op de snelle ontwikkeling, 
die Gerard Bruning had doorgemaakt van het apostolaatsideaal uit 
1922, via de felle verwerpingen uit 1925 en 1926, naar de organische 
vormbeschouwingen in zijn laatste brieven en opstellen. Engelman 
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vreesde minder dan zijn leeftijdgenoten het zogenaamd estheticis
me. Hij beschouwde de zorg van de kunstenaar voor de gaafheid 
van zijn werk als een ambachtelijke taakvervulling, die haar eigen 
zedelijke goedheid in zichzelf heeft en zich hiermee voor het gewe
ten voldoende rechtvaardigen kan. Deze zienswijze verdedigde hij 
in De Gemeenschap, het maandblad, dat door de utrechtse jongeren 
in januari van 1925 werd opgericht. 

Mij bedroefde deze afscheiding. Ik leefde nog altijd in de illusie 
van de vastverbonden samenhorigheid. Moller legde mij niets in de 
weg. Integendeel liet hij mij telkens merken, mijn bijdragen gaarne 
te ontvangen en te plaatsen. Terwijl hij mij aanmoedigde en ik in 
allerlei brieven mijn mening over de nieuwste tijdschriftnummers 
en bundels neerschrijven kon aan mijn literaire vrienden, wijzigde 
zich mijn figuur voor de buitenwereld aanzienlijk. In het bisdom 
wist nu iedere priester, dat ik gedichten en opstellen publiceerde. 
Sommigen vonden dit misschien zo gek niet, maar de meesten mis
prezen mijn ongeduld. Een seminarist hoorde niet in de openbaar
heid thuis. De jongeren vormden een bedenkelijke groep, die zich 
niets aantrok van de kerkelijke boekenwet en geen eerbied toonde 
voor de gezonde traditie. Mijn deelgenootschap aan deze bende 
van onbetrouwbare herrieschoppers moest mij eerlang ernstig doen 
ontsporen. 

Ik weet niet, hoeveel aandrang er in die dagen is uitgeoefend op 
de overheid om mij het zwijgen te doen opleggen. Ik weet wel, dat 
in het begin van 1925 in alle gezelschappen van geestelijken over 
mijn geval rumoerig gepraat werd. De een wist er iets meer van 
dan de ander. Uit de som van oordeelvellingen en berichten ont
stond een heel ongunstig beeld. 

Meestal ondervindt een mens slechts zijdelings de werking van 
geklets. Toch kan die werking fataal zijn. Langs allerlei sluipwegen 
kreeg ik te vernemen, dat ik zou moeten kiezen tussen de jongeren
beweging en het seminarieleven. Mijn tegenwerping, dat beide 
zich lieten verenigen door hetzelfde ideale toekomstbeeld, ver
zwakte zienderogen door het onderling krakeel van de kunstenaars 
en door de regelmaat, waarmee gewezen werd op het gevaar van 
een vals mysticisme, een overmoedig modernisme en een oneer
biedig laïcisme. In februari 1925 liep dit spaak. De president bracht 
mij het bevel van de bisschop over, dat het volslagen gedaan moest 
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zijn met mijn toeleg op de literatuur. Niet enkel het publiceren 
werd mij volledig verboden, doch ook het schrijven. Ik had mij aan 
belangrijker werk te wijden. 

Het is mogelijk, dat in die tijd mijn studieresultaten reden tot 
klachten hebben gegeven. Toch zijn zij in dit geval niet de door
slaggevende oorzaak geweest van het totale schrijfverbod. Die oor
zaak lag bij de overtuiging, dat mijn twee verschillende levens
staten geen vereniging verdroegen. Ik twijfelde niet aan de eerlijk
heid van deze overtuiging bij mijn overheid, wel aan haar juistheid. 
Zelf voelde ik in mijn positie niets scheef zitten. Mij onderwerpen 
zou een krachtige, doch heilzame beproeving zijn. Dit vonden 
allen, die ik om raad vroeg. Vergeefs heb ik tussen februari 1925 en 
oktober 1926 mij dit geweld aangedaan. Ik moest ook mijn corres
pondentie met letterkundigen staken, al behoefde ik de vriend
schapsbanden niet volledig te verbreken. Zelfs kreeg ik verlof om 
in de kerstvakantie van 1925 een vergadering van de katholieke 
letterkundigen bij te wonen in het hotel Parkzicht te Amsterdam. 

Deze vergadering werd voorgezeten door L. J. M. Feber. Deze 
schrijver was op dat ogenblik een verbindingsman tussen jong en 
oud. Hij werd geboren te Bergen op Zoom in 1885, was dus precies 
veertig jaar. Sedert 1922 lid van de Tweede Kamer, zetelde hij daar 
als indische specialist van de roomse partij, omdat hij elf jaar als 
ingenieur van 's lands waterstaat op Java gediend had. Gedurende 
die indische periode schreef hij artikelen en schetsen in De Maas
bode, die nu voor het eerst werden gebundeld in de geelruggen
serie van Herman van den Eerenbeemt. In l9II plaatste Van Onzen 
Tijd een krachtig artikel van Feber, waarin hij zijn misnoegen uit
drukte over de gang van zaken in de katholieke literatuur en bre
dere paden aanwees voor haar toekomstige ontwikkeling. Deze be
schouwing was toen voorbarig of profetisch, al naar gdang men 
het zien wil. Ze kreeg een redactionele voetnoot mee, die haar ken
schetste als interessant, stoutmoedig en onuitvoerbaar. Thans leek 
de toenmalige wens van Feber werkelijkheid geworden. Wat de 
jongeren wilden, had hij in l9II eenzaam voorvoeld. Hij behoorde 
nochtans bij de oudere generatie. Gerard Brom was maar drie jaar 
ouder dan hij. Hij genoot het vertrouwen van alle roomse schrij
vers. Zijn pasverschenen boeken waren ook buiten de katholieke 
pers gunstig ontvangen. Hij beschikte over een krachtige stem. 
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Zijn beleid kon de bestaande spanningen verzachten, terwijl toch 
iedereen de kans zou krijgen, zijn mening te zeggen. 

In werkelijkheid werd deze kerstvergadering een chaos. Als spre
ker was er B. H. Molkenboer O.P. uitgenodigd, die een boetepreek 
tegen de jongeren hield, waarop Willem Nieuwenhuis schuchter 
de argumenten ontvouwde, die aangevoerd kunnen worden voor 
het optreden van iedere nieuwe generatie. Molkenboer, heb ik later 
ondervonden, was niet de barse donderpater, waarvoor wij hem 
toen hielden. Zijn gedichten, gebundeld in r9rr, zeiden ons niets. 
Ze waren trouwens in r925 volslagen vergeten. Hij droeg vooral 
een grote naam als Vondelkenner. Deze reputatie bleek stevig ge
grond op een toen nog klein aantal wetenschappelijke studies, ver
schenen in De Katholiek en in De Beiaard. Ze waren voor hun on
derwerp van eminent belang, maar voor de literaire ideeënvorming 
na 1920 geen voedzame klokspijs. 

Molkenboer trad op als een verbolgen kanselredenaar, die nooit 
zo iets ergs had gezien als het kwaad, dat hij thans moest bestrijden. 
Iedere nieuwe generatie diende te staan op de rug van de vorige, be
weerde hij. Deze komische beeldspraak gaf mij het ripost in, dat wij 
op de ruggen van onze voorgangers stonden, doch dat wij er op 
stonden te dansen. Ook de andere bezwaren van de gewijde rede
naar weerlegde ik als plotseling aangewezen woordvoerder van de 
jongerengeneratie met gelijksoortige ironie, die Gerard Bruning 
aan het juichen bracht in het verslag dat hij voor De Gelderlander 
over de kerstvergadering schreef, maar die ik overigens onder mijn 
penibele omstandigheden beter voor mij had kunnen houden. 

Mijn onverwachte felheid tegen Molkenboer misstond mij in de 
ogen van diens leeftijdgenoten. Ze geloofden niet, dat er uit zulk 
een kritische seminarist, een normale priester kon groeien. Frederik 
van Eeden, enigszins verdwaald in het gezelschap van zijn nieuwe 
geloofsgenoten, bemoedigde mij echter met het vooruitzicht op de 
nieuwe broederschap van de mensheid, waarvoor wij dapper moes
ten strijden tegen ouderwetse vooroordelen. Feber, in dezelfde stad 
geboren als ik, erkende in mijn onstuimigheid de trekken uit zijn 
eigen jeugd, doch waarschuwde, dat ik het niet te bar moest maken, 
als ik werkelijk mijn doel bereiken wilde. 

De jongeren vertrokken naar een goedkopere eetgelegenheid. 
Ik zat aan t:lfel met de oudere generatie, omdat mijn gastheer mij in 
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Parkzicht zou afhalen. Poelhekke, die ik daar voor het eerst ont
moette, gedroeg zich vaderlijk mild tegen mij. Hij herinnerde mij 
aan zijn eigen rebellie tegen het tekort in 1900, doch liet doorsche
meren, dat hij van de jongeren als geheel genomen weinig degelijks 
verwachtte. Ieder zou straks zijn eigen weg gaan. Wat was er ge
meen tussen Jan Engelman en Antoon Coolen, Henri Bruning en 
Albert Kuyle? Spoedig genoeg zou ik zien, dat zulke tijdelijke sa
menpakkingen van jonge mensen niet beklijven. Voor mijn werk 
bezat hij alle waardering, daar niet van, maar ik moest mij vrijma
ken van het idee, als kon het nieuwe leven gemeenschappelijk wor
den geforceerd. Verder praatte hij met mij over andere dingen. Hij 
kende veel sagen en sprookjes, die in vroegere literatuur grondslag 
hadden geleverd tot prachtige meesterwerken. Onderduiken in de 
studie van de oude brabantse volksverhalen kon mijn geest be
vruchten. Haastige spoed levert niets blijvends op. 

De grote kranten gaven mijn antwoord aan Molkenboer zeer 
verkort weer, echter in woorden genoeg om ontzetting te zaaien 
in het gebied van Breda. Zoiets manhaftigs als Molkenboer weer
spreken gaf geen pas. Wat verbeeldde ik mij ? Dat ik aan Roeping 
had meegewerkt, kon er wellicht mee door, doch dat ik het pleit 
opnam voor de brutale jongeren, die in De Gemeenschap hun hagel 
schoten naar allerlei nette personen en degelijke instellingen, moest 
met morele afdwaling worden gelijkgesteld. 

Voor mij is 1926 een zwaar jaar geworden. Ik had tot dan toe aan 
mijn priesterroeping nooit ernstig getwijfeld. Anderen twijfelden 
er eerder aan dan ik. Ze lag voor mij in het verlengde van mijn to
tale ontwikkeling van geest. Ik onderscheidde niet tussen een letter
kundige loopbaan en een priesterlijke taakvervulling. Mijn keuze, 
voorzover die redelijk was, had ik gemaakt door mij te onderwer
pen aan het schrijfverbod. Later zou ik toch schrijven; dit kon niet 
anders. Het lag evenzeer in mijn aard als het onbekommerde ge
mak, waarmee ik de theologische studie voltooide. 

Nu ik telkens weerstaan moest aan de bekoring om een gedicht, 
dat in mij opkwam, neer te schrijven, begon ik onzeker en zenuw
achtig te worden. Ik kreeg schrikbeelden van mijzelf als onwaardig 
priester. Ik vreesde de werkelijkheid aan te kijken. Melancholische 
buien vergalden mijn geluk. Ik vroeg en kreeg verlof om de Ver
handeling over de Liefde tot God van Bernardus van Clairvaux 
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voor mijzelf te vertalen. Hoe levendiger ik mij verdiepte in dit 
kleine meesterstuk. van mystiek proza, hoe duidelijker mij werd, 
dat het ontworpen was om het beschouwende leven met het werk
dadige te verzoenen. De poging slaagde in dit geval. Ze werd even
wel ondernomen in juist zulk een crisis als ik thans doormaken 
moest. Ik vertaalde zo precies als ik kon met mijn beschikbare mid
delen, mij spoedig bewust, dat meer gespecialiseerde kennis mij 
ontbrak. 

Hiermee komt een tweede moeilijkheid ter sprake, die mij in deze 
tijd zwaar hinderde. Ik mag zeggen dat ik niet tot de zwakste stu
denten behoorde. Ook ontplooide ik een natuurlijke ijver. Tijd 
was mij kostbaar, al kon ik hem zonder wroeging spillen aan vrien
dengesprekken. Drift om te weten, om verworven kennis te grond
vesten op veroverd inzicht, om gegevens van verschillende her
komst samen te voegen tot nieuwe overzichtelijkheid, kenmerkt 
in alle tijden de jonge intellectueel. Hij overschat hierbij zijn vaar
digheid, stelt zich te spoedig met een inval in plaats van een vondst 
tevreden, mengt te gemakkelijk zijn materiaal en drijft het te snel 
naar conclusies. Hierin verschilde ik niet van mijn leeftijdgenoten, 
die liefhebberij voor studie bezaten. Doch de levenswaarde van 
deze liefhebberij zag ik niet meer voldoende helder in. 

De troosteloosheid, die elke student overvalt, zodra hij de om
vang van het weetbare gaat overzien, ontmoedigde mij bij het 
langzaam vorderend vertaalwerk, toen ik begreep, dat het woord
gebruik van de grondtekst persoonlijke kenmerken droeg. Om 
één werkje van een schrijver uit de twaalfde eeuw te vertalen, moet 
men al zijn boeken kennen. Men moet doordringen in zijn geest, 
zijn betoogtrant, zijn kijk op de dingen, zijn dagelijkse levensom
geving, het open veld van zijn verbeelding, de omtrek van zijn 
denkbeelden en de toegangswegen tot zijn voorstellingswereld. 
Ongeduld versmaadt deze trage toeleg; onkunde misprijst zulk 
academisch priegelwerk. 

Voorzover ik ongeduldig was om klaar te komen met het boek, 
kon ik mijzelf bedwingen door het vooruitzicht, dat het in min
stens vier jaar niet mocht worden gedrukt. Maar mijn onkunde 
zocht spitsvondige ontsnappingen naar een vooroordeel, dat toen
tertijd sterk bij de jongere schrijvers en dichters opkwam. Al wie 
de jongeren aanviel in tijdschrift of krant, verweet hen hun anti-
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intellectualisme. Dit is een lelijk woord als een ander. Er werd op 
zijn hoogst mee bedoeld, dat jonge mensen dikwijls een oordeel 
uitspreken op het gevoel af. Is dit gevoel zuiver, dan kan het oor
deel zijn waarde bezitten, zelfs behouden. 

Toch wordt aldus niet afgedaan wat de bestrijders bedoelden. 
Dat de jongeren niet academisch gevormd waren, mochten de ou
deren hun waarlijk niet verwijten. Ook zij bleven voor het meren
deel dilettanten en autodidacten. Maar er heerste werkelijk een 
angst voor alle cerebraliteit. 

In de bouw van vers of boek mocht de redelijkheid niet het spon
tane wordingsproces overheersen; ze mocht het hoogstens leidend 
volgen. Van de knappe studiekoppen kwam in de wereld het heil 
niet. Terwijl heel het volk op allerlei gebied bezieling en voorlich
ting vroeg, kreeg het vaak stenen voor brood. In het bijzonder de 
theologie leek op dat ogenblik weinig aangepast aan de behoefte. 
De moraal bracht het leven in stelsel. De universiteit doceerde langs 
de mensen heen. Haar wetenschap lag opgetast in vakken. Een 
stemming van verzet tegen alle academisme drong diep door in de 
vrije kunsten. Begrijpen stond achter bij aanvoelen en betogen bij 
bezielen. 

Dit voor te stellen als de noodlottige invloed van het dadaïsme 
en het expressionisme, die de jongeren zo diep besmetten, kostte 
weinig kennis van de nieuwe kunst. Zodra het intellect zich hier
tegen te weer stelde, verviel het in dor gewauwel of in onhandige 
boosaardigheid. Zelden verborg de intellectueel zijn jaloezie jegens 
de kunstenaar of de spontane gevoelsmens. Ook binnen mijn ge
moed benijdde het kenvermogen telkens de vervoering. Ik wilde 
zwijmelen bij het genie van Bernardus. Ik wilde zijn woorden zo 
modern mogelijk weergeven om de taal van de oude mystiek op 
haar plaats te stellen in de periferie van onze nieuwe taal. Hiertoe 
boden woordenboeken van het middeleeuws latijn te weinig bij
stand. Het beste van mijn werk moest uit mijzelf te voorschijn ko
men. Het richtte zich niet op de beterweters, die voetnoten maak
ten, maar op de honger van de zielen, lang veronachtzaamd, en 
door de vrome weetjesweters diep aan het geeuwen gebracht. 

Waren mijn begeerten zo naïef als ze zich voordeden? Hier twij
fel ik aan. Ze verzinnebeeldden en verscherpten de tweestrijd, die 
onbevredigbaar binnen mijzelf begonnen was. Tijdens de vakantie 
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viel mij aan een boekenstalletje op de markt een roman in handen 
uit het expressionistische tijdperk. Hij werd geschreven in 1916. 
Het was 'Das grosze Sehnen' (Den store Hunger) van de noorse 
schrijver Johan Bojer, door Julia Koppel vertaald, uitgegeven bij 
Ullstein te Berlijn. De hoofdpersoon heeft last met zijn buurman, 
trouwens ook last met zichzelf De onenigheid verscherpt zich tot 
haat. Intussen loopt hem alles tegen. Hij is doodarm, maar bezit een 
zak graan. Het verhaal, waarvan de complicaties er hier niet op aan 
komen, eindigt met een brief van deze hoofdpersoon, waarin hij 
vertelt, zijn nieuw geluk te hebben gevonden door die enige zak 
graan uit te strooien op het akkertje van zijn gehate buurman. 

Dit is echt stijl 1916 ! 'Lieve vriend', schrijft Per aan Broch, 'wat 
zal ik hieraan toevoegen? De ene schenkt een koninkrijk weg en 
het kost hem niets. De ander offert een handvol koren, alles wat hij 
heeft op de wereld, en het kostte hem een massa gemoedsbewegin
gen en harde zelfstrijd, voordat hij deze vorm van weldadigheid 
wist te bereiken in zijn ziel. Ik deed het niet om de liefde van Chris
tus; - niet, omdat wij onze vijanden moeten liefhebben. Neen, ik 
stond op het puin van mijn ineengestorte leven en voelde een on
eindige verantwoordelijkheid. De mens moet zich boven zijn lot 
verheffen. Hij moet beter zijn dan de blinde machten, die zijn le
vensgang besturen. Te midden van zijn ongeluk moet hij er voor 
zorgen, dat in hem het goddelijke niet afsterft ... Een onverschillige 
wereldwet heeft ons in een leven geslingerd, waarover wijzelf geen 
bevel kunnen voeren. Wij worden door onrecht, door ziekte en 
zorgen, door vuur en bloed aangevochten. Zelfs de gelukkigste 
van ons moet sterven. In zijn eigen huis is hij op bezoek. Hij weet 
niet, of hij er niet reeds morgen uit zal moeten. En toch glimlacht 
de mens dit gruwelijke noodlot toe. In het bitterste van zijn slaver
nij heeft hij op aarde de schoonheid geschapen. In de pijnlijkste van 
zijn kwellingen bezit hij overvloed genoeg in zijn hart om stralen 
uit te zenden naar de koude ruimte van het heelal en zich aan de 
levende God te verwarmen'. 

Met de theologie van Bojer kon ik het moeilijk eens zijn; hij be
schouwde het goddelijke als een schepping van de mensengeest. 
Zijn vervoering versterkte in mij de moed tot een zwaar besluit. 
Het handvol koren, alles wat ik bezat, kon slechts gedijen, indien 
ik het uitstrooide op een andere akker dan ik mijzelfhad toegedacht. 
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Er zit in deze autistische toepassing van een romanfragment iets 
ziekelijks. Dit ben ik mij bewust. Trouwens, ik kwam er niet toe, 
mijn groeiend besluit te verwerkelijken. Ik stond op het puin van 
mijn ineengestorte leven en bleef daar staan. Mijn gestel verdroeg 
het niet meer. In het ziekenhuis ried de psychiater mij aan, de blij
spelen van Machiavelli, die hij mij uitleende, in het italiaans te 
lezen om mijn gedachten wat te verzetten. Ik ben daar niet veel 
verder mee gekomen. Het getob lag te lezen op mijn gezicht. Ik 
vermagerde. Krampachtig hield ik in mijn hand het handvol koren, 
dat elders gedijen moest. Als de korrel niet in de bodem vergaat, 
zal het graan niet groeien. Nog een paar weken ben ik van het zie
kenhuis terug geweest op het seminarie. Voor een deel moest ik ze 
doorbrengen in bed. Onderwijl deed het bericht, dat ik het niet 
zou volhouden, de ronde. Koortsig probeerde ik mij vast te klam
pen aan mogelijkheden, die niemand anders meer zag. De laatste 
week op mijn eigen kamer ging aan mij voorbij, alsof ik tussen 
vervagende schimmen leefde. Iedere bemoediging pijnigde mij. 
Iedere raadgeving doorbrak de crisis; die ik koesterde. 

