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G. H. ter Schegget 

Indachtig 
\ 

herinneringen en schetsen 

Ten Have / Baarn 



Als welkom van haar grootvader 
aan Laura Magdalena, 
geboren 17 mei 1981. 



Vooraf 

Eerlijk gezegd: aan de schrijver heeft de lezer dit boekje 
niet te wijten. Het zit zo. De uitgever knipte het stukje 
over Buskes' tachtigste verjaardag uit de NCRV-gids. 
Dat was het eerste sein. Daar kwam bij: hij had ook een 
map aangelegd van deze gelegenheidsstukjes. Hij vond 
dat ze moesten worden aangevuld en gebundeld. Wat 
doet een auteur dan? Hij gaat aan de slag en ontdekt dat 
hij er gaandeweg plezier in krijgt, af en toe een voorval of 
herinnering op te schrijven. Zo ontstond dit boekje. Ach
teraf blijkt, dat, wat de schrijver theologisch bezielt, ook 
in de stukjes zit, als het ware: toevallig. Dat stemt hem 
'indachtig' en misschien de lezer ook. Wie weet? 
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Poortje 

De kleine straat, waarin wij woonden in de dertiger jaren 
lag aan de rand van Amsterdams centrum. Hij was aan 
het eind van de negentiende eeuw voor de betere midden
stand gebouwd. Twee huizen van ons vandaan woonde 
een meisje met grote, bruine ogen, donker haar en een 
vreemde naam. Ze is mooi in mijn ogen en ik wil met 
haar praten. Op een zonnige dag in de hoogzomer ben ik 
naast haar gaan zitten op een stoep en begin een gesprek. 
'Je heet Poortje', zeg ik 'die naam heb ik nog nooit 
gehoord.' Eerlijk gezegd vond ik het een heel mooie 
naam, die gastvrij klinkt, net als het lied dat wij in de kerk 
wel zongen: Heft op uw hoofden, poorten wijd! Het is 
een lied waarmee de gemeente de Messias begroet. Maar 
dat een meisje Poortje heet, daar heb ik nog nooit van 
gehoord. Ze zegt: 'eigenlijk heet ik Zippora, maar ik 
word Poortje genoemd'. Ik heb haar hart gestolen, omdat 
ik onmiddellijk wist wie de grote Zippora was naar wie 
zij was genoemd: de vrouw van Mozes. Poortje was 
kennelijk niet gewend, dat een goise jongen dat wist. Ik 
zelf vond het niet bijzonder: de bijbelse verhalen waren 
mij van jongs af vertrouwd en de naam van Mozes' 
vrouw Zippora had indruk op mij gemaakt. De schone 
klank had bij mij een associatie opgeroepen; ik zag haar 
voor mij in oosterse pracht. En inderdaad deze kleine 
Zippora lijkt sprekend op haar oer moeder . Dat kan geen. 
toeval zijn. Eigenlijk geneer ik mij een beetje, dat ik het 
niet geraden heb: Poortje is een afkorting van Zippora. 
'En jij heet Bertie', zegt Poortje. Zo had zij mij horen 
roepen, denk ik, als ik moest komen eten. 'Ja mijn moe
der zegt Bertie, maar op school heet ik Bert.' Ik had enig 
misprijzen in haar stem gehoord, alsof die wat scherpe I 