Eindelijk liet ik los. Niet als de overwinnaar in een geestelijke 
tweestrijd ben ik het seminarie uitgegaan, doch als een diep ver
slagene, die toegeven moest, het onbereikbare te hebben nage
streefd. Ik werd het priesterschap onwaardig, omdat ik tot de jon
gere generatie van schrijvers behoorde. Een andere reden om heen 
te gaan bezat ik niet. Ook is het niet waar, dat ik zou zijn heenge
zonden, al werd dit lange tijd op pastories verteld. De strijd gaf ik 
op, toen ik hem niet meer voeren kon. Bewees ik hiermee iets aan
nemelijkers dan mijn zwakte? In dat geval bewees ik, dat de roe
ping tot het schrijverschap mij ernst was. 
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XX 

Uitgescheiden 

ÜP HET ogenblik dat mijn biechtvader bij mijn ouders zat om hen 
voor te bereiden op mijn terugkomst, vertelde een parochiegeeste
lijke bij drie praatzieke dames, die mij nauwelijks kenden, het scan
daleuze nieuwtje. Dit ging nu dadelijk van mond tot mond. Het 
kreeg de gebruikelijke uitbreiding. Ik heette verwijderd van het 
seminarie omdat ik slechte boeken had gelezen. De president be
trapte mij persoonlijk hierop! Ik deugde niet voor geestelijke, om
dat ik overal kritiek op uitbracht. Het vriendinnetje, over wie nie
mand iets wist, zou wel ergens in Amsterdam of Nijmegen zitten, 
waar ik gezelschappen bezocht van ontevreden jongeren. 

Hoe vernederd iemand zich voelt, die na vijf jaar theologische 
studie zijn mislukking openbaar bekennen moet, laat zich moeilijk 
onder woorden brengen. Het is of iedereen de man op heterdaad 
van ontucht betrapt. De blikken wenden zich af en de gesprekken 
vallen stil als in aanwezigheid van een veroordeelde. Rond de uit
gescheiden seminarist, gelijk hij in Brabant nog altijd genoemd 
wordt, sluit zich een verschrikkelijke eenzaamheid. Zijn vroegere 
vrienden staken de omgang volledig. Binnen het priesterdom zinkt 
over hem de damnatio memoriae, die er waarschijnlijk wordt be
schouwd als een barmhartige genade. Deze gedragslijn is niet voor
geschreven, doch werd in de twintiger jaren nog traditioneel door 
iedere geestelijke gevolgd. 

Met de tijd is er grotere mildheid van oordeel gekomen. De 
meeste seminaria kennen thans een wettelijk geregeld eindexamen, 
waardoor verandering van studierichting de smadelijke bijsmaak 
grotendeels verloor. Ook staat de ex-theologant niet meer zo oner
varen in het gezelschapsleven als vroeger, toen de gemeenschap 
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strakker omsloten bleef Buiten zijn woonplaats kan hij een werk
kring vinden. Hij blijft met lotgenoten in contact. Van zijn ge
maakte studie heeft hij meer maatschappelijk proftjt dan in de dagen 
van het ouderwetse leerprogram. 

Bij zijn thuiskomst ontreddert de uitgescheiden seminarist de 
toekomstverwachtingen van zijn familie. Zijn moeder mag een 
verstandige vrouw zijn, die zijn besluit eerbiedigt, toch onttrekt 
zij zich niet aan de openbare schande en het geheime zielsverdriet. 
Bezit de vader geen bedoening, waarin hij een plaats kan openma
ken voor de onbedreven werkkracht, dan zit hij te houden met een 
kerel van boven de twintig, die binnen het maatschappelijk verkeer 
nog alles leren moet. Voor broers en zusters staat de jongeman met 
het ontluisterd ideaal vaak in de weg als een geschroeid stuk huis
raad. 

Mij vielen de huiselijke omstandigheden niet zo ongunstig op het 
lijf Ik was de oudste zoon, wel ongeschikt voor fabrikant, onvoor
bereid op academische studie, die trouwens iedereen ontried, om
dat ze voor het moreel van oudseminaristen gevaarlijk werd be
vonden, maar ons huis was groot genoeg en op mijn broodwin
ning werd niet met spanning gewacht. Bovendien had ik gedichten 
en artikelen gepubliceerd, waarover in de kranten lof was uitge
bracht. Zelf geloofde ik, mij in deze richting spoedig te kunnen 
ontwikkelen. 

Ik rekende buiten het vooroordeel tegen literatuur, dat in roomse 
burgerkringen algemeen heerste. Er valt in dat vak geen droog 
brood te verdienen. Een kapelaan op huisbezoek waarschuwde mij: 
je literaire reputatie is nu voorbij; ze hebben de schrijver, die je 
was, vanwege de priesterstoog gerespecteerd!' Ik wist, dat hij dit 
loog, doch deze wetenschap vernietigde de uitwerking van zijn 
woorden niet. Omdat ik met de jongeren had meegedaan, mislukte 
ik voor priester. Moest ik opnieuw mislukken voor dezelfde her
senschim? Raadgevers vermaanden mijn vader tot ernstig verzet 
tegen mijn schrijverij. Hier had hij geen verstand van. Hij toonde 
zich wijs genoeg om mij in dit opzicht geheel mijn eigen gang te 
laten gaan. 

Wel vreesde hij, dat op de letteren geen toekomst viel te bouwen. 
De omweg langs een staatsexamen naar de universiteit leek hem te 
lang, voorzover hij dit beoordelen wilde. Het liefst zag hij mij in de 
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opleicling gaan voor het notariaat, waarvoor ik, meende hij, her
sens genoeg had en ook verdere bekwaamheden zou kunnen tonen. 
Een vriend van hem, die het goed maakte als notaris, had vroeger 
ook de seminarietoog gedragen. Dit wist geen mens meer. Ik kende 
enige notarissen uit de stad en haar omgeving, ik bezat echter geen 
flauw idee over hun werkzaamheden. Hun naam stond in herber
gen op de aankondiging van een openbare verkoping. Ze reden er 
met paard en rijtuig heen, deftige mannen, wat stroef geheimzin
nig, maar hun bedrijf stemde slecht overeen met mijn geestelijke 
beweeglijkheid. Als notaris zou ik volop vrijheid genieten om te 
schrijven. Toch is het aantal schrijvende notarissen in Nederland 
gering. Het vak schijnt niet tot lyriek aan te moedigen. 

De doorslag gaf Toon Scheermakers. Deze hartelijke man bleef 
mij trouw, toen iedereen mij in de steek liet. Allerlei buitenstaan
ders mengden zich in het vraagstuk, wat ik nu zou gaan doen. Voor 
de meesten stond vast, dat ik op moest houden met schrijven. Som
migen schenen dit bepaald te begeren, alsof mijn gedichten hun 
bestaan onveilig maakten. Er werd van alles uitgedokterd. Het enige 
dat voor de hand lag, liet men liggen. Scheermakers kwam uit 
vriendschap op bezoek. Hij noemde het onzin, de evidentie te ont
wijken. De studie, die hijzelf gemaakt had aan de leergangen, stelde 
binnen afzienbare tijd een akte in het vooruitzicht. Weliswaar gold 
in een fabrikantenfamilie het leraarschap voor een schraal baantje, 
maar Scheermakers betoogde, dat mijn heeroom Dorus het altijd 
met veel liefhebberij had waargenomen. In allerlei opzicht vertoon
de ik trekken van gelijkenis met mijn oom. Het ging voorlopig 
toch maar om de bevoegdheid. Wat ik hiermee worden zou, stond 
pas nauwkeurig te bezien, als ik geslaagd was. Jongens, die aan de 
leergangen nederlands hadden gestudeerd, waren op allerlei plaat
sen terecht gekomen, ook ver buiten het schoolleven. 

Ook Theo de Jager, Jan Vlekke en Gerard Knuvelder prezen de 
middelbare studie aan. Hun gezag gold voor mij, maar niet voor 
mijn vader, die de onderneming bekostigen moest. Hem overtuigde 
Scheermakers minder door het openen van een vooruitzicht op 
welstand, dan door de krachtige verzekering, dat gebleken aanleg 
benut moet worden bij de keuze van een levensstaat. Iets beters liet 
zich in de letterkunde moeilijk vinden. 

Ikzelf dacht hier niet zo bescheiden over. Onmiddellijk stelde ik 
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mij met Gerard Knuvelder in verbinding om mijn voortgaande 
medewerking aan Roeping te verzekeren. Prompt nodigde hij mij 
uit om toe te treden tot de redactie. Van dit voorstel verschrok ik. 
Ik durfde er niet onbezonnen op ingaan, hoewel het mij bijna tar
tend lokte. Ik vreesde, in mijn nieuwe omgeving aanstoot te geven 
door zo spoedig literaire werkzaamheden boven studieverplichtin
gen te stellen. Doch toen in mijn vroegere omgangskring gesnoefd 
werd, dat ik afgedaan had als auteur om schoolmeester te worden, 
nam ik onvoorwaardelijk het aanbod aan. De kranten maakten het 
bericht bekend. 

Mijzelf gaf dit redacteurschap in het begin een heilzame bevre
diging, niet slechts als een tactische zet, waardoor mijn versmaders 
de mond werd gesnoerd. De verantwoordelijkheid voor een maand
blad te mogen dragen met het gevoel, dat ik hiervoor deugde, ver
hief mij boven de moeilijk overwinbare neerslachtigheid van mijn 
geschokt gemoed. Reeds de volgende maand stond mijn naam op 
de kaft van het tijdschrift. Ik bekeek hem met de wellust van wie 
zegepraalt. Hier voelde ik mij vaster staan dan ergers anders in de 
wereld. Het pad naar deze plaats baande ikzelf. Dit was mijn echte 
levensweg. De rest moest zich maar regelen naar toeval van om
standigheden. Daarop kon ik wachten. 

In grote postpakketten kreeg ik alle inzendingen toegestuurd met 
Knuvelders oordeel erover, dat ik aan het mijne diende te toetsen. 
Over de meeste stukken stemden wij gemakkelijk overeen. Bij 
kleine meningsverschillen rechtvaardigden wij onze keuze in lange 
uitweidingen, soms diep vertrouwelijk, als gold het zielsgeheimen, 
soms met een listige diplomatie als in de missiven van gewichtige 
personen. Bij zoveel ernst bekroop mij al gedurende het eerste jaar 
bijwijlen de gedachte dat wij indiaantje speelden. Ik wilde werkelijk 
een nieuwe richting wijzen aan de literatuur van het opkomend 
Brabant. Naar mijn smaak moest hierbij straf selectief te werk wor
den gegaan, zodat in ons blad een vaste kring van schrijvers zich 
vormen kon, gelijk Verwey er een om zich heen verzameld had in De 
Beweging. Maar vaak, als ik de ingezonden versjes doorlas, be
greep ik de ijdelheid van deze waan. Bij iedere arbeid kwelt mij 
gemakkelijk het besef van zijn uiterst betrekkelijke waarde. Dit 
besef kan de vorm aannemen van een kribbige scrupule, die mij 
verontrust, maar het kan ook een gemoedelijke verontschuldiging 
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leveren voor haast en slordigheid. Iedere handeling onderbreekt de 
bezige geest met de vraag, waartoe zij verricht wordt. Ze klinkt 
meestal ironisch. Zalig zijn de eenvoudigen van hart, die al hun 
werk volbrengen zonder aan zichzelf te denken! 

De veertigjarige vriendschap tussen Gerard Knuvelder en mij 
ondervond in enkele perioden de weerslag van deze weifelende trek 
in mijn aard. Wij zijn allebei terecht gekomen op verantwoorde
lijke posten. Mijn verantwoordelijkheidsgevoel bleef echter altijd 
iets luimiger dan het zijne. In onze redactionele samenwerking 
kreeg hij hier last mee. Zijn grotere ervaring, stevig gegrondvest 
op de traditie van Moller, verdroeg weinig improvisatie. Hij moet 
begrepen hebben dat ik tamelijk onstuimig een bevrijdingsproces 
doormaakte, waaraan ieder verlies van levensernst een risico ver
bond. Bovendien was hij dieper vertrouwd met de mentaliteit van 
de medewerkers. Ik idealiseerde losse groepen tot gesloten slag
orden; hij niet. Bij het aanmoedigen van ieders ontwikkelingskan
sen hield hij scherper de verscheidenheid van de figuren in het oog. 
Uit Utrecht kwam zo goed als geen kopij meer binnen, nu daar 
sedert januari 1925 het maandblad De Gemeenschap verscheen, dat 
het zwakker toegeruste Roeping tot zware concurrentie dwong. 

Te Nijmegen was in oktober 1926 Gerard Bruning overleden. 
Zijn broer Henri had contact gevonden met H. Marsman, over wie 
hij in De Valbijl drie vervolgartikelen had gepubliceerd. Samen 
gaven zij het nagelaten werk van Gerard Bruning in het licht. Voor 
Knuvelder en mij werd de verschijning van dit boek aanleiding tot 
de verzorging van een speciaal herdenkingsnummer. In geestelijk 
opzicht moest dit een programmanummer worden, waaruit de 
lezers konden besluiten, hoe wij het verweer van Gerard Bruning 
tegen de lauwe roomse berusting wensten voort te zetten en des
noods aan te scherpen. 

Hierin vonden wij bij Henri Bruning een fel medestander. Hij 
bezat echter een heel andere aanleg dan ik. Misschien moet ik zeg
gen, dat hij geestelijk leefde in een heel andere dimensie. Hem had 
nooit een internaatssfeer omringd en in zich opgenomen. Hij kende 
misschien dezelfde zalige geluksuren bij de verwerving van vrije 
eruditie als ik, doch hij besteedde ze veel persoonlijker. Bij hetgeen 
hij schreef over Lodewijk van Deyssel, over Marsman, over Strind
berg, over de romaanse bouwkunst, bleef hijzelf veel intiemer be-
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trokken dan ik bij de voorwerpen van mijn belangstelling. Dit 
wekte de indruk, dat hij naar aanleiding van iedere stof in feite over 
zichzelf schreef. Ook hij worstelde in die jaren om zelfbevrijding. 
Op ongezette tijden schreven wij elkaar, toen nog in ongestoorde 
vriendschap, doch het was duidelijk, dat mijn aanleg nooit zou 
kunnen voldoen aan de harde eisen, die Henri Bruning zichzelf en 
iedere literator oplegde. Hij zou aan zijn kant zelden de zomerse 
klaarheid bereiken, die mij in een geschrift het levendigst bekoort. 

Gerard Knuvelder bevond zich tussen ons beiden op de schok
plaats van een balansnaald. Hij wilde Roeping niet geheel door
drenken met de ethische getourmenteerdheid van Henri Bruning, 
doch kon mij moeilijk volgen in mijn zwenking naar hetgeen ik 
een objectieve redelijkheid noemde. 

Deze zwenking maakte ik heel langzaam, niet uit overleg, doch 
door traagheid van groei. Meer dan Léon Bloy, die zijn oordeel 
altijd op kookhitte uitbracht, bewonderde ik G. K. Chesterton, 
wiens geesteswendingen zijn onderwerp omrankten en omspeelden 
tot het hierachter bijna verdween om dan ineens zichzelf te laten 
zien met nieuwe aanblik, als verfrist door een sportieve voorproef 
van de afdoende verovering. 

Op een dag, dat ik van Tilburg naar Utrecht reizen zou om mij te 
houden aan een afspraak met Jan Engelman, kocht ik uit nieuws
gierigheid een Garnier-uitgave van Descartes. Enigermate wist ik 
wel, wat mij van deze filosoof te wachten stond, maar zijn eigen 
tekst had ik nooit onder ogen gekregen. De 'oeuvres choisies' be
vatten enkele boeken in hun geheel en verder wat uittreksels uit 
brieven. Waarschijnlijk kocht ik ze nog met een boos geweten, om
dat ze weleer een kerkelijk vonnis beliepen. Ook is niet uitgesloten, 
dat ik met deze treinlectuur op Engelman een degelijke indruk wil
de maken. Ook hij las onderweg liever Paul Valéry dan Conan 
Doyle. 

Een leraar in de wijsbegeerte zou gemakkelijk kunnen bewijzen, 
dat ik Descartes niet goed gelezen heb. Maar ik las hem op de juiste 
tijd. Teveel van zijn beweringen betrok ik op mijzelf en interpre
teerde ik uitsluitend in deze betrekking. Dit zij toegegeven. Dan 
toch doorgloeide mij een vurige bewondering voor deze onafhan
kelijke waarheidsdrift en veelomvattende menskundigheid. Hoe 
nuchter de ontleding van de zielshartstochten blijft: ze geeft in 
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vrijwel elke regel een voltooid portret. Iedere opgewondenheid is 
de schrijver te boven gekomen; slechts in zijn heldere kalmte van 
gemoed trillen de spanningen na. Zo bijna roerloos trilt des zomers 
de lucht in de zon. 

Het was mij niet te doen om thuis te geraken in een nieuw stelsel 
van filosofie of om vertrouwd te worden met een ongewone wijze 
van onderzoek. Hiervan kon ik mij op de hoogte stellen met de 
onverschillige gelatenheid, waarmee ik een hoofdstuk uit de Koran 
of een paragraaf van Hugo de Groot zou heb ben gelezen. Descartes 
bevrijdde mij niet van de scholastiek, noch van mijn seminaristen
geloof Hij maakte mij los van het beklemmend ethisch vooroor
deel tegen elke spontane geestesbeweging. Ik weet heel goed, dat 
er uit de geschriften van Pascal diepere gezegden te verzamelen 
zijn. Met diens kernspreuken kan een mens zijn leven op de eeuwig
heid richten. Zulk een oogst levert Descartes nauwelijks op. Hij 
schijnt zelfs de drang naar het puntige voor een gevaarlijke stijltrek 
te houden. Zijn onverschrokkenheid geeft hem een gladde zelf
beheersing, die niet iedere lezer bevalt. Vreest hij voor iets, dan is 
het voor aanstellerij. Tot in de vormelijke beleefdheidsbetuiging 
van zijn gelegenheidsbrieven blijft hij koel oprecht door de precisie 
van zijn zinsbouw. Hun sierlijkheid komt aan zijn woorden toege
vallen door de functie in de volzin. Verre van hartstochtloos of on
aandoenlijk te zijn, verbergt hij zijn geprikkeldheid in een ironische 
bonhomie. Tegen gemoedsoverspanning en holle geestdrift biedt 
hij het kalmte verwekkende serum van zijn onafleidbare aandacht. 

Is hij een schrijver naar mijn hart? Dit mag ik niet bevestigen. 
Hij was de schrijver, die ik nodig had om ongedwongen tot mijzelf 
te komen. Zelden blijft een geestdriftige groep jonge mensen lan
ger dan enkele jaren verzameld. De drijfkrachten tot ontbinding 
van de groep worden, zeker in de moderne maatschappij, al gauw 
te krachtig. Bij die zelfstandigwording van de losse enkelingen ver
kleuren gemoedsverschillen snel tot vijandschappen en verharden 
vluchtige meningen zich plomp tot vaste beginsels. Vaak treedt een 
sociale differentiatie in. Ze schendt de samenhorigheid. De een 
trouwt rijk en leeft gelukkig op een villa, waar hem aldra een nieu
we kring kennissen omringt. De ander aanvaardt een betrekking 
die hem van zijn vroegere vrienden vervreemdt. De derde ver
bruikt zijn oorspronkelijke geestkracht in slopende arbeid. De vier-
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de mislukt, krijgt lammenadige baantjes en komt aan de zelfkant 
terecht. Het dreigend gevaar van vervlakking in routinewerk en 
huiselijke zorg beloert de besten scherper dan de minstbekwamen. 
Het ziet alle jonge mensen naar de ogen, zodra zij trouwen en zich 
vestigen. De meesten slaan de ogen neer. 

Dat mij de tijd gegund werd om die dreiging op te vangen in be
trekkelijke zorgeloosheid, verlichtte mijn bestaan aanzienlijk. Het 
bracht voor lange tijd een onbelemmerde toeleg op mijn literaire 
bezigheden mee. Ik kon aan Knuvelder, Coolen, Verhoeven, Bru
ning en Engelman schrijven op ieder uur dat ik wilde. Aan mijn 
gedichten kon ik werken tot diep in de nacht. Ik kon ze heel de 
voormiddag herzien, als ik hier lust toe voelde. Met Knuvelders 
raad stelde ik mijn eerste bundeltje samen, dat door bemiddeling 
van Bernard Verhoeven uitgegeven werd bij A. A. M. Stols te 
Maastricht. Twee lange feuilletons van L. J. M. Feber in de Maas
bode begroetten het als een aanzienlijke aanwinst. Knuvelder 
schreef er een lang opstel over in Roeping. Kuyle besprak het in 
De Nieuwe Eeuw, Engelman in De Gemeenschap. Marsman kon
digde het aan in De Nieuwe Rotterdamse Courant. Dit nu nog op 
te halen, zweemt naar ijdelheid. Het verklaart evenwel mijn positie 
van toen. Ik was nog geen vijfentwintig jaar, ongetrouwd, zonder 
betrekking, student, maar toch reeds redacteur, toen mijn eerste 
boekje de inzet leverde tot twistgesprekken over de nieuwe rich
ting van de katholieke poëzie in ons land. Wat mij vooral te goede 
werd gerekend, was de verscheidenheid van onderwerpen en uit
drukkingsvormen, waardoor ik de materie van de katholieke dicht
kunst verbreedde. Ik betrok er gegevens in, die zij tot dan toe zel
den of nooit aangeroerd had. Ik had ze ontleend aan de brabantse 
levenswerkelijkheid. Ze waren uit zichzelf niet religieus van aard, 
gelijk de stoffen van de priesterdichters meestal waren, doch ik be
trok ze in een godsdienstige wereldbeschouwing. Achteraf dank ik 
deze verbreding grotendeels aan mijn expressionistische voorbeel
den uit het buitenland. De tijd was echter rijp voor de doorbraak 
van nieuwe motieven. Mijn bundeltje verscheen op het geschikte 
tijdstip. Hier draagt het nu de sporen van, zowel in mijn herinne
ring als in de ontwikkelingsgang, die weldra voor afzonderlijke 
katholieke poëzie geen plaats meer openhouden zou. 

In augustus wilde ik een medewerker van Roeping bezoeken, 

262 



Gijs Bertels, die zich te Amsterdam gevestigd had, waar hij werkte 
aan het dagblad De Tijd. Hij haalde me af aan het Weesperpoort
station en nam me mee naar zijn bureau. Hier werd ik verwacht in 
de kamer van de hoofdredacteur Alphons Laudy. Het zou maar een 
gelegenheidsbezoek voor kennismaking worden. De dichter van 
De Paradijsvloek ontving mij met welgemeende strijkages als een 
bevoorrechte kunstbroeder. Hij wilde geen aanslag doen op mijn 
zelfstandigheid. Hij wist, dat ik nog studeerde. Toch hield ik wel
licht verloren ogenblikken over. Dan zou ik, dacht hij, nu en dan 
een boek kunnen beoordelen naar eigen keuze, liefst een nieuw
verschenen werk uit het buitenland. Toevallig droeg ik in mijn reis
valies een bloemlezing bij mij, door August van Cauwelaert samen
gesteld uit het werk van de vlaamse jongeren. Ik had het doorge
lezen. Hierover kon ik direct een bijdrage afstaan aan het zon
dagsblad. Laudy bekeek het boek vluchtig, vertelde dat Wies Moens 
gewoonlijk de vlaamse zaken in de krant behartigde, maar zei, dat 
voor dit boek gerust een uitzondering kon worden gemaakt. Het 
ging om een journalistieke schrijfproef. Als ze beviel, zou hij haar 
plaatsen. We konden dan verder zien. Het honorarium voor zulke 
bijdragen bedroeg vijftien gulden. Het werd geregeld overgemaakt 
aan het eind van de maand. Schier ongemerkt gaf dit gesprek mij 
een benoeming tot vast medewerker, ofschoon dit woord door 
ieder van ons beiden omzichtig vermeden werd: door Laudy, om
dat hij blijkbaar eerst eens wilde aanzien; door mij, omdat ik het 
veiliger achtte, Bertels te raadplegen. Het vooruitzicht op zestig 
gulden in de maand bij wekelijkse plaatsing van mijn artikelen 
maakte me bijna bang voor mijn geluk. 

Zodra ik met mijn gastheer opliep naar diens huis, kreeg ik van 
hem de verzekering, dat Laudy voorlopig alles opnemen zou wat 
ik stuurde zonder er zelfs naar om te kijken. Ik moest alleen beden
ken, dat bij de minste klacht van een kapelaan of van een roomse 
melkboer betreffende de gegeven voorlichting, er een hoop herrie 
in huis kwam, waarbij de hoofdredacteur zijn handen in onschuld 
zou wassen, terwijl hij de medewerker zijn zaak naar vermogen 
opknappen liet en naar gelang dit goed of slecht uitviel, gelijk gaf 
of ontsloeg. Vorige hulpkrachten deden hier sombere ervaring mee 
op. Doch zestig gulden is geen peulschil. Voor de regelmaat van 
plaatsing kon Bertels instaan. Hij ried mij aan te beginnen met 
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franse boeken, waarover niet veel discussie mogelijk was. Verder 
vertrouwde hij mij toe, dat Laudy mij niet argeloos had uitgeno
digd. Reeds enige malen polste de hoofdredactie voorzichtig of ik 
niet vrij te maken zou zijn voor De Tijd. 

Mijn stuk schreef ik de volgende dag in de achterhoek van een 
leeg koffiehuis. Het bracht in nog geen twee kolommen mijn oor
deel over alle jonge vlaamse dichters, man voor man. Op 27 augus
tus 1927 stond het afgedrukt. Een week later ontving ik de eerste 
postwissel. De Tijd kreeg een nieuw artikel. Ik had er niet meer 
van verwacht dan de vijftien gulden, die ik best gebruiken kon. Het 
leverde mij heel iets anders op! Nadat ik voor de derde of vierde 
keer achtereenvolgens mijn mening had kenbaar gemaakt in het 
lijfblad van de clerus, werd ik met andere ogen bekeken. Ik heette 
geen wilde jongere meer. Ik was een letterkundig criticus gewor
den. Kuyle waarschuwde mij heftig tegen deze verstrikkende in
lijving, maar hij ging zelf als hij geld nodig had op interviewreis 
voor De Maasbode naar Vlaanderen. Dit benam hem volgens mij 
veel recht van spreken. Zijn bewijsvoering, dat hij in een totaal an
dere toestand verkeerde, kon ik het simpelst weerleggen door zijn 
lunch te betalen. Ik schreef in de krant met veel opgewektheid, blij 
dat ik zelf voortaan kon zorgen voor mijn zakgeld. 

Inmiddels verwikkelde zich mijn verhouding tot Knuvelder. 
Ik heb hem altijd beschouwd als een voorbeeld van ernstige toe
wijding aan zijn taak. Ik kon hem echter mijzelf geen ogenblik 
voorstellen, onder een wilgeboom in de schaduw gelegen met een 
verrukkelijke verzenbundel in zijn hand en een behoorlijk glas wijn 
in de bereikbare nabijheid. De edele rechtlijnigheid van zijn ge
dachtengang vertoonde de mijne mij maar bij uitzondering. Dit 
weten wij van elkaar. Doch dit verdragen mensen beneden de der
tig niet gemakkelijk van elkaar. Onze wijdlopige briefwisseling uit 
die dagen bewijst het. Ik ben twee jaar redacteur van Roeping ge
bleven. Ik ging er niet uit, omdat mij De Gemeenschap steviger 
aantrok. Ik ging er uit, omdat mijn mederedacteur en ik verschil
lend dachten. Wij dachten weliswaar over de meeste dingen onge
veer hetzelfde. Maar wij dachten het op een verschillende manier. 
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XXI 

Aan de Leergangen 

TOEN IK mij in april 1927 zou aanmelden voor student aan de 
R. K. Leergangen te Tilburg, verwachtte dr. Th. Goossens op het 
horen van mijn naam, dat hem een oom van mij kwam bezoeken, 
die bestuurslid was van de handelsschool te Bergen op Zoom. Ik 
werd in de grote ontvangkamer gelaten en behoefde geen minuut 
te wachten, maar ik werd een tegenvaller voor de rector. Dit ben 
ik op voelbare wijze gebleven. Ons gesprek nam niet meer tijd in 
beslag dan nodig was voor de administratieve regeling van een uit
zonderingsgeval. Ik viel midden in het schooljaar, van welks ver
loop ik geen flauwe voorstelling had. Op de vraag, of ik een leraar
schap in de nederlandse taal begeerde, antwoordde ik, dat het mij 
voorlopig meer te doen was om de akte van bekwaamheid, waar
mee ik nog altijd kon zien wat ik doen zou. In gemoede stond voor 
ons beiden toen al wel vast, dat ik die akte nooit zou halen. 

Toch zag ik naar de studie uit als naar een openbaring. Ik ver
nam, dat ik de eerstvolgende vrijdagavond yerwacht werd in een 
der lokalen van het gebouw aan de Bosseweg om de cursus te vol
gen in gotisch en westgermaans. Deze cursus werd gegeven door 
de heer L. C. Michels, leraar aan het Sint Odulphus Lyceum te Til
burg. Men had mij even gerust mogen verzekeren, dat ik koptisch 
zou krijgen van de heer Rafels of aramees van de heer Gabriëls, 
want ik beschouwde deze hele aangelegenheid als een onvermijde
lijke lastoplegging, waardoor het bereiken van mijn werkelijke doel 
op een onnozele manier bemoeilijkt werd. 

Ik wist, dat er geen gotische taal meer bestaat. Kennis van de 
woordenschat en spraakkunst van het gotisch biedt geen toegang 
tot oorspronkelijk verbeeldingswerk, maar kan in dienst worden 
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gesteld van een vergelijkende taalstudie, die mij misschien zou heb
ben aangetrokken, indien ik er de gotische mens door had leren be
trappen op zijn omgang met God, vrouw en recht. Nu de overge
leverde taaldocumenten mij die kans niet verschaften, liet het voor
uitzicht mij koud als dat op een onaangename plicht. Bovendien 
was mij verzekerd, dat gotisch moeilijk en saai is. 

Vrijdags vertrok ik met de verwachting, een volle klas nieuwe 
gezichten te vinden, waarvoor een leraar zou staan met onregelma
tige werkwoorden van een of andere conjugatie. Ik vond het lokaal 
niet onmiddellijk. Toen ik er aanklopte en binnenstapte, zag ik er 
een kloosterbroeder in een schoolbank en een meneer op een stoel. 
Broeder Aëtius bleek de enige bezoeker van dit lesuur te zijn. Mij 
begon een vooruitzicht te dagen op aangename spijbelingen bij 
mooi weer. Ik geloof niet dat ik ooit van de dingen, die met boeken 
gedaan kunnen worden, minder begrepen heb dan van hetgeen 
er hier mee gebeurde. Eerst jaren later heb ik op examens, afgelegd 
door derden, leren inzien, waartoe deze werkwijze strekkende was. 

Broeder Aëtius (de eerste van mijn jaargenoten, die zijn middel
bare akte halen zou) las met opvallende deemoed enkele woorden 
uit het evangelie van Marcus en keek dan hulpeloos naar de heer 
Michels, die deze blik beantwoordde met de aanmoedigende toe
spraak: 'Zeer wel, broeder Aëtius, maar kunt u mij ook zeggen, 
hoe u het derde woord had moeten uitspreken, als u dit goed had 
willen doen?' Broeder Aëtius bloosde. Hij kon het kennelijk niet 
zeggen. Dus maakte hij een schuchtere gissing, die hem er helemaal 
naast bracht, gelijk de heer Michels stellig verzekerde. De foutieve 
uitspraak werd niet verbeterd. Er werd in een langdurig vraag- en 
antwoord-spel een onderzoek ondernomen naar de gewenste uit
spraak van een tweeklank in verschillende fonetiche figuren, 
waarbij telkens de reden van deze gewenstheid moet worden aan
gegeven. Ik ben nooit sterk geweest in fonetiek. Zes of zeven jaar 
geleden had ik in de poësis of rhetorica geruchten opgevangen over 
nasalen, labialen, dentalen, gutturalen en palataliserings-processen. 
Ik moet de ernst van deze mededelingen toenmaals aanzienlijk heb
ben onderschat. 

Hoewel het debat mij matig interesseerde, begon ik er uit te ver
moeden, dat ik opgesloten zat met een tovenaar en een toverleer
ling, die zich een uur lang beijverden om het wonder van de gear-
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ticuleerde klank als voor het eerst te voorschijn te brengen uit een 
baaierd van natuurgeluiden. Broeder Aëtius verbond medeklin
kers, die niet verbonden mogen worden en de heer Michels liet 
broeder Aëtius in fijngevoelig gewetensonderzoek achterhalen en 
belijden, om welke reden het niet mocht. Ik geraakte in de eigen
aardige spanning van iemand die voor het eerst van zijn leven door 
een verrekijker mag kijken en aanvankelijk helemaal niets waar
neemt, daarna de horizon vereenzelvigt met een streepje, dat bij 
het instrument hoort en eindelijk ontdekt dat hij de hele tijd zijn 
kijker over de voorwerpen heen heeft gericht. 

Michels heeft naderhand over mij geschreven: 'hij wist niet lang, 
waarschijnlijk helemaal niet, van onwennigheid, of het moest dan 
zijn ten opzichte van de raadselen der historische grammatica'. 
Onwennigheid in de gewone zin van het woord heb ik inderdaad 
aan de leergangen nauwelijks gekend. Van mijn zesde tot mijn 
vierentwintigste jaar had ik geregeld op schoolbanken gezeten, ik 
had allerhande lessen aangehoord of over mij heen laten gaan. Het 
samen-zijn met klasgenoten, ook tijdens de recreatie, was mijn nor
male levensvorm geweest. Een grote verandering kon het niet aan
brengen, dat ik nieuwe leermeesters over nieuwe stoffen hoorde 
spreken. Wat ik het hevigst verlangde, kwam niet geheel overeen 
met hetgeen ik kreeg voorgezet, doch ook hieraan behoefde ik mij 
niet pijnlijk te wennen. 

Toch paste ik mij veel moeilijker aan dan ik bij uiterlijke waar
neming liet blijken. Ik liep de wereld door met een diepe wond, 
waarvan ik wist, dat zij altijd een litteken nalaten zou. Mijn geeste
lijk gestel was uit zijn evenwicht geschokt. Jegens de maatschappij 
bezat ik weinig vertrouwen. De taak, waartoe ik werd opgeleid, 
trok mij niet aan. Voor zover ik idealen had kunnen redden uit het 
verlies van mijn toekomst, moest ik ze samentrekken op stellin
gen, die ik niet overzag. Ik had veel medelijden met mijzelf, maar 
wilde niet, dat anderen in mij iets beklagenswaardigs zouden ont
dekken. Een doelmatige studiewijze, die mij zou thuisbrengen in 
het vak en hierdoor in de samenleving, kon ik niet opbrengen, om
dat mij de samenhang van de onderdelen ontsnapte, eenzijdig belust 
als ik was om literaire werken aan mijn ogenblikkelijke smaak te 
toetsen. 

Wat ik vroeger doorleefd en bestudeerd had, was onvoltooid ge-
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bleven. Het leverde mede hierdoor te weinig aansluitingskans voor 
nieuwe wetenschap, die ik zo weinig mogelijk als examenstof en 
zo diep mogelijk als lotskennis wilde ervaren. Als ik met grievende 
vooroordelen behept ben gebleven tegen de beminnelijke persoon
lijkheid van dr. M. Schönfeld, was het niet alleen omdat zijn histo
rische grammatica in haar tweede druk voor mij zo slecht toegan
kelijk bleef, maar ook, omdat ik het daarin geschetste feitenverloop 
zelden als historisch gewaarwerd. 

Het speelde zich af in een verleden tijd, in zoverre kan zijn histo
risch karakter niet worden ontkend. Maar het paste kwalijk in mijn 
beschouwing van geschiedenis. Misschien stelde ik hierin het ver
beeldbare te zeer op de voorgrond. Wetmatigheid van ontwikke
ling geeft weinig uitzicht op de reeks voorstelbare toevalligheden, 
die schijnbaar doelloos door de tijd heenstroomt, totdat er een zich
zelf op ons betrekt. Hoe dit gebeurt, is mij nooit door iemand vol
doende verklaard. Het vermogen tot belangstelling is een van onze 
minst beheersbare bezittingen. Het individualiseert de mensen 
krachtiger en het verbindt ze nauwer dan enige andere gave van 
de natuur. 

Dat vatbaarheid voor fonetische begrippen haar oorzaak zou 
vinden in de samenstelling van het organisme, schijnt een voorba
rige gevolgtrekking uit het veelvuldig (maar niet noodzakelijk) 
samengaan van muzikaliteit, rekenlust en vaardigheid in het uit
spreken van vreemde talen of dialecten. Zijn dit meegeboren kun
digheden, dan ben ik er zwak mee bedeeld. 

Zeker lag het niet aan Michels, dat zijn hoofdvak mij voor een 
goed deel ontging. Ik raak hier aan het pijnlijke punt van onze ver
houding. Hoewel ik zelden van iemand meer heb geleerd, leerde ik 
van hem in hoofdzaak dingen, die hij niet onderwees. Tegen zijn 
lessen werd toentertijd het bezwaar gemaakt, dat ze niet opschoten. 
Hij was alles behalve traag. Wat hij in een uur behandelde, kon 
nauwelijks worden naverteld in een boek, omdat het grondige ken
nis veronderstelde van allerlei hulpwetenschappen. Nam hij acht 
weken tijd om drie regels van Huygens te verklaren, dan genoten 
wij onafgebroken van zijn sprankelend vernuft, maar hadden 
moeite om verband te blijven zien tussen tekst en uitleg. 

Aanvankelijk scheen het, dat hij ons wegvoerde van de stof. Hij 
wandelde er in een wijde boog omheen langs kleine doolpaden, 
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waar ieder overzicht werd afgesneden door een struweel van ver
vlochten doomtakken, die wellicht onze kleren konden scheuren 
op het examen. Dit werkte hij opzij. Voor hem lag het beduimelde 
boek, dat hij niet inkeek. Hij praatte over Huygens heen, als was hij 
van plan, de verbinding met een geheel nieuw onderwerp te zoe
ken. Zou dit voor ons opdagen, wam1eer er aan het ingeslagen 
paadje ooit een eind kwam? Om de snelle bewegingen van zijn 
geest te volgen, moesten wij onze aandacht inspannen tot het uiter
ste. Hij bracht ons verder en steeds verder weg van het onderwerp, 
waarover hij had aangekondigd, te zullen spreken. De volgende les 
scheen op de vorige geen aansluiting te krijgen, totdat wij plotse
ling, na vier of vijf digressies over alles en nog wat, de strakke draad 
van het betoog weer beet kregen, thans met zulke vastheid, dat wij 
de schijnbaar onverzettelijke stof als met een lichte ruk voorgoed 
naar ons toe konden trekken. Michels leerde ons, hoe wij ons mees
ter moesten maken van een onderwerp. 

Uitgezonderd de hoogst enkele keer, dat hij een pasgeschreven 
artikel behandelde, gebruikte hij weinig aantekeningen. Zijn school
boeken waren tot de draad versleten. Nieuwe edities bracht hij mee. 
Hij liet ze ons zien en maakte er schrandere opmerkingen over, maar 
hij bleef zijn lessen geven uit de tekst, die hem vertrouwd was. Zijn 
exegese klonk veeleisend. Hij zou nooit onmiddellijk gevraagd heb
ben naar de bedoeling van de dichter. Hij vroeg altijd eerst naar de 
betekenis van het woord. Hij liet zien, hoe ze bepaald werd door 
de plaats in het zinsverband. Dit ontleedde hij met spitse aandacht 
voor de totstandkoming. Waar twee gelijkberechtigde mogelijk
heden zich voordeden, maakte hij geen keuze, maar meestal is het 
recht van de ene mogelijkheid groter dan die van de andere. Hij 
toonde dan aan, waarom dit zo was. Hierbij bleef hij zolang hij kon 
taalkundige. De bewijsvoering werd geleverd uit de veronderstel
ling, dat iedere lezenswaardige schrijver zijn taal volgens vaste wet
ten gebruikt. 

Toch blijft het altijd 'zijn' taal. De laatste grondslag van zeker
heid, dat men iemand begrijpt, kan hierdoor zijn vastheid verliezen. 
De worsteling van Michels met dit probleem heb ik meermalen 
tijdens zijn lessen zo nauwkeurig mogelijk kunnen volgen. Ze werd 
gestreden met een bewonderenswaardige bescheidenheid. Hoe 
scherpzinnig hij doordrong in Maerlant, Huygens of Vondel, hij 
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wist hun tolk te blijven. Nooit legde hij aan hun woorden zijn eigen 
inzicht op. Zodra hij aan het einde van zijn onderzoek had vastge
steld, wat er stond in hun tekst, kwam de vraag aan de orde, waarom 
het er stond en waarom het er zó stond. Op deze moeilijke vraag 
heb ik Michels herhaaldelijk na zorgvuldig wikken en wegen horen 
antwoorden met een trefzekerheid, die waarschijnlijk in ons land 
haar weerga niet bezit. In het geven van deze uiterste verantwoor
ding over een taalconstructie binnen het zinsverband van een dich
ter, toonde hij het edelste van zijn geest. Opeens lichtte voor al zijn 
toehoorders op, hoe sterk de verwantschap is, die taal sticht tussen 
mensen. Veel aarzelingen en weifelingen mochten aan de beslissing 
vooraf zijn gegaan: op het ogenblik, dat zij viel, voelden wij ons 
vertrouwd gemaakt met het specifiek V ondelachtige in Vondel of 
Huygensachtige in Huygens. 

Dit werd ons niet voorgesteld in grote, essayistische trekken. Het 
kwam te voorschijn uit gewetensvragen over de stand van een 
datief. 

De afschrikwekkende hoeveelheid kennis, die Michels voor de 
toepassing van zijn methode nodig had, bevond zich naar de smaak 
van onze jeugd niet in geregelde verhouding tot het resultaat. Wij 
zouden gewild hebben, dat hij boeken schreef. Hiertoe achtte hij 
zich niet geroepen. Tussen opspoorbaarheden en onachterhaalbaar
heden zag hij een te grote afstand dan dat hij het mengsel tot stand 
zou willen brengen van vermoedens en zekerheden, waaruit elk 
boek wordt samengesteld. 