naam haar niet beviel. Ze scheen er vanuit te gaan, dat 
ook ik een naam moest hebben, die grote gebeurtenissen 
in herinnering roept, zoals de hare. Die doet denken aan 
de bevrijding van het mensenvolk uit alle slavernij, hun 
tocht door de barre woestijn waar honger en dorst heerste 
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en aan het verlangen om binnen te trekken in het beloofde 
land. Maar wat betekent Bert? Het is maar een naam, een 
klank en niet eens een welluidende! Ik zei: 'ik heet eigen
lijk Gijsbertus Hendricus naar mijn gestorven grootva
der'. Ik hoopte, dat zij de uitvaart van mijn opa had 
gezien: de grote zwarte wagens, het dragen van de kist en 
het afscheid van de straat (in die dagen reed de stoet nog 
een ronde om het sterfhuis). 'Goed', zei ze, 'dan noem ik 
je Gijs.' Gijs vond ze mooier. Voor haar was ik Gijs. 
Voor haar ben ik Gijs gebleven. Als ze mij zag, zei ze 
'Dag Gijs'; het klonk mij niet vertrouwd in de oren, maar 
ik hoorde het graag. Zij alleen noemde mij zo. 
Enige jaren later, het was oorlog. De stad was verduis
terd. De februaristaking had ons hart goedgedaan, maar 
de moord waartegen hij een fel protest was ging gewoon 
door. Het was avond, de straat leeg: Sperrzeit. De maan 
was vol en verspreidde een koud licht. Voor het raam van 
onze eetkamer ontwaarde ik de schim van mijn vader: hij 
stond gespannen naar buiten te kijken. Hij had het licht 
uitgelaten. Aan zijn houding was te zien, dat er iets 
gaande was dat hem door zijn merg sneed. Ik ging naast 
hem staan. Of hij het merkte, wist ik niet. Hij stuurde mij 
niet weg. Voor het huis van Poortje stond een duitse 
overvalwagen. Eén voor één zag ik ze erin verdwijnen: 
Poortjes broertje Japie, Poortje zelf, Poortjes moeder, 
Poortjes vader. Geen van hen keek op of om, in alle stilte 
gingen ze, alsof ze een korte reis aanvingen. Het was 
gauw gebeurd. De laadklep werd dichtgeslagen. Het gaf 
een schaamteloze klap, die schalde door de nacht. De auto 
reed weg. De eerste étappe op de weg naar Auschwitz' 
gaskamers werd afgelegd. 'De baby is nog binnen, die 
hebben ze achtergelaten', zei mijn vader. 
Het kwam niet onverwacht voor Poortjes moeder en 
vader. Zij waren al een keer opgehaald, maar na enige 
uren mochten ze terugkeren: vader had een stempel. 
Maar het stempel was 'geplatzt'. Elke dag konden de 
duitsers komen en als ze nu werden gehaald, zou het 
voorgoed zijn. De baby werd geboren. Elke avond heeft 
Poortjes moeder haar kleine kind de borst gegeven tot het 
verzaligd in slaap viel. Het kind huilde nooit. Het wiegje 
werd in een donker hoekje gezet, waar het niet opviel. En 
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daar werd het broertje 'vergeten'. Daar lieten vader en 
moeder het achter, toen het zover was. Daar lieten zij het 
over aan onbekenden die zich zouden ontfermen, mis
schien. Ze zouden worden gedeporteerd, mishandeld en 
vermoord, ze wisten het, en toch durfden zij hopen op 
iemand die zich het lot van dit kind zou aantrekken en de 
moed zou hebben het tot zich te nemen. Dit vertrouwen 
schijnt ongerijmd, maar niets anders bleef deze mensen 
over in hun geschiedenis. 
Poortje heeft het begrepen, zij werd in luttele sekonden 
een wijze vrouw, een ware Zippora. Zij heeft niet ge
zegd: 'moeder, je vergeet ons kleine broertje'. Zippora 
wist dat de grote profeet en bevrijder Mozes zijn leven 
had te danken aan de verberging door zijn ouders en aan 
de wijsheid van zijn oudere zuster. Daarom begreep zij 
waarom haar vader stil en gehoorzaam meeging en haar 
moeder hem zacht wenend volgde, zonder ook maar 
eenmaal om te zien. Toch wist zij niet waarheen ze wer
den versleept. Dat hadden haar ouders haar niet verteld, 
omdat het te zwaar was om te dragen, ook voor hen zelf. 
Zij lieten Poortje in onwetendheid. Maar Zippora heeft 
het vermoed, omdat zij het oude verhaal van de verdruk
king en de bevrijding kende. Het was meer dan tienmaal 
pèsach in haar leven geweest, meer dan tienmaal had zij 
de exodus meegemaakt, alsof zij erbij was geweest. In 
haar gemoed had het onstilbare lijden der geringen een 
afdruk gezet, zodat zij wist wat zij nog niet had ervaren: 
de laaghartigheid der drijvers, de wreedheid der vervol
gers, de moordzucht van de farao's. Daarom was het, dat 
zij besefte: dit achterlaten van ons broertje is geen verge
ten, het is geen verraad. Zo vond haar kinderziel die 
onbegrijpelijke kracht om te zwijgen, om niet te zeggen, 
wat elk ander kind, dat niet de naam Zippora draagt, zou 
hebben uitgeschreeuwd: moeder, je vergeet ons broertje! 
Omdat zij Zippora heette heeft zij gedacht: één van ons 
zal uit het water worden gered, hij zal worden opgevoed 
in een vreemd huis en op een goede dag zal hem zijn 
afkomst te machtig worden. 
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Een blauwe plek 