Met hoeveel geest hij doceerde, herinnert zich ieder van zijn leer
lingen. Het is alleen moeilijk er voorbeelden van te vertellen. De 
flitsen van zijn vernuft vonden gewoonlijk hun plaats in een betoog, 
waaruit ze niet afgezonderd kunnen worden. Toch herinner ik mij 
bliksemsnelle gezegden, die door hun pm1tigheidinsloegen. Michels 
had maanden besteed aan de uitleg van een sonnet, geschreven door 
Pieter Corneliszoon Hooft voor een jongedame, die Ida Quekel 
heette. Midden in de laatste les over dit onderwerp ontdekte hij tot 
zijn eigen verbazing, dat hij aan het einde van zijn stof gekomen 
was. Hij recapituleerde zelden wat hij uiteengezet had. Liever stelde 
hij de gelegenheid open tot het vragen van nadere toelichting, als 
die gewenst mocht zijn. 

Nader dan Michels het deed was een ding niet toe te lichten. Bo-
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vendien vreesden wij allen, hem door een vraag op een chapiter te 
brengen, dat ook weer weken van belangstelling vroeg. De mees
ten van ons wilden eindelijk wel eens naar een ander gedicht! Er ont
stond dan ook een broeise verontwaardiging in het klaslokaal, toen 
broeder Aëtius zijn vinger opstak. Zelfs Michels verbaasde zich een 
beetje over diens ongebruikelijke behoefte om meer te weten te 
komen dan er te weten viel. Met een verwonderde oogopslag gaf 
hij de vrager het woord: 'U, broeder Aëtius!' 

'Meneer Michels (zei broeder Aëtius) we hebben nu bijna het hele 
trimester nodig gehad om te leren begrijpen, wat Hooft schreef in 
een sonnet voor een meisje van zeventien of achttien jaar. Kon dan 
dat meisje bij ontvangst van het gedicht onmiddellijk achterhalen 
wat Hooft bedoelde?' 

De klas ontspande zich. Er schoot zelfs iemand hoorbaar in zijn 
lach. Een ondeelbaar ogenblik wist Michels niet, hoe hij het had, 
maar zijn gezicht, dat gemakkelijk de spanning tussen raadsel en 
oplossing laat onderscheiden, verklaarde zich als zonder bedenken. 
De vraag was nog niet verklonken, of onze leermeester antwoord
de: 'Dit is een zeer ernstige vraag, broeder Aëtius, waarop uw staat 
u eigenlijk verbiedt, het antwoord te vernemen. Hooft hoopte na
melijk, dat Ida Quekel hem om uitleg zou komen vragen. Ten
minste dit veronderstel ik'. 

Zulke puntigheid kon raken. Ze kwetste nooit. Het moet aan 
Michels zelfbedwang hebben gekost, aardigheden, die hem invie
len, voor zich te houden, wanneer ze ons amuseren konden ten 
koste van derden. In dit geval heeft hij zulk zelfbedwang voorbeel
dig beoefend. Misschien vielen hem zelden kwetsende gezegden te 
binnen. Zijn aard is immers allerminst venijnig. 

Hij kon tijdens het lesgeven plezier beleven aan sarcastische ge
zegden van schrijvers, die hij behandelde. Ik herinner rnij zijn uitleg 
van de woorden: Jae ic, willic sijn ghescant', die bij Maerlant voor
komen in Der Kerken Claghe. De betekenis van deze uitroep kan 
vaag worden weergegeven door zoiets als 'dat moet je nu net den
ken, dan benje bij rnij aan het verkeerde adres!'. 

Michels geeft nooit vaag iets weer. Hij ontleedde de constructie 
zo precies, dat we erbij zaten te griezelen. Toen we doorzicht ge
kregen hadden in de uitdrukkings-vorm, rees er een man voor ons 
op, die uit de dertiende eeuw naar ons toe was gekomen als om ons 
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te laten zien, hoe fel hij leefde. Maar bij zijn verontwaardiging be
waarde deze man zijn gevoel voor humor. Het gaf aan zijn woor
den de eigenaardige wending met het herhaalde 'ic', waardoor hij 
zich tegelijkertijd scherp op de voorgrond stelde en zich met een 
onwaarschijnlijkheid omnevelde. Voor een beslissend ogenblik in 
ons leven had Jacob van Maerlant opgehouden, er uit te zien als 
tekst in een boek. Hij was mens geworden tussen ons. Zijn taal be
grijpend, gingen wij met hem om. 

Het bijzondere van zulke lessen was, dat Michels weinig beroep 
deed op onze smaak. Hij bleef tijdens zijn uitleg zo koel taalkundig, 
dat hij het wonder van de opwekking uit het graf niet scheen op te 
merken, terwijl hij het verrichtte. Alleen de twinkeling achter zijn 
brilleglazen deed vermoeden, dat hij er enig pleizier aan beleefde. 

Met zijn leerlingen bemoeide hij zich niet opvallend. De een na 
de ander kreeg zijn beurt om een tekst-fragment voor te lezen, waar
bij op iedere fout uitvoerig werd ingegaan. De aard van de lessen 
bracht echter niet mee, dat tussen docent en leerlingen een dieper in
grijpend contact kon ontstaan. Toch heeft niemand zijn cursussen 
gevolgd zonder het gevoel te krijgen, dat Michels zich herhaaldelijk 
tot hem persoonlijk richtte om hem uit de moeilijkheden te helpen, 
waardoor hij geplaagd werd. Dit konden moeilijkheden zijn van 
heel andere aard dan er voortkomen uit de taalstudie. Door de ver
zorgde toespraken stroomde een fluïdum van verzwegenheden, die 
het menselijk karakter van de spreker enigszins verraadselden. Hier
door boeide Michels iedere toehoorder afzonderlijk. Vermoedelijk 
boeide hij ieder op een eigen wijze. Zo komt het, dat zijn oudleer
lingen zich veel meer van hem herinneren dan van de lessen die hij 
hun gaf. Het leek, of hij aan iedereen iets anders openbaarde van 
zijn eigen wezen, ofschoon hij aangaande zichzelf ook in vertrou
welijke omgang doorgaans weinig mededeelde. 

Mijn studie van bijna twee jaar aan de leergangen gaf mij gele
genheid om veel te lezen en uit het alledaagse leven veel in mij op 
te nemen. Ze overbrugde op draaglijke wijze de gaping tussen mijn 
seminarie-tijd en mijn redacteurschap aan De Tijd te Amsterdam. 
Ik leerde Brabant in die jaren beter kennen dan ik het ooit te voren 
waargenomen had. Ik vond het meisje, dat mijn vrouw zou worden. 
Toch zou ik aan die jaren niet terugdenken met dezelfde opgeto
genheid, indien ik niet de leerling van L. C. Michels was geweest. 
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Moet ik achteraf wellicht betreuren, dat ik niet strakker academisch 
leerde werken en dientengevolge steeds de pen te gemakkelijk op 
papier bracht, toch blijf ik dankbaar voor de leiding, die mijn vlot
heid kreeg. Michels is beroemd om zijn acribie. Ze zou mij tot 
wanhoop en vertwijfeling hebben gebracht, als ze zo menselijk niet 
was geweest. Mij voor alle vluchtigheden behoeden, waarnaar mijn 
natuur neigt, had niemand gekund, maar het leermeesterschap van 
Michels gaf hun voor het minst een meditatieve begeleiding van 
verantwoordelijkheidsbesef mee. 

Wij kregen letterkundige geschiedenis van doctor H. H. Knip
penberg en taalpsychologie van doctor J. Moormann. Dat zij voor 
mij persoonlijk niet zo veel betekend hebben als Michels, lag voor 
een goed deel aan mijzelf. Om te beginnen was Michels de enige 
Brabander van het drietal en ik voelde in die jaren hoofdzakelijk 
aandrang tot de ontwikkeling van mijn brabanderschap. Hierbij 
vond ik de wezenlijke inhoud van hetgeen ik voor andere mensen 
zou kunnen betekenen. Alleen had ik nog helder te maken voor 
mijn geest, waarin iemands brabanderschap als geestelijke eigen
schap precies bestaat. 

De lessen van doctor Knippenberg bereidden ons rechtstreeks 
voor op het middelbaar examen. In dit opzicht waren ze doelmatig, 
maar ik zocht iets anders. Ik worstelde om inzicht in de geschiede
nis als totaliteit. Voor wat de letterkunde betreft, heeft Albert 
Verwey hier pakkende dingen over geschreven, soms ook in zijn 
gedichten. Iedere regel van hem las en herlas ik in die jaren. Ik mag 
mij niet zijn leerling noemen, omdat ik zijn werken toetste aan 
allerhande andere lectuur en omdat ik in menig opzicht met hem 
van uitgangspunt en gevolgtrekking verschilde, maar ik ben toch 
diep ontroerd geweest, toen ik hem, een maand voor zijn dood, 
ontmoette in het enige langere gesprek, dat ik ooit met hem ge
voerd heb. Tevoren had ik hem bij uitzondering hier en daar ge
zien, omdat ik als verslaggever aanwezig was op plaatsen waar hij 
verscheen. Na hem dank ik voor het dieper binnendringen in de 
literatuurgeschiedenis heel veel aan Dirk Coster. Tegen diens Ne
derlandsche Poëzie in Honderd Verzen zijn talrijke bezwaren inge
bracht, eerst van de kant van de filologen, daarna van de literatuur
critici, maar voor mij verscheen dit boek in 1927 juist op tijd. Ik zat 
toen midden in mijn studie, waarmee ik eigenlijk nog geen raad 
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wist. Hier ineens lag een werk voor mij, dat poëzie niet doodweg 
katalogiseerde of in tijdskader opstelde, doch dat in de voortgang 
van de geschiedenis het wezensmerk van de nederlandse dichter 
zocht en vond. 

Met Coster stond ik in correspondentie sedert 1924. Wij ont
moetten elkander een enkele keer. Na 1930 zouden die ontmoetin
gen veel taltijker worden en naarmate wij elkander minder brieven 
schreven, werden wij intiemere vrienden. Ik heb 1p.et Dirk Coster 
voldoende gepolemiseerd over de waarde van de menselijkheid om 
te mogen zeggen, dat ik de verheldering van mijn begrip hierover 
grotendeels aan de gesprekken tussen hem en mij te danken heb. 
Zonder dit begrip zou ik om letterkundige geschiedenis niet veel 
geven. Nu vult ze het grootste stuk van mijn leven. 

Onrechtvaardig zou ik zijn, als ik hierbij aan de lessen van doctor 
Knippenberg geen enkele verdienste toekende. Hij stelde het ge
schiedenis-verloop schematisch voor om het ons gemakkelijk te 
laten onthouden. Hierbij was nodig, dat hij aandacht vroeg voor 
de keerpunten in de geschiedenis. Op het seminarie had ik de 
waarde van het onderzoek naar die keerpunten tamelijk scherp leren 
inzien, al zou het maar geweest zijn door de lectuur in Godefroid 
Kurth. Voor zover ze niet strikt wetenschappelijk zijn, verouderden 
diens boeken snel, maar Gerard Bruning beriep zich in het eerste 
artikel, dat hij publiceerde in Roeping, met grote aanhankelijkheid 
op deze auteur. Hij is voor ons in onze jeugd een wegwijzer ge
weest naar de doorleving van het historisch-gekende. 

Knippenbergs belangstelling voor de keerpunten van de letter
kundige geschiedenis stond sterk onder invloed van zijn geloof aan 
hetgeen wij verval en opkomst noemen. Zonder dat hij de tijd kon 
nemen om de werking van deze factoren geheel te doorlichten, liet 
hij ons er toch de geheimzinnigheid wel van vermoeden. Helaas 
kon daar in het opstel voor het examen nooit op worden ingegaan. 
De scholastiek kwam tot verval. De hervorming kwam op. Dit 
verliep als een afwisseling van de zon door de maan of van de nacht 
door de dag met een soort historische fataliteit, waarvoor wij ons 
als leerlingen hadden neer te buigen. Voor het lotsverloop van men
sen uit zulke wisseltijdperken (dit zijn gewoonlijk schrijvers, die 
na hun dood in vergetelheid geraken) wist Knippenberg belang
stelling te wekken. Hiervoor ben ik hem altijd dankbaar gebleven. 
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Taal-psychologie betekende in 1927 nog niet zoveel als dertigjaar 
nadien. Een leraar kon er om zo te zeggen nog alle kanten mee uit. 
Vandaag is het nog een tak van wetenschap met talrijke slapende 
botten. Moormann gebruikte de vrijheid van zijn leeropdracht heel 
prettig. Hij was uit Twente geboortig en kende als veel geleerde 
twentenaren het volksleven van zijn geboortestreek door en door. 
Hij was voor het minst zoveel folklorist als filoloog en hiernaast een 
uiterst bedreven didacticus. Vertelde hij over begrafenis-gebruiken 
of verklaarde hij de achtergronden van een straatlied, dan maakte 
hij ons duidelijk, hoe dom wij zouden zijn door te geloven in het 
isolement van de kunst. Er kunnen zich in een dichter ogenblikken 
voordoen van volstrekt kunstenaarschap, doch ze wisselen ogen
blikken af, waarop de man over straat loopt om een brief naar de 
post te brengen of waarop hij een felicitatie-bezoek aflegt bij een 
verjarende broer, die niet om gedichten geeft. Het is dwaasheid, te 
menen, dat deze ogenblikken, waarop de kunstenaar niets anders is 
dan een onbelangrijk individu, geen sporen nalaten in de werking 
van zijn kunstenaarschap. 

Zo is het ook gesteld met de vormen van de kunst. Geen mens 
spreekt de hele dag door in sonnetten. Maar het sonnet met zijn ver
nuftige opbouw beantwoordt aan de structuur-behoefte, die zich 
ook laat gelden in het alledaagse gesprek. Dingen zijn niet mooi, 
omdat ze in de bloemlezing staan, ze komen somtijds in een bloem
lezing terecht, omdat ze mooi zijn. Tegen het omkeren van deze 
natuurlijke verhouding tussen de verschijnselen waarschuwde Moor
mann in iedere les op een of andere manier. Hij verstond de kunst, 
die waarschuwingen sterk af te wisselen, zodat ze telkens nieuw 
klonken, al kwamen ze altijd op hetzelfde neer. Ontroerbaarheid is 
geen voorrecht van buitengewone mensen. V ormkracht onder
scheidt. Ze blijft niettemin een maatschappelijk verschijnsel, in 
hogere of geringere mate eigen aan ieder mens. Stijl wordt nooit 
zo strikt individueel, dat plaats en tijd er geen kenmerkende fac
toren van zouden blijven. 

Als leerling van Jacques van Ginneken kon Moormann in tegen
stelling tot Michels, soms de indruk wekken, dat hij doordraafde op 
een goede ingeving. Hij ontwikkelde dan oprechte gemoedswarm
te. De Moord van Raamsdonck kreeg bijna de waarde van de Twee 
Koningskinderen, doch wij vernamen op die manier, dat de hoog-
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tepunten van de poëzie steeds door een stijging verbonden bleven 
met de grond, waarboven ze zich verhieven. In feite was Joost van 
den Vondel een gewone man, die naar de kerk ging als een ander. 
Hij toonde zich op zijn best, wanneer hij duidelijk maakte, wat er 
in die kerk met hem gebeurde. Hij beschikte over de vaardigheid 
om dit duidelijk te maken. Het interessante ligt echter hierin, dat 
met ons hetzelfde zou kunnen gebeuren, ook al zouden wij hierna 
geen woorden vinden om het uit te drukken. Er bestaat geen aller
individueelste expressie en er bestaat geen aller-individueelste emo
tie. Er bestaat een waarachtige aandoening en ze zoekt uit zichzelf 
naar een juiste uitdrukkingsvorm. 

Daar de lessen alleen op vrijdag-avond en verder gedurende de 
hele zaterdag gegeven werden, hield ik tijd genoeg over om ze te 
verwerken, te overdenken en soms ook te vergelijken met de litera
tuur, waarnaar verwezen werd. Ik ben in die jaren zeker een tame
lijk kritische toehoorder geweest. Over alles en nog wat had ik 
mijn eigen idee. Dit kan mijn leraren weleens heftig hebben gehin
derd. Wellicht vermoedden zij, dat ik mij vastklampte aan de me
thodiek van mijn seminarie-wetenschappen om er zo goed moge
'lijk mijn nieuw verworven kennis mee te verbinden. Hierin slaagde 
ik niet gemakkelijk. Deed ik anderen last aan, van binnen was ik 
ook lastig met mijzelf. Ik trok op verovering uit met wapenen, die 
er niet op berekend bleken, zodat ik op het nieuwe gebied allerlei 
vijandelijkheden moest verwachten. Ze zijn me niet gespaard ge
bleven. 

Hiertegen bood de omgang met vrienden de beste vertroosting. 
Op de leergangen ontstonden vriendschappen zeer spontaan. Ze 
ontbonden zich ook weer tamelijk gemakkelijk. Dit wil zeggen, 
dat een afgestudeerde vaak uit het oog verdween, waarna het jaren 
kon duren, eer hij met een vroegere studiemakker in geregelde ver
binding kwam. Doordat wij maar twee dagen in de week onze 
lessen kregen, ontstond er geen onschokbare hechtheid van vrien
denkring. 

Stadgenoten reisden samen in dezelfde trein naar Tilburg en sa 
men terug. Ze vormden met hun verschillende studierichting een 
gezellig clubje binnen het geheel, dat zich bij het eerste lustrum van 
de leergangen, nog te 's-Hertogenbosch, waar deze instelling haar 
opgang begon, georganiseerd had tot de vereniging Sint Leonardus. 
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Ze droeg haar naam naar de Gorcumse martelaar Leonardus van 
Veghel. Iedere zaterdagavond vergaderde zij in het bovenzaaltje 
van een koffiehuis aan de Heuvel; er werden lezingen en debatten 
gehouden. Soms ging het er bijzonder roerig toe. Dan waren vooral 
de jongens, die op de academie voor beeldende kunst studeerden, 
de belhamels. 

Leonardus bewaarde de herinnering aan de grote mannen uit zijn 
verleden: de oprichter J. Bechthold, die het protest had geleid tegen 
het ontslag van Doctor Moller als rector; Gerard Knuvelder, die 
zo prachtig zijn rol had gespeeld bij de opvoering van De Nar door 
Kees Meekel; Janus van Domburg, die onder alle omstandigheden 
schitterend verzen opzegde; Jan Vlekke, die op elke tafel klom om 
kolderieke improvisaties af te steken; Toon Scheermakers, die stuk
ken uit Van Deyssel uit zijn hoofd kon voordragen; en een jonge
dame, die zonder het zelf te weten zo mooi was, dat alle pastoors 
er op straat van verschrokken. 

Slechts tegen de achtergrond van deze Leonardijnse mythologie 
laat de gestalte van de Siemer zich passend in hout snijden. Geschil
derd of geschetst zou hij niet kunnen worden. Zijn geest is voor 
zulke weergave te beweeglijk. 

De manier waarop hij voor het eerst in ons midden verscheen, 
kon zich geen mens herinneren. Hij was er. En hij was er altijd. Hij 
paste bij het huisraad van de leergangen, hoewel hij bij mijn weten 
nooit op enigerlei wijze aan deze instelling verbonden is geweest. 
Ik logeerde bij hem op een slaapbank iedere nacht van vrijdag op 
zaterdag, voorzover onze gesprekken nog logeren toelieten. Hun 
eindeloosheid liet zich volhouden doordat zij nooit ergens over 
schenen te handelen. Dit was ook de reden, waarom zij door aan
houdende lachbuien werden onderbroken. Wij speculeerden op 
iedere mogelijkheid om elkaar verkeerd te verstaan, hoewel ons dit 
bijna niet lukte. Hierbij dronken wij en onze gasten, want er waren 
altijd vrienden, die meekwamen, liters thee met suiker. Siemer is 
strikt geheel-onthouder van de oude stempel, volgens welke ook 
in de pudding geen rhum verwerkt mag zijn en bezoekers vrij die
nen te blijven van sterke drank, zelfs op verjaardagen. Overigens 
verjaarde Siemer zowat elke dag. 

Niemand wist, waar en wanneer hij geboren was. Het moet er
gens boven de grote rivieren hebben plaats gevonden. In ieder geval 
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bracht hij zijn kinderjaren buiten Brabant door. Wat dit voor jaren 
geweest moeten zijn, kon niemand van ons zich voorstellen. De 
geestelijk altijd mobiele Siemer bezat als volwassene een zo opval
lende voltogenheid, dat niemand zich hem jonger of ouder kon 
verbeelden dan hij was, maar hij had geen aanwijsbare leeftijd. Het 
oudste aan hem leek altijd zijn priestertoog te zijn. 

Wij wisten, dat hij pater was geweest in een congregatie, die door 
Joannes Zwijsen in leven werd geroepen als geestelijke bovenbouw 
bij de instelling van de fraters van Tilburg, maar de stichting was 
in elkander gestort. Haar leden mochten kiezen, waar zij geïncar
dineerd wilden worden. Siemer kon geen keuze maken. Hij ging 
duits studeren aan de universiteit van Groningen en aanvaardde een 
leraarsbaantje aan het Sint Odulphus Lyceum zonder onmiddellijke 
afhankelijkheid van de bisschop van 's-Hertogenbosch. Hij be
kleedde dus het ambt van loslopende geestelijke, dat in Nederland 
zelden voorkomt. Toen ik hem leerde kennen, woonde hij, ironisch 
genoeg onder zijn omstandigheden, in de Zwijsenstraat, waar hij 
een boekerij onderhield, die wij schaamteloos gebruikten. Er stond 
van alles in zonder dat iemand redelijk kon nagaan, hoe het er te
recht gekomen was of wat het er deed. Trouwens, ik leerde hem 
in een boekwinkel kennen. 

Roeping werd in die jaren uitgegeven bij de Zuid Nederlandse 
Boekhandel te Tilburg, die onder directie stond van Rud van Es, 
evenals Siemer toegerust met de bevoegdheid van leraar duits. De 
familie van Es was voortkomstig uit Waalwijk. De moeder, die 
bij Rud inwoonde, kreeg in haar leven onzegbaar veel verdriet te 
verwerken. Ze verloor haar man en twee volwassen kinderen in 
een jaar tijds en had grote tegenslagen in zaken, maar haar vrolijk
heid liet haar geen seconde in de steek. Ze kon om alles lachen en 
iedereen aan het lachen brengen. Van dit laatste namen wij wel eens 
de proef door een gepatenteerde zuurpruim mee te nemen naar de 
woonruimte achter de winkel en altijd slaagde ze erin, zijn gelaat 
te verhelderen door iets, dat tussen humor en onzin een labiel even
wicht bewaarde. Ze was een zuster van pater Bonaventura Kruit
wagen O.F.M., die ik herhaaldelijk bij haar ontmoet heb en die in 
haar gezelschap zijn sarcasme liet sprankelen van onverwachte ver
wantschap met mildheid. 

'Weet je, wat ik zou willen?' vroeg pater Bonaventura. 'Je mag 
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zelfkiezen: de jongeling van Naïm, de verloren zoon, de wonder
bare visvangst of ieder ander zondagsevangelie, dat je aanstaat. Ik 
zou alle preken hierover, die in Nederland gehouden worden in 
kerken of in kapellen, waarover een rector is aangesteld, willen 
doen optekenen, zo letterlijk als maar mogelijk is. Van al die preken 
zou ik een boek willen maken. En dat boek zou ik de paus op de 
index willen laten zetten!' 

Mevrouw van Es verzekerde, dat de meisjes op een kostschool 
een godvruchtig lied zongen, beginnend met de regel: 'Beidt, 
englen, in mijn beên' ... , maar zei ze, je moest het niet schrijven, 
zoals je het uitsprak. Ze verzekerde nog oneindig meer van deze 
aard. 

Rud prees ons allerlei deeltjes aan uit de Sammlung Göschen, 
waar hij niet rijk van werd, maar die onze wetenschappelijke vor
ming naar zijn zeggen bijzonder ten goede zouden komen. Er stond 
zoveel in. Dan gebeurde het, dat wij met zulk een boekdeel op zicht 
de lente van het minnelied gingen beleven of ons in Iwein verdiep
ten, wat zonder hulp van vrienden tot geen behoorlijk einde kon 
worden gebracht. Onder zulke omstandigheden vond ik opeens 
de man naast mij, die voor twee jaren mijn gastheer zou zijn. De 
Siemer kocht zijn boeken ook bij Rud van Es. Hij behoorde tot het 
deel van de cliëntele, dat naar de woonruimte doordrong, waar 
iedereen volop tijd had en waar altijd iets geks stond te gebeuren. 
Het zou dwaasheid zijn, dat ik een hotelkamer nam, nademaal bij 
hem een onbeslapen bank beschikbaar was. Zulke woorden als na
demaal gebruikten wij bij voorkeur in onze conversatie. 

Wij deden dit uit kortswijl. Het was onze weerstand tegen schen
nige straatslijperij. Wij sammelden bijwijlen met huiswaarts tijgen, 
maar verslingerden ons met de familie van Es aan gemeen propoost. 
Een bescheiden meesterschap in het gebruik van dit soort uitdruk
kingen gaf aan de gesprekken die wij voerden overeenkomst met 
een samenzwering. Achteraf kon dit flauw lijken, maar na zeven 
lesuren beviel die ontspanning ons goed. 

Bovendien bleef zij de toon bepalen van mijn omgang met de 
Siemer. Alle studenten gaven hem dit bepalende lidwoord mee als 
een hoge onderscheiding. Om er de waarde van te doorgronden, 
moet iemand goed thuis zijn in het brabants dialect. 

Ik zou op dit ogenblik niet kunnen zeggen, of hij Frits of Frans 
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heet. In al de jaren, dat wij van onze ontmoetingen steeds kleine 
feesten hebben gemaakt, heb ik hem nooit bij zijn voornaam ge
noemd of jegens anderen aangeduid. De Siemer viel voor ons ook 
hierdoor buiten iedere alledaagse omgangskategorie. Zijn bijzon
derheid schitterde zo duidelijk, dat niemand ooit zich de moeite 
heeft gegeven, haar zorgvuldig te beschrijven. Van andere mensen 
kan men zeggen, dat zij voorbeeldig zijn, of gezellig of geleerd of 
fijngevoelig of moedig of enige van deze dingen, maar geen eigen
schap zou aan Siemer toegeschreven kunnen worden zonder dat 
men hem enigermate tekort deed, ofschoon hij alle genoemde hoe
danigheden bezit. Maar hij is niet voorbeeldig en al die dingen meer. 
Hij is siemers. Dit betekent voor het minst, dat hij onverschillig is 
voor de erkenning van zijn eigenschappen. Een geheimzinnige ver
bazing over zijn eigen zo-zijn begeleidt hem op al zijn wegen, die 
hij liefst aflegt per fiets. 

Hij gaat dan nooit ergens naar toe. Wel komt hij bij puur toeval 
terecht aan een ziekbed. Dit behoeft niemand te weten. Goed doen 
blijft een beschamende bezigheid. Hiervan is de Siemer heel diep 
overtuigd. Hij weet ook heel precies, waarom dit zo is. Het zou 
beter zijn, als wij geen goed behoefden te doen. Dan gebeurde het 
vanzelf. Wie wil doordringen in deze filosofie, moet zich een beetje 
oefenen bij Nicolaas van Cusa, al is de kans dan nog aanzienlijk, dat 
hij het verband niet dadelijk zal vatten. 

'Als het er nu op aan komt', zei de Siemer, 'is Penthesileia van 
Kleist een ondoorgrondelijk stuk'. Hij zei dit buiten ieder verband 
met de personen of gebeurtenissen om hem heen. Vervolgens be
gonnen wij het stuk op onze manier te doorgronden. Het speelt zich 
af in een wereld, waarin geen andere mensen kunnen wonen dan de 
spelers. Wij trachtten die wereld binnen te dringen. Zo kwamen 
wij tot lange uiteenzettingen over expressionisme, die ons weer 
brachten op vermoedens over de schoonheidswerking van overbo
dige bewegingen. Wij zagen overeenkomst in de bouw van het 
stuk en de structuur van een dans. Siemer noch ik konden dansen. 
Wel geloofde hij, dat dit meestal uitliep op vermoeidheid. Het ging 
er dus om, te achterhalen, hoe moeheid fungeert als geestelijke 
habitus. Neem aan, dat wij hier achter kwamen, dan zouden we 
misschien ontdekken, wat acedia is. Van die ontdekking uit konaen 
we Kleist opnieuw proberen te bekijken. 
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Waarschijnlijk ziet iemand het behagen aan ontveinzing van de 
samenhang, dat uit zulke ontleedkunst tevoorschijn springt. In 
zulk geval heeft hij een hoofdkenmerk van Siemers omgang met 
anderen begrepen. Hoogst zelden heb ik hem onmiddellijk en zon
der voorbehoud zijn mening horen zeggen. Het moest er dan ern
stig op aan komen. Zelfs in die gevallen kleedde hij haar het liefst 
in de vorm van een algemeen geldige spreuk. Dit taalgebruik van 
de zelf-uitschakeling zou vermoeiend worden, indien het niet be
antwoordde aan een wellicht pijnlijke begeerte naar afwezigheid. 
Siemer kan nergens binnenkomen zonder te worden opgemerkt. 
Dit kan hij niet helpen. Het hindert hem. Hij wapent zich ertegen 
door gedurig te spreken op de manier van iemand, die zwijgt. 

Als ik uren achtereen pijpen met hem zat te roken uit dezelfde 
tabakspot (de zijne), terwijl het buiten donker en stil was, klonk 
zijn stem mij soms toe, alsof hij binnen in mij aan het woord zou 
geweest zijn. Wij bespraken geen gewetenszaken. Ik heb nooit bij 
hem gebiecht en hem zelden geraadpleegd over een gedragslijn, die 
gevolgd diende te worden. Al onze gesprekken, vaak vooral de 
meest komieke, waarbij wij het hartelijkst lachten, ontveinsden 
echter hoorbaar de onderwerpen, die ons in diepste wezen bezig 
hielden. Wij deden beiden of de zaak, waarover wij spraken, ons 
nauwelijks aanging. Iets informatiefs. We kenden elkaar te goed om 
niet te weten, dat het niet waar was. We kenden elkaar zelfs te goed 
om toe te geven, dat het wèl waar was. Deze eigenaardige vertrou
welijkheid drong door alles heen. 

In die jaren werd veel gesproken over het vitalisme. Ook wij 
spraken er veel over. Telkens draaide onze conversatie uit op de 
vraag naar de waardering van het leven. Het leven is niet het hoog
ste van de goederen. Toch hebben wij niets hogers in te zetten. De 
blinde eerbied voor het leven, tot uitdrukking gebracht in de eed 
van Hippocrates, schraagt een moraal, waarop zelfs onze dankbaar
heid voor de verlossende kruisdood teruggaat. Doopwater geeft 
leven. Wij onderscheiden genadeleven van natuurlijk leven, al kun
nen wij het gemaakte onderscheid zelden betrappen bij het bestu
deren van een heilige. Hier doet zich trouwens dezelfde moeilijk
heid voor als bij onze beschouwing van het natuurlijke leven, waar
van wij immers de grenzen nooit hebben vastgesteld, noch naar 
beneden, noch naar boven. Het voortbestaan van de ziel is even 
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mysterieus als de voortplantbaarheid van een bacterie. Wij weten 
niet, wat ermee samengaat en wat er uit volgt. In lichamelijke be
weegbaarheid bereikt het leven zijn uiterste uitdrukking niet, al is 
zij voor ons de voornaamste manier om zijn aanwezigheid vast te 
stellen. 

Het vitalisme huldigt een verschijnsel, waarmee het geen raad 
weet. Hier schuilt een grote verlegenheid achter. Ze doet zich meest
al voor als een onzekerheid van het gevoel. Siemer zag er meer ge
varen voor de samenleving in dan winstpunten voor de poëzie. 
Waar het om gaat, is altijd een bepaald leven. Het kost grotere 
moeite, zich te verdiepen in het hondebaanrje van de twee arbei
ders, die een sloot moeten graven krachtens een aangekleed vraag
stuk uit het rekenboek, dan zich gevoelig op te winden over een 
begrip zonder grenzen. 

Zulke beschouwingen openden voor ons weer nieuwe gezichts
punten. De mensheid heeft de bliksem uit de hand van Zeus zien 
overgaan naar de telegrafie, waar hij het embleem van snelle doel
matigheid werd. Zij dankt deze ontheiliging aan het feit, dat Ben
jamin Franklin bij het oplaten van een vlieger zijn gezond verstand 
gebruikte. Hierdoor kan zij in de verleiding komen, alle ontheili
ging als nuttig te aanvaarden. Ze kan ook de tegenovergestelde 
richting inslaan en bang worden, dat zij de rechten van God zal ver
kleinen door inzicht te verwerven in samenhangen en ontwikke
lingen, die zij tevoren niet vermoedde. Voorlopig legt de eventuele 
bewoondheid van andere hemellichamen ons weinig verplichtin
gen op, maar allang voordat dit veranderd kan zijn, maakt de apo
logie zich bezorgd over hetgeen zij verdedigen moet als er een 
boodschap van Mars komt. Een boodschap van Mars is even behar
tenswaardig en even discutabel als een boodschap van Marx. De 
boodschappen komen gewoonlijk niet van de kant, vanwaar ze het 
meest welkom zouden zijn aan iemand, die zijn rust zoekt te bewa
ren. 'Ik geef niet veel om vooruitgang', zei Siemer, 'maar ik heb 
nog minder redenen om te geloven, dat zij uitsluitend plaatsvindt 
om kwaad te stichten'. 

Veel gedachten, die ons toentertijd vervulden, zijn verbleekt. 
Zelfs de denkvorm verloor puntigheid. Behalve dat wij kinderlijk 
plezier beleven aan het gebruik van ouderwetse woorden en wen
dingen, drukten wij ons gaarne uit in paradoxen. Hiermee ontwe-
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ken wij de schoolse redeneertrant, die ons was aangeleerd, en kruid
den wij de conversatie door zijn recht te laten aan elke gelukkige 
inval. Denk ik aan die langgerekte avonden terug, dan schijnen ze 
mij doordrongen van een ernstige zorgeloosheid. Wij zaten niet 
simpelweg gek te doen, maar wij stelden iedere belangzucht opzij. 
Het ging om geen gelijk of ongelijk.Wij redeneerden zoals andere 
mensen voor hun ontspanning kaartspeelden of schaakten. 

Mij gaven die zorgloze uren bijzondere rust. Niets had ik zozeer 
nodig als een vriend, die geen beslag op mijn problemen legde en 
ze toch begreep. Ik zou niettemin een totaal verkeerde indruk vesti
gen, indien ik het liet voorkomen, alsof ik tijdens mijn studiejaren 
aan de leergangen meer met de Siemer omging dan mijn medestu
denten. Het is waar: ik logeerde bij hem. Bovendien bezaten wij 
beiden een zwak voor literatuur, om het nu zo maar te noemen. 
Juist in de twintiger jaren van deze eeuw schenen de letteren het 
draagvlak uit te spreiden voor heel de vernieuwingswil van de ka
tholieke mens in ons land. Niet in geschiedenisboeken of stichte
lijke verhandelingen, niet in psychologische studie of traktaten over 
maatschappijleer maakte de nieuwe geest zich toen het duidelijkst 
kenbaar, maar de poëzie werkte als een seismograaf van het gemeen
schapsleven. Er stond voor ons toen meer in een slecht vers dan nu 
in een goed boek. Over teksten, die allang vergeten zijn, van dich
ters, wier naam niemand meer uitspreekt, wonden wij ons op, om
dat zij ongehoorde dingen openbaarden. En wie de stem van deze 
dichtkunst niet vernam, was een barbaar, hij mocht dan wezen wie 
hij wilde. Die koorts beving de Siemer en mij niet alleen. Dikwijls 
namen aan onze nachtgesprekken anderen deel. Met alles kon wor
den gespot, niet met de verzen van de nieuwe tijd! Alleen was de 
Siemer verstandig genoeg om hun tijdelijkheid te beseffen. Hij kon 
op dweepzucht reageren door een goed eind mee te gaan en dan 
opeens verbaasd te vragen, waarheen wij ons onderweg bevonden. 
Dan zag niemand een einder meer. Er werd thee met suiker rond
gediend en over iets anders gesproken. 

Op zijn best was hij tijdens excursies. Nu en dan in de zomer 
bleven wij met een aantal studenten van zaterdag op zondag over 
en maakten per fiets of per autobus een tocht in de omgeving. Wij 
gingen met boterhammen op zak naar de vennen van Oisterwijk 
of naar de bossen bezuiden Hilvarenbeek. Onderweg werden ker-
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ken bekeken, planten verzameld, aardlagen onderzocht, discussies 
gevoerd en grappen verteld. Ook hadden de leonardijnen een eigen 
liederenschat, die tijdens zulke tochten in zijn geheel werd uitge
galmd en herhaald. Ik voelde mij in het gezelschap van mijn mede
leerlingen als de vrije man uit het boek van Barrès, op zoek naar de 
wezenskenmerken van zijn land en volk. Met een eerbied, bij Bar
rès aangeleerd, liep ik de namen te lezen op grafzerken. Binnen de 
levensdata, die daar opgetekend stonden, was een mensenlot ver
lopen, anders dan het mijne, maar niet vreemd aan mij. Wie hier 
onder het kruis lagen, werden herdacht in de mis als degenen, die 
ons voorafgingen met het teken van het heilige geloof Ze hadden 
hun driften gekleed in dezelfde schuchterheden als ik. Zij hadden 
in het gareel van hun werkplicht gelopen: - 'verwezen dagloners
tred, doffe berusting' -; zij hadden kansen zien verglijden, zoals 
avondlicht verdeemstert; maar toen zij uitgedragen werden, stond 
de dorpsgemeenschap om hun open grafkuil en nam afscheid. Tel
kens wierpen de mannen een schop gele aarde omlaag, die bonsde 
op de doodskist. 'En gij, knaap, zult een profeet van de Allerhoog
ste worden genoemd', had bij die gelegenheid, als zonder samen
hang met de gebeurtenis, de priester gebeden. Wat zij nu wachten, 
is de opstanding. 

Zomer gonsde over de grafsteden. Het lange gras werd glad van 
dorheid in het scherpe licht. Hoevelen? Waartoe? Binnen de kerk 
was een student van het conservatorium op het oxaal geklommen. 
Zwellend golfden de klanken naar buiten van het Te Deum. 'U 
verheerlijkt het lofwaardig getal van de profeten, U looft het schit
terend leger van de martelaren, U belijdt de heilige kerk over ge
heel de aardvlakte : Vader van onmetelijke heerlijkheid.' 

Het binnenzijn in deze orde van voortgang werd ik mij bewust 
als het wezenskenmerk van de brabantse alledaagsheid. Die hier 
lagen om uit te rusten van hun klein bejag naar geld en levensge
mak, naar overtreffing van hun evennaaste en naar succes voor hun 
groep, hadden van deze strevingen de ijdelheid overwogen in het 
gedurig besef, tot iets hogers geroepen te zijn. Bij de een was dit 
misschien niet meer dan een lichte gewetensknaging onder het 
dringen, bij een ander een oproep tot uitbundige deelneming aan 
kerkfeesten: allen hadden zij naar vermogen en beschikbaarheid 
het leven ondergaan als een gerichtheid op de glorie van de Vader. 
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Wilskracht, plichtsgevoel, verantwoordelijkheidsbesef, zo dikwijls 
verheven tot zelfstandige waarden, maken de mens maar ijdeler, die 
ze niet inschakelt in onophoudelijk dienstbetoon aan de heerlijk
heid. Ik leerde de brabantse mens kennen uit zijn humor en zijn lie
deren zoals uit zijn treurnis en rouw. Ik leerde hem beminnen als 
de dienaar van de feestelijke heerlijkheid van het oneindige leven. 
Er klonken regels uit het werk van pater Poirters in mij op, speelse 
belijdenissen van de ziel, die schildwacht staat bij het onverganke
lijk geluk. 

Dit waren zonnige dagen. Over mijn studie maakte ik mij geen 
te grote zorg. Ze vond geen doel in zichzelf, maar bleef een middel, 
al wist ik nog niet helemaal waartoe. Wij rosten over bospaden en 
rustten aan de oever van een ven vol vogels, alle ontginningsgron
den voorbij. Zonnige vlakten, omboord met hei en gagel tussen 
wilde pollen sliertgras riepen het landschap van eeuwen geleden te 
voorschijn. Ik had de grond kunnen omhelzen, die mij droeg. 

Deze vervoering overkwam mij in die jaren dikwijls. Ze maakten 
mij vertrouwd met mijn nieuw bestaan. Hoewel ze mij terugdreef 
op mijn innerlijk leven, vervreemdde zij mij weinig van mijn 
vrienden. Als seminarist had ik mij vaak een singulier gevoeld, om
dat ik steeds door dezelfde mensen omringd bleef. Hier wisselden 
de gezelschappen, zodat ze gemakkelijker voor korte tijd tot gelijk
heid van gevoelens kwamen. Er onderscheidden zich altijd centrale 
gestalten, met wie wij gemeenschappelijk sympathiseerden. De 
meest centrale gestalte van elke uittocht was en bleef de Siemer. 

Nooit nam hij de leiding. Ik weet niet, of hij organisatie-talenten 
bezit. Hij heeft geen behoefte, ze te tonen. Op de ingeslagen reis
route volgt hij anderen, zolang als hij daar zin in heeft. Meestal 
verdwijnt hij zonder iets te zeggen. Hij neemt ongaarne afscheid. 
Zelden bericht hij, waar hij heen gaat. Ik geloof, dat hij het meestal 
niet weet. Onder zijn linoleumsneden bevinden er zich verschillen
de, die Don Quichotte voorstellen, bijna geen met Sancho Panza. 
De nuchtere dikzak interesseert hem lang niet zo sterk als de dolen
de ridder, met wie hij de verwachting van het avontuur gemeen 
heeft. Hij weet, dat hij maar op zijn stalen rossinant behoeft te stij
gen om het te ontmoeten. Hij weet bovendien, dat het doorgaans 
op windmolens lijkt. 

Over de avontuurlijkheid van het alledaagse zijn weinig mensen 
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beter ingelicht en minder mededeelzaam. Toch scherpt zijn om
gang het onderscheidingsvermogen ervoor. Ik geloof, dat dit hem 
als studentenvriend zo waardevol maakt. Een officiële functie van 
adviseur of moderator heeft hij nooit waargenomen. Wie zou hem 
hiermee kunnen of moeten belasten? Maar brabantse studenten kun
nen nergens samenkomen, of ze vinden hem plotseling tussen hen 
in. Hij luistert naar wat ze vertellen, lacht om hun luidruchtige 
dwaasheden, zingt mee, als zij het gerstebier van kyrië prijzen, hoe
wel hij de oude stempel van geheelonthouderij bewaart, en hij ver
zoent hen met hun eigen leven. 