Meer dan veertig jaar geleden is het, dat mij overkwam, . 
waarvan ik hier vertellen wil. Het moet in het jaar 1938 
geweest zijn; ik was toen elf. Het is diep bij mij ingevre
ten. Ik heb er een zere plek aan overgehouden. Toch is 
het geen herinnering aan een groot verdriet, zoals de 
dood van mijn grootvader die altijd zo graag met ons 
speelde en die wij, als kleinkinderen, niet missen konden 
tussen ons en onze ouders in. Integendeel, het begon zelfs 
heel mooi, zo nieuw en ongekend, dat je denkt: zo'n 
beleving heb alleen ik; daar heeft geen ander weet van. 
Misschien ben ik wel gek, maar wat is het dan verrukke
lijk om gek te zijn. Mijn hele lichaam werd erdoor in een 
staat van vervoering gebracht, alsof het was geïoniseerd. 
Licht als een veer snelde ik door de straten tussen huis en 
school, vol laaiend verlangen haar weer te zien, haar op te 
drinken met mijn ogen. 
Het had mij getroffen als hemelvuur, zo plotseling, zo 
verpletterend. Zij stond aan de overkant van de school 
onder de bloesemende vruchtbomen in de hof van de 
Roomse school. In die school gingen de kinderen binnen 
onder de deurketting door, die nooit werd losgemaakt, 
zodat zij wel bukken moesten voor moeder Maria, die star 
glimlachte van achter de brandende kaarsen. Daar, in de 
zon, stond zij, maar zij hoorde niet tot die àndere kinde
ren, die tot afgoderij werden gedwongen en dat niet eens 
erg vonden. 
Zij was, ik wist het, één van ons; zij was van de protes
tantse school en zat één klas lager dan ik. Zij was lang en 
slank, haar donkere ogen fonkelden in een gaaf gezichtje, 
haar haar was bruin en hing golvend af. Ik zou haar wel 
hebben willen aanraken, als dat niet gek was geweest. 
Toch liet ik .het niet daarom, maar omdat zij heilig was, 
veel heiliger dan die heidense moeder Maria, van wier 
hoofd hier en daar de verf was beschadigd zodat het witte 
gips zichtbaar werd. . 
Zij stond daar, althans zo is het in mijn herinnering. Ik 
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heb haar daar neergezet en laat de bomen overvloediger 
bloeien dan zij ooit hebben gedaan. Waren het wel 
vruchtbomen? De muur om de hof denk ik weg, want die 
was vaal en vervallen: ik zet haar midden in het gras. Zij 
neemt de gedaante aan van een elf, die uit hemelse streken 
is aangevlogen. In werkelijkheid geloof ik, was zij aan het 
priktollen met de meisjes uit haar klas, zoals meisjes dat 
doen: tollen met appel punten en opgezet met zwierige 
gebaren (niet, zoals het moet, van boven neergeworpen, 
met een driftige ruk). Voor mij deed zij toevallig mee, 
om niet op te vallen. Het zou toch te gek zijn geweest, als 
die kirrende, tjilpende zwerm meisjes geweten zou heb
ben, dat zij uit andere sferen kwam! Die zagen dan ook 
helemaal niet wat ik zag; die stonden buiten de eigenlijke 
werkelijkheid (al zou je achteraf geneigd zijn te denken 
dat het andersom was). Die werkelijkheid zàg ik, ik al
leen: het schoonste wezen op aarde, dat je van verre 
magnetisch trekt met onvermoede krachten en waarvan 
je zou weten, dat het naar je zou luisteren, als je voorlas 
uit je liefste boek. Zij zou met je moeten lachen, vrolijk 
zijn, zij zou je moeten troosten en bevrijden van je angs
ten net zolang tot het geluk voor eeuwig zou zijn beze
geld. Daar zou niemand van mogen weten, niemand, 
zeker je vader en moeder niet, maar ook geen ander. Het 
zou onkenbaar moeten zijn als een werkelijkheid die niet 
van deze wereld is. Ergens anders, in ongekende dreven, 
zou dan het nieuwe leven begonnen zijn, voor haar en 
voor mij. Voor ons alleen, voor ons samen. Het was mij 
meteen duidelijk, geen twijfel: dit kon ik haar niet zeg
gen. Niet omdat ik er geen woorden voor had, maar 
zoiets kun je niet meedelen. Andere jongens deden dat 
wel, maar dat moest, als het erop aankwam, toch iets 
anders wezen: die lopen op meisjes van hun smaak af en 
zeggen: wil je met mij gaan? Ik benijdde dat wel, maar 
dacht: dit is toch iets anders. Zo zou ik het wonder van 
deze belevenis ontluisteren, ik zou de betovering breken. 