Niets hebben deze jonge mensen zozeer nodig. Niets had ik zelf 
zozeer nodig op die leeftijd. Wij krijgen allen een leven, slechts één, 
terwijl niemand van ons weet, wat hij ermee beginnen moet. Voor 
het mijne had ik gedacht een passende bestemming te vinden. Ze 
paste niet. Toen paste niets meer. Mijn onwennigheid jegens de 
historische grammatica kwam voort uit een veel diepere onwennig
heid. Michels ving haar op door mij nauwgezet voor te lichten over 
dingen, die mij aan mijzelf openbaarden. Siemer ving haar op door 
te doen, alsof hij net eender gesteld was als ik. Hij bevrijdde mij van 
een grote last. Hierbij bewaarde hij de f0ngevoeligheid, mij niet te 
laten merken, dat mijn eigen aard mijn ware kwelling veroor
zaakte. 
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XXII 

Rond Carnaval 

ALS JONGEN van negenjaar vertrok ik uit Bergen op Zoom om 
naar kostschool te gaan. Ik werd er weer inwoner, toen ik vieren
twintig was. Een vriendenkring van mijn eigen leeftijd vond ik er 
niet. Mijn vroegere schoolkameraden woonden verspreid in het 
land. Zij kenden mij nauwelijks meer. Ik bezocht de leraars, die 
zich voor literatuur interesseerden vrij geregeld, doch was verder 
aangewezen op de vele vrienden van mijn vader en op de studie
kameraden van mijn vier jaar jongere broer Dorus. Diens meest ver
trouwde vriend heette Jan Arnolds. Hij was de zoon van het hoofd 
der openbare school. Op vrije woensdagmiddagen, als ik met mijn 
broer een ommetje maakte door de stad, gingen wij een kop koffie 
drinken bij de familie van Jan. Zijn limburgse moeder bakte in haar 
grote keuken zelf de vruchtenvla, waarvan zij ons bij haar geurige 
koffie een flink stuk voorzette. 

Vader en moeder Arnolds kwamen uit Gulpen. Ze trouwden 
even vroeger dan mijn ouders en vestigden zich kort na hun huwe
lijk te Bergen op Zoom, waar al hun kinderen geboren zijn. Als de 
baker bij hen haar werk had verricht, kwam ze naar ons, of anders
om. Toen ze werd opgevolgd door een voornamere verpleegster, 
Kootje van Zoelen, die het engelse leger naar India had gevolgd en 
gezelschapsdame was geweest van Catharina Alberdingk Thijm, 
vernam mijn moeder op haar kraambed geregeld de lof van de 
familie Arnolds, bij wie waarschijnlijk even heerlijk met ons werd 
gegeurd vanwege dezelfde klandizie. Huisverkeer tusssn de beide 
gezinnen bestond niet. Wel groetten de ouders elkander bij toe
vallige ontmoetingen. Dan maakten de moeders een praatje over 
hun snel gelijkoplopend kindertal. 



De Amoldsen woonden aan een andere kant van de stad dan wij. 
Zij leefden, bij mijn ouders vergeleken, heel teruggetrokken. De 
vader met zijn drukke werkkring bij het onderwijs, kwam nooit 
in een herberg. De moeder leefde geheel binnenshuis, zoals de 
meeste vrouwen in die dagen. De meisjes gingen naar andere scho
len dan mijn zusjes. Alleen de oudste jongen liep als vriend van 
mijn broer bij ons aan. Op de avond van de dag, waarop ik de toog 
uittrok, nam Dorus, om de triestheid in de ouderlijke woning te 
ontvluchten, mij mee naar het huis van zijn vriendje, waar mij de 
vader hoffelijk ontving als een gastvanhemzelf. Gewoonlijk werkte 
hij op zijn studeerkamer. Als ik met Dorus meekwam, liet hij zich 
altijd even zien. Zijn dochters lazen Roeping. Hijzelf had grotere 
liefhebberij voor botanie dan voor literatuur, doch hij hield zich 
hiervan op de hoogte. Zijn opvattingen bracht hij rustig en beschei
den onder woorden. Ze klonken heel wat progressiever dan ik 
meestal hoorde spreken bij mij thuis. Al spoedig ging ik minder 
naar de Amoldsen om Jan dan om diens vader, met wie ik over mijn 
lectuur en studie prettig praten kon. 

Er waren vier meisjes in huis. Drie waren ouder dan Jan, meer 
van mijn leeftijd. Het vierde was een grappig kind, dat ik op ker
misdagen meenam naar de schiettent en de oliekoekenkraam, toen 
ik in het gezin een vaste huisvriend was geworden. Hiertoe trok mij 
aldra de zoetste verlokking van mijn leven. In het begin onder
scheidde ik de drie meisjes-boven-Jan, gelijk wij ze noemden, nau
welijks van elkaar. Het oudste heette Ria, het middelste Nini, wat 
een verkorting was van Leonie. Het derde heette Annie. Ik moest 
mijn best doen om me met de namen niet te vergissen. Nini kende 
ik in feite het langst. Ze had met mij in de kleuterklas van soeur 
Bonifaas gezeten; thans was ze lerares frans. In het gesprek bij de 
koffie vertelde ik, dat ik 'L' escalier d' or' van Edmond Jaloux een 
aandoenlijk verhaal vond. Ik had het juist uitgelezen: een eenzame 
man belegt ééns in de week hoog op de zolderkamer waar hij 
woont, een fantasierijk feestje voor een kind. De gouden trap is de 
ellendige opklim in de huurkazerne. Het is de doortocht van de 
goedheid naar de hemel. 

Toen zij mij uitliet, vroeg mij Leonie Amolds, of ik haar het boek 
wilde lenen, dat ik zo mooi had gevonden. - 'Het zal mij een ge
noegen zijn, juffrouw! Ik breng het u vanavond nog!' - Op de te-
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rugweg naar huis bleef mij het beeld bij van het schuchtere meisje, 
dat een frans boek wilde lezen, omdat ik het mooi vond. Het was 
lief van haar, dat zij dit wilde. Ik moest zorgen, dat ik het haar per
soonlijk ter hand kon stellen, niet bij de voordeur afgeven aan Ria 
of Annie. 

Natuurlijk liep het toch zo uit. Ik belde schutterig aan met het 
boek voor juffrouw Nini, maar kwam niet binnen, want ik was 
vanmiddag al geweest. Toen ik die avond in Potgieter werkte, 
vroeg ik mij af, ofNini Arnolds nu inhaar kamertje de geluksdroom 
zou beleven van de gouden tra p. Ik bezat veel franse boeken. Het vol
gende dat ik haar uitleende, heette 'Nêne'. Het was geschreven door 
Ernest Pérochon. Heb ik het om zijn inhoud gekozen? Ik denk, dat 
bovenal de titel iets moest zeggen, waarvoor in mij de woorden 
nog stilletjes groeiden. 

Onder de vrienden van Jan en Dorus bevond zich het onderne
mend broederpaar Fons en Constant van Mansveld. Deze knapen 
verzonnen bij elke gelegenheid collectieve pretjes. Ze maakten af
spraken met een sliert bengels van de handelsschool om samen te 
gaan fietsen. Ze namen het initiatief tot de oprichting van een dans
club, waarvan mijn zusjes en de meisjes Amolds lid moesten wor
den en werden. In september 1927 vertoonde de bioscoop van mijn 
geboorteplaats The Gold Rush van Charley Chaplin. Het zou nor
maal geweest zijn, daar een kaartje voor te kopen, want ik wist dat 
ik deze film zien moest. Ik ben nooit een frequent bioscoopbezoe
ker geweest, al heb ik wekelijks een film beoordeeld voor de krant, 
doch toen ik in Bergen op Zoom woonde, zou het misstaan heb
ben, als ik geregeld naar de cinema ging. Dit lieten jongens van 
mijn stand en leeftijd hooghartig over aan scharrelziek fabrieksper
soneel. Met The Gold Rush lag het iets anders. Hierover schreven 
de kranten als over een meesterwerk, aan een waarachtige kunste
naar geïnspireerd door de tiende muze. Het werd besproken in de 
koffiehuizen. De meest ehrenfeste burgers genoten kostelijk van dit 
stuk dartel volksvermaak. - 'Als Charley op het smalle pad langs 
de rots loopt en de beer tegen komt! Als Charley droomt van de 
gebraden haan!' Nee, dit moesten we zien! 

Weer namen de gebroeders Van Mansveld het initiatief. Wij 
zouden naar de bioscoop gaan met ons veertienen. De meisjes Ar
nolds gingen mee. Ik noemde ze toen al een paar maanden alle drie 
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bij hun voornaam. Iedere week kwam ik minstens een keer bij hen 
in huis. Er was nauwlettend verzamelen geblazen. Dorus en ik zou
den met onze oudste twee zusjes Jan Arnolds met zijn drie zusjes 
afhalen om naar het huis van Fons en Constant van Mansveld te 
gaan. De jongens noemden dit: sleepdienst. Wij liepen met zijn 
achten door de valavond van september over de smalle trottoirs. 
Geen toeval bracht mij naast Nini terecht. Terwijl ik mij een ogen
blik met haar alleen voelde, steeg in mij de moed tot het hoogste 
punt, dat ze binnen onze verhouding mocht bereiken. Ik zei ineens 
en snel: 'Nini, mag ik vanavond in de bioscoop naast jou komen 
zitten?'. Ze zei ja. 

Van die avond af heeft op mijn studeerkamer de foto gestaan van 
Charley met Georgia. Ik schreef een lang gedicht over de dans van 
de broodjes. Dit werd afgedrukt in Roeping. Er staat een regel in: 
'Hoezee voor de tover der maten!' Knuvelder achtte het dichtwerk 
plaatsbaar, maar schreef er mij een brief over, waarin hij mij waar
schuwde voor 'de tover der maten'. Hij bedoelde, dat mijn dicht
trant zich te ver terugboog naar de conventionele strofenbouw met 
stevig rijmschema. 

Kuyle las mijn gedicht enthousiast. Hij vroeg, het afzonderlijk 
te mogen opnemen in de pasgestichte Domserie van De Gemeen
schap, die tegen schappelijke prijs kleine luxe plaketjes in de han
del bracht. Het zou met originele platen verschijnen in het voorjaar 
van 1928. Omdat de originele platen niet gereed kwamen, is het 
boekje nooit verschenen. Aan Leonie Arnolds vertelde ik, dat het 
op komst was. Ik vroeg, of ik het haar dan mocht opdragen. De 
schuchtere bewilliging hierop beleefden wij als onze stille verlo
ving. Voortaan vroegen mijn broers en zusjes, als er ergens een par
tijtje werd belegd, 'komen Willem en Nini er ook?' Wij hoorden 
bij elkaar. 

Tijdens de carnavalsviering van 1927 lag ik thuis ziek te bed als 
seminarist. Lawaai van de straat drong nu en dan hinderlijk tot 
mijn kamer door. Het doorijlde mijn koorts. Mijn oudste zusje liet 
zich even door haar zieke broer bewonderen in haar carnavalscos
tuum van joegoslavische danseres of zoiets. Ik glimlachte flauwtjes, 
wenste haar veel pret en keerde mijn hoofd vermoeid naar de muur. 

Nu was het bijna een jaar later. Mijn vader verkleedde zich niet 
meer op carnaval, maar hoorde met zijn vrienden bij de zaalwacht 
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in het sociëteitsgebouw. Hij vond het best, dat ik verkleed mee 
uitging, doch zei dat ik wegens mijn onervarenheid en gebrek aan 
vooruitzicht geen aandacht op mij trekken moest met Leonie. 

Nooit van mijn leven had ik een carnavalspak gedragen. Ik voel
de mij achter het masker bedremmeld. Bovendien kon ik niet dan
sen. Voor mijn jongere broers openden zich de verrukkelijkste 
heerlijkheden van het jaar. Ze vroegen zich daarbij alleen af, hoe ik 
mij zou gevoelen. Om mij wat aan de feestelijkheden te wennen, 
bedacht mijn broer Dorus een list. Hij zou uitgaan met de dochter 
van burgemeester Stulemeijer, die een vriendin uit Rotterdam over 
had, een juffrouw Johanna K. 

Dit logeetje had nooit een carnavalsbal bezocht. Ze zou er bin
nenkomen met de burgemeestersdochter, beiden gekleed als ka
merkatje. Daags te voren had ze aan de universiteit van Amsterdam 
een examen afgelegd met grieks als bijvak. Ook om zijn eigen part
ner vrij te maken voor zichzelf, vroeg Dorus mij, een grapje uit te 
halen met het rotterdamse kind. Zodra zij binnenkwam, moest ik 
mij houden of ik wist wie zij was. Zonder haar naam of de mijne 
te noemen, diende ik zoveel mogelijk zinspelingen te maken op 
haar studie en pas afgelegd examen. 

In de dolle drukte van de feestzaal zag ik al spoedig Leonie Ar
nolds in de gedaante van een gesluierde arabische vrouw. Onge
lukkigerwijze zei ik haar niet wat ik beloofd had aan mijn vader, 
doch wel dat ik moest uitzien naar twee kamerkatjes, waarvan het 
ene dansen zou met mijn broer, terwijl ik dan het andere zo aange
naam ik kon zou bezighouden. Om ons heen hosten en joelden hon
derden gemaskerden, die ons opnamen in de golf van hun bewe
ging, de zaal rond, tot we, weer bij de ingang aangekomen, inder
daad mijn broer als Uncle Sam zijn hoge hoed zagen afnemen voor 
een bescheiden dienstmeisje, dat voor de dansvloer stond met een 
precies net eender gekleed en gemaskerd tweelingzusje. 

Als mijn broer zijn hoed afnam, kon hij evengoed zijn masker 
afnemen l Er liep in heel de zaal waarschijnlijk geen stadgenoot 
rond, die hem niet onmiddellijk herkende aan zijn pikzwarte haren. 
In een oogwenk was hij met zijn uitverkorene tussen de dansparen 
verdwenen. Ik stond alleen bij het rotterdamse meisje, dat gisteren 
geslaagd was in het grieks. Hoe ik het moest aanleggen om haar 
uit te duiden, dat ik haar voor deze avond als gezellin op de dans-
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vloer verkoos, stond niet in mijn theologie. Ze keerde en wendde 
zich wat, radeloos van eenzaamheid in een wilde troep onherken
bare druktemakers. Ik stond naast haar zonder te weten wat ik zeg
gen moest. Toen viel mij een gedeelte te binnen van een koorlied 
uit de Medea. 

Opeens zei ik hardop tegen het vreemde meisje: 'Dustane gunai, 
pheu, pheu, melea toon soon acheoon; poi pote trepsei, tina prok
senian hè domon hè chtona sootera kakoon exeureseis ?'. Dit bete
kent: 'Ongelukkige vrouw, in wat verlegenheid vind ik u hier, 
helaas; waar denkt ge heen te gaan, waar wilt ge gastvrijheid vin
den, in welk huis of welk land kunt ge uw ellende ontlopen?' -
'Mijnheer dat is grieks', zei het bedremmelde meisje. 'Ja, dat was 
grieks!' - antwoordde ik. 'Zou u het weten te staan?' - 'Nee', zei 
het meisje, 'ik heb er geen idee van, maar het gaat over een onge
lukkige vrouw.' - 'Heel goed, schoon masker' antwoordde ik, 'gij 
moet een heel knap meisje zijn. Kunt gij mij ook zeggen, wie de 
ongelukkigste vrouw van de griekse literatuur is?' - 'Andromache', 
zei het meisje. Misschien had ze gelijk, doch ik bedoelde Medea ! -
'Wij zijn op de verkeerde weg, schoon masker!' - 'Wat wil u daar
mee zeggen, meneer?' - 'Dat het verzen waren uit de Medea van 
Euripides !' - 'Hoe weet u, dat ik grieks ken?' vroeg het meisje. -
'Ik weet zelfs, dat u het als bijvak heeft gekozen!' - 'Studeert u ook 
in Amsterdam?' vroeg het verbaasde kind - 'Dit weten gemasker
den nooit van elkaar! Maar als u dansen wil en genoegen neemt met 
mijn hossen, zal ik u graag begeleiden. U had zo'n aardig zusje bij 
u. Wellicht vinden wij haar ergens terug!' 

De gesluierde vrouw uit Arabië danste met andere jongens! 
Ik probeerde haar in de ogen te kijken, toen ik langs hoste met mijn 
grieks kamerkatje. Nini begreep er niets van. Ze zag me de trap 
opklimmen naar de champagnebar, waar ik in de dichte menigte 
mijn vader opgemerkt had. Ik liet hem voor mijn gezellin en mij 
een glas champagne betalen. Dit ontging mijn broer niet. Even 
later stond hij met de burgemeestersdochter bij ons. Wij dronken 
de schuimwijn door onze maskerlippen. Juffrouw K. probeerde 
bij haar vriendin uit te vorsen, wie haar galant wel zijn kon. Maar 
juffrouw Stulemeijer onderhield de wetten. Ofschoon ze mij direct 
herkend had, bleef ze mij geheimzinnig vragen, of ik de eerste car
naval die ik meemaakte, prettig vond. Zo kreeg juffrouw K. de 
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indruk, dat ook ik hier een vreemdeling was. Wij spraken af, te 
middernacht bij het démasqué met zijn vieren te souperen. Dan 
zou ze zelf kunnen zien wie ik was. Ik danste de zaal weer in, het 
arabische meisje voorbij, bijna de hele avond in gezelschap van het 
onbekende kamerkatje. De burgemeestersdochter, een van de lief
ste vriendinnen van Nini, gaf ook haar geen bescheid. Voor allen, 
die mij kenden of herkenden, behalve voor mijn vader en mijn 
broer, bleef het een raadsel, wat voor een meisje ik had uitverkoren. 

Toen ik in de gang naar de eetzaal eindelijk mijn masker afnam 
en voor het eerst ook haar gezicht te zien kreeg, stond ze stomver
baasd. Nu kende ze mij nog niet! Eerst aan tafel met mijn broer en 
haar vriendin begreep ze, op welk kompas ik onophoudelijk was af
gegaan. Ze had niet eens bemerkt, dat ik terloops aan de dochter van 
de burgemeester vroeg: 'Heeft ze broers of zusjes? Wat doet haar 
vader?' 

Wij dronken met mijn vader bij de burgemeester een cognacje 
na en wandelden vrolijk naar huis. Op mijn slaapkamer gooide ik 
mijn domino over een stoel, zette mij aan mijn studeertafel en 
schreef in één ruk 'Verdediging van Carnaval'. Het ochtendlicht 
brak door. De kerkklokken luidden voor de mis van Quinquage
sima; ik schreef. Geen ogenblik voelde ik slaap. Ik was opgenomen 
in de roes van mijn arbeid. Van mijn schrijftafel ging ik naar de 
kerk. Hier hoorde ik het epistel lezen: 'Onvolmaakt is ons kennen 
en onvolmaakt is ons profeteren; als het volmaakte komt, zal het 
onvolmaakte verdwijnen. Toen ik een kind was, sprak ik als een 
kind, dacht ik als een kind, oordeelde ik als een kind, maar nu ik 
man geworden ben, heb ik aan het kinderlijke een einde gemaakt!' 

Mij had een woeste vervoering te pakken. Zonder ontbijt ging 
ik opnieuw naar mijn kamer, waar het bed onbeslapen stond en de 
domino over de stoel lag. Ik vervolgde mijn betoog. Eerst toen, de 
middag voorbij, mijn broer mij kwam halen voor een wandeling, 
legde ik moe de penhouder uit mijn hand. Ik liet mijn broer meer 
dan dertig beschreven bladzijden zien. Hij vroeg alleen maar, of ik 
gek geworden was. Naar het bal van 's zondagsavonds gingen de 
Arnoldsen niet. Ik hoste er wat rond met vriendinnetjes van mijn 
broers, dronk een paar glazen champagne en spoedde mij naar huis 
om verder te schrijven. Toen ik maandag met een sliert achter de 
gebroeders Van Mansveld ging dweilen door de stad, gelijk wij dit 
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noemden, deden wij met heel ons gemaskerd gezelschap een inval 
bij Arnolds. Ik vond Nini wat bleek en teleurgesteld over de feeste
lijkheden. Op haar verlegen vraag, hoe ik het maakte, zei ik, dat ik 
met mijn boekje de renaissance reeds voorbij was. Hier begreep ze 
geen zier van. Mijn broer vertelde haar, dat ik, tussen het dansen 
door, nacht en dag had zitten schrijven op mijn kamer. Vóór as
woensdag was mijn brochure gereed. Toen werden de verhoudin
gen hersteld. 

Gewoonlijk schreef ik lang achter elkaar zonder te letten op de 
klok. Ik koos hier de nachturen voor uit, als niemand mij stoorde. 
Zo onafgebroken als 'Verdediging van Carnaval' heb ik echter zel
den iets geschreven. Ik stond uitsluitend van mijn werktafel op om 
mij opnieuw in de roes van het feest te begeven. Terwijl ik hoste 
en zong, met de anderen mee, bedacht ik nieuwe alinea's voor mijn 
geschrift. Het besef, dat ik hierin het kinderlijke van mij afwierp, 
leefde sterk in mij. Ik schreef mijn verdediging niet zozeer als een 
verweer tegen de geestelijkheid, die toen de carnavalsviering nog 
veroordeelde als een tuchtloos vermaak. Ik schreef het vooral als 
een zelfbevrijding uit de ethische overspannenheid van mijn jeugd. 

Voor geen van mijn geschriften ben ik vaker ter verantwoording 
geroepen dan voor deze betrekkelijk kleine brochure. Een frag
ment eruit verscheen in De Gemeenschap, bij wier uitgeverij het 
in het licht werd gegeven met een vrolijke omslagtekening van 
Jo Voskuil. De uitgever, die er succes van verwachtte, legde meteen 
een tweede druk op. Te 's-Hertogenbosch gebeurde echter in de 
carnavalsdagen van 1928 een moord. De pakketten van de boek
handelaren te Maastricht kwamen grotendeels ongeopend terug, 
omdat de deken de verspreiding van mijn boekje had verboden. 
Te Breda ageerde het Dagblad van Noord-Brabant tegen mijn 
woeste publikatie, waarvan deze krant geruststellend bekend maak
te, dat ze geschreven was door iemand, die nog bezig was zich aan 
de tilburgse leergangen te bekwamen in het nederlands. 

Jan Engelman plaatste in De Nieuwe Eeuw een juichend artikel, 
waarin hij mijn bedoeling helder toelichtte. De geest van het dar
tele zuiden had ik verdedigd tegen de noordelijk puriteinse levens
angst. Ik had het gedaan in een betoog, dat gelezen moest worden 
als een gedicht. Het cultuurhistorisch overzicht over de carnavals
viering in de loop van de eeuwen mocht onvolledig zijn, het was 
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lyrisch van toon. Het toonde in losse taferelen, vergelijkbaar bij de 
strofen van een lang lied, de wisselende aspecten van de eeuwen 
doorstromende levensvreugde. 

Het meest tot nadenken bracht mij de reactie van Henri Bruning. 
In een korte aankondiging verweet hij mij, dat ik een navolger van 
Jean-:Jacques Rousseau was geworden en de natuurlijke goedheid 
van de menselijke soort beleed. Wat ik tot op dat ogenblik gelezen 
had van Rousseau, was miniem. Zijn romantisch humanisme stond 
als verderfelijk bekend. Het ontbindt de wilskracht ten gunste van 
de gevoelens. Voor mij rees het vraagstuk op, of dit zo verschrikke
lijk is. Tot dusver had ik geleefd onder leiding van anderen, meest 
priesters. Heel mijn beschouwing van het bestaan volgde hun ziens
wijze. Op carnaval ontwaarde ik, dat deze zienswijze grotendeels 
onbeproefd bleef. Ze liet zich beheersen door de angst voor de 
menselijke gemoedskrachten, die wij meegekregen hebben tot een 
onbepaaldbaar doel. Ze kunnen teruggehouden en onderdrukt 
worden, maar ook ontwikkeld en gebruikt. 

Aan mijn boekje gaf ik tot motto mee: 'Ik geloof in de verrijze
nis des vleeses en het eeuwige leven!' Sommigen vonden dit citaat 
in zulk verband een grove heiligschennis. Mij bleef het diepe ernst. 
Herhaaldelijk is mij gevraagd, of ik deze verdediging nog zou 
schrijven, of nog zó zou schrijven. Ik heb haar tweemaal laten her
drukken, in 1947 en in 1962. Dit is mijn duidelijkste antwoord. 

Omdat ze de stroom van de tijd meekreeg, werd mijn brochure 
later beschouwd als een handleiding tot de betere organisatie van 
het onuitroeibare volksfeest. Bij het schrijven was het mij hier in 
het geheel niet om te doen. Ook wilde ik geen folkloristisch ge
bruik tegen de ondergang redden. Deze bijkomstigheden interes
seerden mij nauwelijks. Voor mij bleef dit kleine geschrift een over
tuigde stellingname tegen de miskenning van de lichamelijke le
venswerkelijkheid. Wie niet geloven kan dat ik haar als verdedi
ging van een volksfeest uit mijn geboorteplaats ernstig bedoelde, 
zal er toch een pleidooi in kunnen zien voor een vorm van katho
lieke godsdienstigheid, die zich niet onderwerpen wil aan de ver
stijving en verzwaring van het levensbesef, te vaak in ons land met 
ware religie vereenzelvigd. 

In juni van 1928 leverde Just Havelaar aan het maandblad De 
Stem zijn bijdrage over Het Feest, later gebundeld in zijn boek 
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'Zwerftochten'. Hierin schreef hij: 'Een feest is geen willekeurig 
maaksel, het is de organische uiting ener gemeenschap; het is een 
stuk leven, dat de gesloten gestalte kreeg van een geestelijke schep
ping'. 

Ik weet niet, of deze beschouwing hem werd ingegeven door de 
lezing van mijn vlugschrift. Hij noemt het nergens. Zijn hoofdge
dachte bevestigt evenwel de mijne. Het is denkbaar, dat wij in het 
praefascistische tijdperk de gesloten gemeenschap als organische 
levensvorm van de mensheid te hoog aansloegen. De alledaagse 
samenleving is veelvormiger dan zij zich toont op carnaval. Voor
zover een verweer van het individualisme gewenst was tegen mijn 

· geïdealiseerd gemeenschapsbeeld, gaf Menno ter Braak dit in het
zelfde jaar. Zijn 'Carnaval der Burgers' verscheen in oktober. Ik 
besprak het uitvoerig in Roeping. Dit werd het beginpunt van ons 
langdurig tweegevecht over levensbeginselen. 

Toch had ik mij door het schrijven van mijn vlugschrift eniger
mate losgemaakt van Roeping, waaraan ik geen redacteur meer 
was, doch nog steeds geregeld meewerkte. Ik mag niet zeggen, dat 
ik ten opzichte van mijn ideeën bij Roeping op onverdraagzaam
heid stuitte. Ik voelde zelf, dat ze zich naar een andere richting be
wogen. Op een zaterdag in dat najaar moest ik 's avonds te Utrecht 
zijn. Jan Engelman nodigde mij uit, bij hem te logeren. Wij gingen 
de volgende ochtend samen naar de augustijnenkerk op de Oude 
Gracht, waar ik naast Cornelis Vos kwam te zitten. Na de gezongen 
mis ontmoetten de utrechtse jongeren iedere zondag elkaar in het 
café van het Jaarbeursgebouw. Vos dronk er zijn amer picon. En
gelmans vrouw kwam ons afhalen, doch bleef eten. Kuyle paro
dieerde mijn brabanderschap op zijn geestigst. Ik vertrouwde mijn 
gezelschap toe, dat ik verliefd was. Wij namen op dit heugelijke 
feit een versnapering. Toen ik naar de trein ging, was beklonken, 
dat ik met ingang van januari 1929 redacteur zou zijn van De Ge
meenschap. 



XXIII 

De Doorbraak 

'MENEER PASTOOR, hier helpt geen wijwater aan; hier moet kunst
mest bij!' - zei een boerenkerkmeester, toen de processie van de 
kruisdagen langs een erg dorre akker trok. Met mij leek het ook zo 
gesteld. Ik werd de roomse kunstbedoening en de roomse kunst
bevoogding moe. De eerste bijdrage, door mij als redacteur aan De 
Gemeenschap afgestaan, heette 'De bisschop en de vlieg'. Het was 
een fabel, nogal onnozel, waarin de kerkvoogd van een stadje, dat 
ik Arlons noemde, omdat dit op Haarlem leek, tegen een ruit pro
beerde op te klimmen op de manier van een vlieg, en hierbij zijn 
been brak. De moraal hield in, dat bisschoppen zich niet te persoon
lijk moesten inlaten met de doenswijze van anderskundigen. 

Het maartnummer opende met een lang artikel van mij : 'De 
dichters leven onder pseudoniem'. Hierin schreef ik: 'Verzen zijn 
de kristal geworden neerslag van een leven. Ze zijn de tot ijsbloem 
gestolde levensadem op de ruiten van een menselijk bestaan. Hun 
eigen leven is heel wonderlijk en broos, maar tevens beschermend. 
Voor onbeschaamden versperren zij de blik naar binnen. Hij mag 
zijn oog zo scherp wapenen als hij wil, hij zal niet te weten komen, 
of er natuurbloemen bloeien op het kozijn van de binnenkamer. 
Maar aan ingewijden geven zij iets te raden over het mirakel van 
de scheppende arbeidzaamheid. Hun ordelijk grillige bloei toont 
naar buiten, en anders, datgene wat zij naar binnen verbergen. Dit 
heeft men in ons land nooit beseft in confessionele kringen. Er is 
hier ook nooit een wijsbegeerte van het scheppend vermogen ont
worpen ... Zulk gemis wordt gewroken. Op ogenblikken als dit, 
waarop de kwantitatieve produktie van het scheppend brein het 
kwalitatieve gehalte van het zich ontwikkelend vaderlandse leven 
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dreigt voorbij te streven, vraagt men voor de kunst een functie. 
Wordt er niet dadelijk een gevonden, die de muzen waardig is, dan 
kiest men een voor de hand liggende taak, die aan de geest van de 
natie betaamt. De kunst wordt functioneel ondergebracht in het 
maatschappelijk apparaat van een klein land. Ze mag haar leidende 
werkzaamheid alleen onder controle binnenbrengen in de praktijk 
van het nederlands geestesleven. Wie haar los zoekt te maken van 
haar ambtenaarskantoor, omdat hij meent dat aan de scheppende 
vermogens een geheel andersoortige betrekking past, geldt hier 
voor een estheteling. Hij wordt afgeschreven. In de geschiedenis 
van de fraaie letteren krijgt hij het hokje van de ketters, die schrij
ven 'uit een standpunt dat de kunstenaar niets met de moraal te ma
ken zou hebben.' Krantenkronieken noemen hem voortaan een 
vormvergoder ... In de katholieke bladen en tijdschriften is gedu
rende de laatste jaren uit een groot aantal strijdartikelen duidelijk 
geworden, dat twee tegenovergestelde meningen om de beslissing 
over deze kwestie worstelen. Zonder dat men deze gevolgtrekking 
nog heeft aangedurfd, is het vermoeden bevestigd, dat de vereen
voudigde tegenstelling tussen inhoud en vorm, leven en schoon
heid, moraal en poëzie moet leiden tot de stelling: 'Adama van 
Scheltema en pater Martialis Vreeswijk zijn vitaal, omdat ze met 
een bewuste inhoud het leven uitbeelden volgens een vaste zede
lijke overtuiging; Paul van Ostayen en Hendrik de Vries zijn anti
vitaal, omdat ze dit doorgaans nalaten'. In deze gevolgtrekking on
derkennen wij de vitaminen van de vaderlandse dichtkunst. Wij 
zijn er even spoedig van verzadigd!' 

Voor een goed deel werd dit verzet tegen de zogenaamde levens
kritiek mij bijgebracht door moralistische kunstbeschouwingen in 
toonaangevende bladen. Als opvolger van Gerard Bruning ope
reerde in het dagblad De Morgen een fervente vonnisveller, die 
Flaubert en Dostojewski verdoemde, omdat zijn geweten tegen 
enkele zinsneden uit hun werk in opstand kwam. Boekenschouw 
zette zijn actie voort tegen de hoogmoed en brutaliteit van de jon
geren, die zich niet onderwierpen aan de kerkelijke voorschriften. 
Bij iedere gelegenheid verschenen ingezonden stukken in de kran
ten, zwellend van verontwaardiging over een grapje van Kuyle of 
een spottend zinnetje van Helman. Tegen Jan Engelman werd inge
bracht, dat hij het woord 'fraai' goedkeurend gebruikte. 
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Dat deze benauwdheid in de dagelijkse beoordeling van boeken, 
toneelstukken, films en tentoonstellingen een stugge en hooghartige 
bekrompenheid teweeg bracht, misschien vereist door een deel van 
het toenmalige publiek, doch hinderlijk voor alle kunstenaars, 
mocht wellicht worden aangezien voor een wegstervende kwaal. 
Doch bij de studie van de literatuurgeschiedenis, waarop ik mij 
ijverig toelegde, bemerkte ik, hoe ook dáár onkundige waardebe
palingen, voorgeschreven door maatschappelijke angst, het beeld 
van de werkelijkheid verminkten. Op middelbare 1neisjesscholen 
kan het pas geven, niet alle onderdelen te verklaren uit de tekst van 
de Spaanse Brabander; dit mag geen smaad op Breeroo werpen, 
gelijk in roomse leerboekjes destijds gedaan werd. Afgezien van het 
recht van de ander om anders te zijn, in een andere tijd, in een ander 
milieu, met een andere werkelijkheid onder ogen, schond het mo
ralistische vooroordeel de kans van de groeiende katholieke litera
tuur om zich verstaanbaar in te voegen in het nationale geestes
bestel. 

Het vraagstuk van deze integratie hield ons levendig bezig. Bijna 
al mijn vrienden uit het literaire leven waren inmiddels getrouwd 
of verloofd. Ze aanvaardden een betrekking, die hun de plicht op
legde, bij de openbare meningsvorming hun woord het gezag van 
de waarheid mee te geven. Antoon Coolen schreef in een krant te 
Hilversum; Jan Engelman en Albert Kuyle werkten aan Het Cen
trum te Utrecht; ik had mijn vaste rubriek in De Tijd. Albert Hel
man bracht verslag uit van concerten en muziekgebeurtenissen in 
De Maasbode. C. Vos leverde korte recensies aan de Utrechtse 
Courant en aan De Groene Amsterdammer. Onze hoofdredacties 
keken ons niet te nauw op de vingers, doch onder de lezers leefde 
sterk de verwachting, dat wij niets zouden aanbevelen als het scha
delijk was voor hun idee van fatsoen. Deze verwachting tiranni
seerde de kunstrubriek van alle bladen. Verdenking van toegeef
lijkheid jegens libertijnse geschriften of voorstellingen bracht het 
brood van iedere journalist in gevaar. 

Ook onder de leonardijnen te Tilburg kwamen twee richtingen 
op. Hun voorzitter was de romanschrijver Jos Panhuysen, die aan 
Roeping had meegewerkt en nu opmerkelijke novellen bijdroeg 
aan De Stem van Dirk Coster. Kalm en beraden van aard, vermeed 
hij heftigheid in het meningsverschil. Hij studeerde frans, maar door 
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zijn verloving met een studente in het engels hield hij zich van de 
nieuwste britse en amerikaanse literatuur zorgvuldig op de hoogte. 
Beginselvast in al zijn overtuigingen, liet hij zich niet van zijn stuk 
brengen door het verwijt, te ruimdenkend te zijn. Hij ontwaarde 
geen enkele verplichting tot dienstbaarheid aan een afzonderlijk 
of afgesloten katholiek publiek. 

Tijdens zijn voorzitterschap was ik de secretaris van de vereni
ging. Mijn rechtgelovigheid trok niemand onder mijn vrienden in 
twijfel. Ik debatteerde hele middagen en avonden met hen over de 
verhouding tussen leven en kunst. Mijn sterkste bewijzen ten gun
ste van de vrijheid van de kunstenaar ontleende ik aan de middel
nederlandse teksten, die wij lezen moesten. Geen mens nam ooit 
aanstoot aan Karel ende Elegast. Mijn erkende eerbied jegens de 
brabantse zeden belette mij niet te geloven, dat hun levenswaarde 
onafhankelijk bleef van hun afzonderlijkheid. Weleer lag misschien 
onze kracht in ons isolement. Die tijd was voorbij. Ik beriep mij op 
het advies van Barrès: 'élargissons notre nationalisme!' 

Tot persoonlijke uitvoering van dit gebod kreeg ik in april 1929 
een onverwachte kans. Een vroegere studiegenoot van mij, Jos 
Theeuwes uit Gilze, die op de rhetorica zat, toen ik aankwam op 
het klein seminarie, vroeg als kapelaan van Sas van Gent in Zeeuws 
Vlaanderen aan de bisschop van Breda verlof om Jan Olaf Smit te 
mogen volgen als missionaris naar Noorwegen. Hij werd tot pas
toor te Hammerfest in het hoge noorden benoemd. Hier had hij 
vier jaar eenzaam in de pastorie van het roomse kerkje geleefd, 
's zomers onder de middernachtzon, 's winters in het aanhoudend 
donker van de poolnacht. Hij was nu voor het eerst op vakantie ge
komen om het huwelijk in te zegenen van een van zijn broers. Hij 
zou zowat een maand in ons land blijven. 

Wij verschilden ruim vijf jaar in leeftijd, maar Theeuwes kende 
mij uit zijn kapelaanstijd tamelijk goed, omdat hij in die jaren wel 
eens in het Dagblad van Breda schreef. Hij behoorde tot de weini
gen, die oordeelden, dat mijn schrijverschap diende te worden aan
gemoedigd, bevorderd en ontwikkeld. Antoon Scheermakers be
hoorde tot zijn meest vertrouwde studievrienden. 

Op een morgen, dat ik alleen thuis was, rinkelde de telefoon. Ik 
nam de boodschap aan. Ze was voor mij. Uit Gilze belde Jos Theeu
wes mij op met het verzoek, hem naar Hammerfest te begeleiden 
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op zijn terugreis. Ik kon dan de hele zomer zijn gast blijven. Alleen 
de reis moest ik grotendeels zien te bekostigen. Door dit aanbod 
overvallen, wilde ik aarzelen en de beslissing laten afhangen van een 
gesprek met mijn vader. Jos Theeuwes drong aan op een onmid
dellijk en zelfstandig besluit. Dat mijn studie er langer door zou 
duren, achtte hij het geringste bezwaar, immers de kennis van de 
noorse taal, die ik in zes maanden zou opdoen, vergoedde die schade 
ruimschoots. 

Vooral onder katholieken is de kennis van de scandinavische lan
den gering. Theeuwes dacht aan duurzame contacten, misschien 
aan de vertegenwoordiging van Noorwegens geestelijke belangen 
in de nederlandse literatuur. Ik meende, dat ik die kans moest aan
grijpen. Toen ik mijn vader aan tafel vertelde, dat ik besloten was 
op het eind van de maand naar Noorwegen te vertrekken, ant
woordde hij alleen, dat ik doen moest wat ik wilde, maar dat hij 
deze inval niet bekostigen zou. Dit behoefde ook niet. De Tijd zou 
wekelijks reisbrieven plaatsen en mijn gewone bijdragen over franse 
literatuur laten doorgaan. Theeuwes verzekerde mij, dat ik in Ham
merfest gedurende de zomermaanden de nieuwste franse boeken 
kopen kon. Dit bleek ook juist. Ik heb gedurende die maanden ver
scheidene goede boeken aangekondigd, waarover in ons land met 
geen woord geschreven was. 

Mijn moeder maakte een voedselpakket of ik naar de noordpool 
vertrok. Aan de trein, bij haar afscheid, gaf Nini mij een doos met 
lekkernijen mee, omvangrijk genoeg om er tien dagen op te teren. 
Deze angst voor hongersnood hing samen met hun voorstelling van 
de koude gebieden, waar ik nochtans zelden iets tekort gekomen 
ben. Onze reis verliep in lange étappes, die de pastoor onderbrak 
om kennissen te bezoeken in verscheidene steden. Zo heb ik met 
hem op de heenreis drie dagen te Lillehammer gelogeerd bij Sigrid 
Undset, die het vorige jaar in de katholieke kerk was opgenomen. 
Ze kende mijn naam uit een verzamelwerk over de Sint Jansbasiliek 
te 's-Hertogenbosch, waaraan ook zij een bijdrage had afgestaan. 

Half in het frans, half in het engels sprak ik met haar over de rech
ten en kansen van een zelfstandige katholieke literatuur. Dit begrip 
leek haar vreemd. Zelfs het begrip nationale literatuur vond zij wat 
eng. De meeste van haar boeken waren in het duits, enkele ook in 
andere talen vertaald. Zij liet haar zaken waarnemen door een 
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rechtskundig adviseur. Ze schreef haar boeken en keek hier verder 
niet naar om. Publikatie, inkomsten, vertaalrechten, belasting, 
auteurskwesties werden voor haar geregeld. Ik zei, dat wij in ons 
land nog zo ver niet waren. De advocaat zou aan de meeste schrij
vers bij ons duurder kosten dan hetgeen hun werk opbracht. Zij 
hield zich overtuigd, dat dit de reden was, waarom zo weinig ne
derlands werk op de wereldmarkt komt. Haar succes leek ze eerder 
toe te schrijven aan haar manager dan aan haar stijl. Ik wist niet, of 
ik dit moest aanzien voor bescheidenheid of voor bezorgdheid om 
velerlei zaken. Toen ik haar verliet, kreeg ik echter gratis het ver
taalrecht over artikelen, die zij aan katholieke propagandabladen 
had bijgedragen en over stukken uit haar essaybundels. Met behulp 
van pastoor Theeuwes en een goed woordenboek heb ik die verta
lingen afgeleverd. Ze verschenen bij Paul Brand onder de titel 
'Paapse stoutigheden'. 

Eenmaal in Hammerfest gevestigd op de pastorie, bepaalden wij 
tamelijk strak onze leefregel. Om acht uur las de pastoor mis in het 
ziekenhuis van de nonnen: vier zusters, die in hoofdzaak ooglijders 
verzorgden. Bij hen in het klooster bleven we ontbijten. Hierna 
duurde de voormiddag lang, want pas tegen half drie namen we de 
lunch. Vervolgens wandelden we samen wat om. De rest van de dag 
hing af van het toeval. Doch tijdens die lange voormiddag zou elk 
van ons zijn eigen werk doen. Hier heb ik 'Hedendaagse Kette
rijen' geschreven, een boek tegen de humanitaire vrijzinnigheid van 
Just Havelaar en Dirk Coster. 

Deze stof zou mij misschien thuis ook hebben aangetrokken. De 
tijd voor een principiële uiteenzetting met vrijzinnige literatoren 
was rijp. Maar om tot zulk een uiteenzetting te kunnen geraken, 
moest ik ervaring opdoen van het protestantisme in zijn verschil
lende verschijningsvormen. Onze geregelde omgang met de staats
raad, de houthandelaar, de boekverkoper en enkele andere notabe
len van Hammerfest, in wier gezelschap de pastoor ontvangen werd 
als een polyglot, die ongeveer de rang van consul bekleedde, bood 
mij gelegenheid, allerlei vragen vrijmoedig te horen omtwisten. 
Niemand beschouwde de pastoor als belanghebbende. Hij bediende 
de kerk van een bestaand godsdienstgenootschap, ontving en hielp 
daar in de zomer toeristen uit zuidelijke landen, bemoeide zich niet 
met stedelijke oflandelijke politiek, toonde zich belezen in de beste 
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noorse schrijvers, nam een bepaald orthodox standpunt in, doch 
zonder hindernis te verwekken en onderhield de gewoonten van de 
deftige bewoners. De anglikaanse vrouw van de boekhandelaar 
bezocht op zondag in de kerk de roomse mis, omdat er van haar 
eigen geloofsrichting te Hammerfest geen bedehuis bestond. Op 
het koor zongen twee meisjes, waarvan het ene uit een katholiek 
vissersgezin kwam en het andere katholiek is geworden door toe
doen van pastoor Theeuwes, doch onmiddellijk hierna intrad bij 
kloosterzusters te Oslo, zodat haar overgang geen dadelijke gevol
gen opleverde voor de plaatselijke gemeenschap. 

In dit missiegebied kon ik de kerk op haar vingertoppen bekij
ken. Voor mij is dit leerrijk geweest. Allerlei vastigheden uit het 
vaderland lagen hier los. De dienstdoende geestelijkheid, waarvan 
ik op reis of bij bezoeken aan ons, een aantal vertegenwoordigers 
leerde kennen, bestond uit priesters van uiteenlopende herkomst 
met groot verschil van werkwijze en gedrag, min of meer aange
past aan de omgeving, soms behept met nationale vooroordelen, 
die dan meestal hun schadelijke inwerking op de samenhorigheid 
lieten gelden. Enkele malen vertrok de pastoor op dienstreis. Dan 
bleef ik alleen achter in de grote kamer aan de haven, waar ik woon
de. Ik werkte de hele voormiddag, meestal bovendien een stuk van 
de avond en de nacht. Ik zwierf bergpaden op, zover als ik komen 
kon, ging eten in het restaurant of stond te kijken bij de aankomst 
van toeristenboten om de meest noordelijke roomse kerk van de 
wereld tegen een kleine vergoeding te laten zien. 

Iedere dag las ik 'Aftenposten' oplettend, want de krant leverde 
onderwerpen tot gesprek. Al vertaalde ik opstellen van Sigrid 
Undset en schreef ik een inleiding bij de vertaling, die Theeuwes ge
maakt had van een boek van Hilaire Belloc, toch maakte ik de vor
deringen niet, die de pastoor had verwacht. Onder elkaar spraken 
wij nederlands. Ik las naar vermogen noorse boeken, ook noorse 
gedichten, doch mijn voornaamste aandacht bleef bij het neder
landse boek, dat ik zelf schreef en bij mijn artikelen voor het dag
blad De Tijd. 

Tweemaal per week schreef ik naar mijn meisje. Zij stuurde mij 
alles door, waarin ik belang kon stellen. Het bereikte mij gewoon
lijk veertien dagen na verschijning. Dit oponthoud bleek heilzaam. 
Kleine feitjes en reacties, die mij thuis driftig gemaakt zouden heb-
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ben, leerde ik nu van een afstand bezien. Ook mijn mensenkennis 
nam toe. In het beschermd domein, waar ik geleefd had, kreeg ik 
zelden argwaan tegen iets of iemand. In mijn omgeving kon ik de 
meeste mensen vertrouwen. Ik geloofde niet gemakkelijk, dat af
gunst gemoederen kwetst, nog minder, dat ik haar bij anderen op
wekken kon. De wedijver tussen mijn jeugdgezellen en mij bleef 
op hetzelfde doel gericht. Wij liepen elkaar niet voor de voeten. 

Er werden in die tijd een paar schampere stukjes over mij gepu
bliceerd of algemene insinuaties neergeschreven, die ik mij per
soonlijk aantrekken moest. Ik las ze, als ze bijna of geheel vergeten 
waren op de plaats waar ze verschenen. Pastoor Theeuwes bemerk
te mijn gevoeligheid voor dit soort zaken. Zijn zelfstandige levens
wijze hielp mij naast zijn goede raad aan de nuttige onverschillig
heid jegens kletskoek. Als hartstochtelijk lezer sedert mijn vroegste 
jeugd overschatte ik menig zwart op wit. Tussen de noorse kranten 
door, die over mijn levensprobleem nooit iets behelsden, kregen 
de toegezonden bladen iets onwezenlijks. 

Het boek, waaraan ik werkte, bewoog daarenboven mijn aan
dacht naar andere problemen dan die van de actuele literatuurkri
tiek. Terwijl ik de orthodoxie verdedigde tegen de vrijzinnigheid, 
bemerkte ik aldra, hoe ondoelmatig de overgeleverde apologie was 
geworden. Alle klassieke handboeken tot verdediging van het ka
tholieke geloof vond ik bij mijn gastheer in de bibliotheek. Ik las 
ze door, omdat ik meende, er gebruik van te kunnen maken. Ze 
bestrijden stelsels ter verdediging van een ander stelsel. Ze doen dit 
knap, maar ze houden geen rekening met het feit, dat in ieder stel
sel de geestelijke beweging, die het schiep, verstold en verstild is. 
De inwerking van het gevormde stelsel op de levensgemeenschap 
gaat andere wegen dan die, waarlangs de wazige opvattingen van 
een dwaalleer-in-wording zich verspreiden. 

Ik miste bij de schrijvers, die ik las, meestal een menskundig in
zicht in de wordingsgeschiedenis van de dwalingen, die ze bestre
den. Dat er arianen, donatisten, nestorianen en albigensen hebben 
bestaan, valt niet te ontkennen. Op de vraag, hoe ze in de wereld 
gekomen zijn en aanhang trokken, klinkt ieder antwoord star histo
risch. Er is weleer een man geweest die een boek schreef. In dit boek 
stonden onjuiste stellingen. Deze onjuiste stellingen werden ver
kondigd. Ze vonden gedurende een zeker tijdperk bijval bij een 
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zekere hoeveelheid mensen. Deze mensen verenigden zich tot een 
genootschap. Dit breidde zich uit door innerlijke werfkracht. Op 
een gegeven ogenblik, dat echter nooit precies wordt aangewezen, 
verzwakt en verdwijnt deze werfkracht. De groep schrompelt in. 
Over de dwaling zegepraalt de ware kerk! 

De onwaarschijnlijkheid van dit verloop besprak ik herhaaldelijk 
met de pastoor, die in zijn omgeving nauwgezet het verebben van 
alle dogmatisch geloof kon waarnemen. Godsdienstleraren van 
andere gezindten bezochten ons nooit. Ook wij hadden geen vaste 
betrekkingen tot dominees en lekenpredikanten. Zodra we echter 
aan boord van een lokaalboot stapten voor een reisje naar een van de 
omliggende eilanden, waar enkele parochianen woonden, konden 
wij er op rekenen, te worden aangesproken door een rondtrekken
de godsdienstleraar. Soms was hij predikant van de staatskerk en 
academisch gevormd; soms bisschop van een kleine secte van afge
scheiden oefenaren; vaak een geestdriftige leek, die wekelijks in 
een dorp een houten kerkgebouwtje bediende. 

Bij het zien van de priesterboord van Jos Theeuwes zochten zulke 
mannen contact met hem. Ze bleven hoffelijk, ook bij het inbren
gen van bezwaren tegen de roomse religie. Gewoonlijk waren dit 
oude grieven over gewetensdwang, inquisitie en aanbidding van 
mensen. Wat hierop als antwoord kan worden ingebracht, staat 
afgedrukt in alle handboeken van de apologie. Bij een beschaafd 
mens kan het op zijn hoogst tot herziening van een minder juiste 
voorstelling of uitdrukkingswijze voeren. Hij bedankt in dit geval 
voor de inlichting, die hij kreeg. Misschien onthoudt hij haar of 
gaat hij over het besproken onderwerp nog eens iets nalezen. Maar 
hij verwacht van een pastoor niet anders dan een uitleg, die voor de 
roomse leer zo gunstig mogelijk klinkt. Hij beschouwt haar dan 
ook uitsluitend als een gegeven voorlichting. Haar maatschappelijk 
nut wil ik geen ogenblik miskennen, doch ze voert het godsdienst
gesprek op platgelopen zijpaden. 

Gewetensdwang verdedigen is zinloos. Het woord zelf verbiedt 
elke vorm van instemming. Wie gewetensdwang wil goedpraten, 
begint met het verschijnsel een andere naam te geven. Is dit niet 
meer dan een vermommingsnaam, hoe zal hij er dan een schrandere 
tegenstander sympathie voor bijbrengen? Alle verdediging van het 
aangevallen begrip blijft doelloos, zolang de zaak niet wordt beke-
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ken aan de tegenkant. Hoever kan een mens het brengen met zijn 
gewetensvrijheid? Wat betekent dit welluidende woord in het 
praktische leven? Hoe gaat de gewetensvorming binnen de ge
meenschap in haar werk? 

Deze vragen brengen de klassieke apologie geen stap verder. 
Het zijn trouwens moeilijke vragen. Ze doen een beroep op de 
uiterste eerlijkheid van het individu. Maar het zijn wel vragen, 
waar het op aan komt, indien men het gesprek bevrijden wil uit de 
beklemming van gunstige of ongunstige apriorismen. Dit ontdekte 
ik ginds in de praktijk. 

Van even groot belang leek mij de bevinding, dat het apparaat 
van religieuze meningsvorming nauwelijks in een kerkgebouw ge
zocht moet worden. Wie daarheen gaat, weet wel ongeveer wat hij 
voorgeschoteld zal krijgen. Nieuwsgierigheid geeft hier geen baat. 
Er kan wat mooier of lelijker worden gecelebreerd, gezongen of 
gepreekt, doch de wezenlijke verrichtingen veranderen hier weinig 
mee. Wat is er wezenlijk aan voor de nieuwsgierige toeschouwer? 
Het wezenlijke levert zich uit aan de overtuigde deelnemer. Wie 
zó ver niet komt, blijft uit een kerkdienst spoedig weg. Is hij deel
nemer bij de gereformeerden, dan blijft hij toeschouwer, zodra be
grafenis of trouwpartij hem bij uitzondering een roomse plechtig
heid binnenvoert. Hij kan er toevallig gesticht worden door her
kenbare overeenkomstigheden met zijn eigen geloofspraktijk. Hij 
kan er ook aanstoot nemen aan opvallende verschillen. De kans, 
dat hij door de preek van overtuiging zal wisselen, is klein. Ze is in 
elk geval te klein om de liturgische godsdienstprediking te doen be
schouwen als het normale vervoermiddel van lokkende inzichten. 
De homilie vervult een andere taak. Haar bindkracht overtreft 
haar werfkracht. 

Het op en neer gaan van mensen, of mensengeslachten, tussen 
geloof en ongeloof, orthodoxie en vrijzinnigheid, gehoorzaamt 
aan andere wetten dan die, welke de apologieboeken voorschrij
ven. Dit is tegenwoordig geen nieuws meer. Het was ook in 1929 
geen nieuws! Toch bleef het toen gevaarlijk, de religiewisseling, 
inzonderheid de bekering, afhankelijk te stellen van factoren, die 
met godsdienst weinig of niets te maken hebben, zoals maatschap
pelijke stemmingen, staatkundige hartstochten of vooruitstrevende 
ideeën over stijl. 
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In Noorwegen ondervond ik, dat de meeste geestvernieuwende 
opvattingen te voorschijn komen uit de profane literatuur. Dit is 
misschien niet altijd zo geweest. Het kan anders geweest zijn in de 
zestiende eeuw. Voor grote volksgroepen was het waarschijnlijk 
nog anders in de negentiende eeuw. De meeste mensen lazen toen 
niets of weinig. Wat ze lazen was hun meestal aanbevolen door 
geestelijke gezagsdragers. In Noorwegen echter, waar de winter
nacht lang is, lezen de mensen veel. Er bestonden toen nog eenvou
dige gezinnen, waar de vader voorlas uit de bijbel en uit ouderwetse 
preekbundels of verklaringen van de bijbelboeken. Bellettrie kwam 
er niet in huis. Zulke wereldvreemde gezinnen raakten al spoedig 
in de minderheid. De krant, de radio, de bioscoop voerde er andere 
gesprekstofbinnen. De kinderen grepen naar boeken van nieuwere 
schrijvers dan die, waaruit hun vader voorlas. De waarde lag voor 
hen niet in het revolterende karakter van de stof, maar in de nieu
were stijl van de voorstellingswijze. Zij kregen het gevoel, dat zij 
hun kijk op de wereld verbreedden. 

In Brabant kwam dit proces nog maar flauwtjes op gang. In 
Noorwegen voltrok het zich zienderogen. Dat het onderscheid 
tussen goede boeken en slechte boeken binnen afzienbare tijd zijn 
schijnbaar vaste grondslag zou verliezen, kon ik daar precies voelen 
aankomen. Thuis zou ik het toen niet geloofd hebben, als een voor
uitziend man het mij verzekerde. In haar centrale geldingsgebieden 
toont zich elke gevestigde waarheid onaandoenlijk jegens de tijd
geest. Aan haar bestaansgrenzen voelt ook de kerk de zenuwachtige 
beweging van de mensheid. Daar tast zij in het groeiende en het 
vergaande. 

Bij het schrijven van mijn boek leidde mij deze ervaring. Het is 
aannemelijk, dat ik een apologetisch boek schreef om in de leken
maatschappij, waar ik was binnengetreden, mijn seminaristenge
loof te bevestigen, te beschermen of te redden. Een onbepaalde 
streving kan meetellen zonder dat de schrijver zelf het in de gaten 
heeft. Ik sta er dus niet voor in, dat het onwaar zou zijn. Wel kan 
ik verzekeren, dat ik de behoefte aan zulk een bevestiging in het 
geheel niet voelde. 

Veeleer een ander motief liet zijn kracht gelden. Bij het bestude
ren van de noorse literatuurgeschiedenis maakte ik kemus met het 
geestesverschijnsel uit de romantiek, dat daar de 'nationale gjen-
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nembrud' of vaderlandse doorbraak heet. Het komt neer op een 
zelfstandigwording van het noorse culturele zelfbesef, nadat dit 
sterk beïnvloed was geweest door buitenlandse, meest duitse, ten
denties tijdens de napoleontische oorlogen. Er bestaan zoveel ro
mantismen als er vaderlanden bestaan. Misschien bestaan er ook 
zoveel vormen van liberalisme als er nationale verscheidenheden 
waarneembaar zijn in de europese romantiek. 

In heel weinig opzichten laat Noorwegen zich vergelijken met 
Noord-Brabant. Hier echter wees de kennismaking mij een weg·. 
Wat ik tot dan toe beschouwd had als een samenstel van brabantse 
eigenschappen, werd lang geleden door historische gebeurtenissen 
bijgezet in een nationale kelder, waar het onopgemerkt zijn eigen 
gang kon gaan. In Brabant was een 'gjennembrud' nodig. 

Een maand voordat ik naar Noorwegen vertrok, had ik in De Ge
meenschap het eerste grote werk van Antoon Coolen, 'Kinderen 
van ons Volk', nog aangekondigd onder het opschrift 'Een katho
lieke roman'. Wel rekende ik de auteur tot de nederlandse schrij
vers, onder wie ik hem de meest hartelijke noemde, maar de ver
schijning van zijn boek beoordeelde ik als een feit, waardoor de 
strevingen van de katholieke jongeren sedert 1922 voor het eerst 
spontaan en als zonder moeite waren bereikt. Twee maanden later 
besprak ik in hetzelfde tijdschrift het boek 'Bezuiden de Moerdijk' 
van Gerard Knuvelder. Ik begon dit artikel met vast te stellen, dat 
de brabantse dichtkunst, die een zevental jaren geleden plotseling 
uitbrak in Roeping niet voldaan had aan de gespannen verwach
tingen, welke zij opwekte. Doch meteen stelde ik vast, 'dat beneden 
de Moerdijk latente krachten werkzaam geslagen waren, die in 
staat zouden blijken, de hollandse geest te verkwikken, indien al 
niet te vernieuwen'. 

Het verschil van uitgangspunt is duidelijk. Bij de beoordeling 
van Coolen zag ik een collectieve poging bekroond, die ik bij de 
bespreking van Knuvelder als vrijwel vruchteloos voorbijgegaan 
beschouwde. Doch nu opende zich een ander perspectief. Hoewel 
ik aan de brabantse poëzie, verschenen tussen 1922 en 1929, nauwe
lijks meer de waarde van een verzameling leesbare verzen toekende, 
bekeek ik haar opmerkelijk verschijnen als een voorlopige gebeur
tenis in het nationale geestesleven. Bleef ze werkzaam binnen het 
gewest, dan kon deze literatuur daar iets goeds uitrichten. Hier 
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stond het nadeel tegenover, dat haar begrensde werking Brabant 
binnen zijn gedwongen isolement hield. Mutatis mutandis gold 
hetzelfde voor het beperkte begrip van de katholieke literatuur. 
Ze bleef wellicht onmisbaar, zolang ze een afgezonderd publiek 
bediende, dat naast de roomse school, de roomse krant, de roomse 
radio, de roomse staatspartij, de roomse vakorganisatie en het room
se bibliotheekwezen, meende te mogen rekenen op de beschikbaar
heid van een eigen roomse literatuur. In deze verwachting werd 
dit tamelijk eenvoudige publiek na 1922 herhaaldelijk teleurgesteld 
door de eigenzinnigheid van de jongere katholieke literatoren. 
Dezen bleken geroepen en in staat om een ruimere lezerskring te 
bedienen. 

Als geheel genomen is een literatuur niet onafhankelijk van haar 
publiek. Ik wil geen ogenblik beweren, dat een afzonderlijke schrij
ver zijn lezers naar de ogen moet kijken of dat hij hun vooroordelen 
op welke manier ook moet ontzien. Hij kan de eenzaamheid trot
seren, zijn tijdgenoten verachten, zich in een ivoren toren beschut
ten, zijn ongelezen werken achterlaten voor begrijpers in de toe
komst en zich naar believen in de maatschappij gedragen als een 
aangepaste burgerman of als een verwoede opstandeling. Geniale 
kunstenaars zijn voor een deel misschien door het leven tot zulk 
een houding gedoemd. Zelfs de later komende erkenning, dat zij 
vooruit waren op de tijd, waarin zij leefden, vraagt in hun geval 
de ontvankelijkheid van een veroverde toeschouwerskring. 

Bij de doorbraak van de brabantse en van de katholieke litera
tuur naar het nederlandse nationale zelfbesef stond mij nooit als 
ideaal voor de geest, dat hierbij het eigene kleurloos zou opgaan in 
het algemene. Aan het begrip van de doorbraak is na de tweede 
wereldoorlog onhandig door politici gedokterd. Zij hebben er een 
eng partijbegrip van gemaakt en het vervolgens in die gedaante 
afgewezen. Het woord kreeg de vervloeking over zich van mensen, 
die het verklaarden naar hun willekeur. 

Het was in de zin, waarin wij het gebruikten, in ons land geen 
nieuw woord. Bij Bilderdijk kreeg het al bijna de betekenis die wij 
er aan gaven. Hoewel in velerlei opzicht een isolementsfiguur, zelfs 
een typische eenling binnen de gemeenschap, geloofde Bilderdijk, 
dat de christelijke overtuiging tot een doorbraak naar het vader
landse wezen verplicht was. Hiervoor behoeft geen water in de 
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wijn te worden gekwanseld. Overleg is mogelijk op grondslag van 
principialiteit. Over Gerard Bruning schreefMarsman, dat hij Dirk 
Coster naar de keel sprong. Dit verwijt wilde ik met mijn verhan
deling tegen Just Havelaar niet belopen. Wel wilde ik het aange
vangen twistgesprek voortzetten, doch op eigen toonhoogte. Ik 
droeg mijn boek om deze reden op aan de nagedachtenis van Gerard 
Bruning. 

Het kwam in augustus gereed. Voordat ik met mijn gastheer een 
korte vakantiereis naar Altafjord ondernam, zond ik het aan de 
uitgever. Kort na mijn terugkomst te Bergen op Zoom ontving 
ik de drukproeven. Het was september. De cursus op de leergangen 
was al begonnen. 

Enige moeilijkheid om de onderbroken studie te hervatten on
dervond ik zeker, nu mijn afgeleide aandacht zo sterk in beslag ge
nomen werd door andere problemen. Ik voegde mij niet gemakke
lijk meer in het vertrouwde gareel. In mijn hart hoopte ik op uit
komst. Ze kwam vrij onverwachts, toen ik het redacteurschap van 
De Tijd kreeg aangeboden. In november van 1929 vertrok ik naar 
Amsterdam. 
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