Het zou een doodgewone scharrel worden. Dit moest iets 
heel anders zijn en blijven! 
Ik nam het besluit haar niets te zeggen. Het kwam niet in 
mij op, dat dit angst zou kunnen zijn voor een afwijzing, 
een laffe vlucht in het hogere, omdat ik de kordaatheid 
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miste de appel te plukken. (Nu komt dat wel bij mij op, 
maar de ouderende man die ik ben is een opportunist; ik 
geloof hem niet). Het was werkelijk anders! Het moest 
voor haar net zo onmiddellijk, net zo verrassend, net zo 
overrompelend een openbaring worden. Daar moest ik 
eenvoudig op wachten. Het zou de test zijn op de echt
heid van mijn eigen beleven. Van mij moest toch dezelfde 
kracht uitgaan naar haar als waardoor ik was getrokken. 
Het kon toch niet uitblijven, dat zij vroeg of laat mij zou 
zien staan in de lichtglans van mijn liefde, zodat ik haar, 
van verre, zou veroveren zoals zij het mij had gedaan. In 
die symmetrie· geloofde ik vast en gaf mij over aan de 
hoop op de vervulling ervan. 
Toch stelde ik mij niet afwachtend op. De hoop dreef mij 
tot koene daden. Ik werd geen Anton Wachter, die aan 
Ina's rokken kleefde. Ik deed al mijn best om het vuur 
van mijn liefde uit te stralen. Ik liep haar niet achterna, 
maar kwam haar, hier en daar, bij verrassing tegemoet 
door in mijn volle glans en glorie juist om die hoek te 
treden, die zij wilde omslaan. Dat vereiste veel geduld, 
waakzaamheid en precieze timing. De verschijning moest 
flitsend en hevig zijn, niet meer dan de aanzet tot de 
eigenlijke openbaring. Die moest gegeven worden, die 
moest vanzelf komen, als een genade, van de andere kant. 
Want alleen zo zou de symmetrie intreden die het bewijs 
was van onze. wederkerige bestemming. 
Het moet op mijn korte leven betrekkelijk lang hebben 
geduurd, besef ik nu na zoveel jaren, want het was op het 
ijs van de Prinsengracht, dat ik Riekje Kanselier tegemoet 
schaatste, uit het niets opduikend en wist: het is gebeurd, 
zij weet het, zij ziet het, zij heeft het! Het was iets in haar 
blik, dat mij nu nog aangrijpt. Even maar, doch onmis
kenbaar. Hoe het mogelijk was, begrijp ik achteraf niet, 
want hoewel ik dacht over het ijs te jagen als een bevleu
geld godje, was ik in werkelijkheid een hark, een hanne
kemaaier van jewelste. (Mijn vader liet niet na mij dit 
regelmatig onder ogen te brengen). Maar Riekje zag mij; 
zij schouwde de bezieling die van mij uitstraalde; bij haar 
vielen mijn koorden op een lieflijke plaats. Zij viel neer 
voor mijn voeten op het ijs. Ik stak haar mijn handen toe, 
zette haar op de benen. Wij schaatsten, dansend, flitsend, 
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gewichtloos over de baan. Ik was zeker: nu ging het 
komen. Ze zou mij omhelzen, morgen of overmorgen 
een kus drukken op mijn lippen en zij zou fluisteren in 
mijn oren: lieve, lieve jongen, ik ben bij je, ik blijf bij je, 
ik zal je troosten, je uit je angsten bevrijden en wij zullen 
gelukkig zijn, voor altijd. Het was nog maar een kwestie 
van een paar dagen geduld. Maar één ding stond vast: niet 
nu, niet hier op het ijs, nee, straks op dezelfde plek, daar 
onder de bomen van de roomse school, op de heilige 
grond van de openbaring, dáár zou ze komen en daar zou 
ik op haar wachten. Ik zag haar al uit de school komen, in 
feestgewaad op mij toedansen en ik hoorde de dagen erna 
wel duizendmaal haar zachte stem woordjes fluisteren, 
warm en innig. 
Eén ding had ik al die tijd verdrongen, ik wilde er niet aan 
denken. Misschien had het wel een niet toegegeven rol 
gespeeld in mijn beslissing, haar niet te vragen. Dat was 
Sjakie Huizing, een massief gebouwde, bonkige jongen, 
met wie, naar men zei, Riekje 'ging'. Dat moest een 
vergissing zijn, satanische begoocheling om mij op de 
proef te stellen, maar geen werkelijkheid. Hij was nogal 
knokkerig van aard, een mannetje, voor wie ik niet bang 
dacht te zijn, maar die ik wel liever uit de weg ging. Daar 
had ik dan ook alle reden toe: Sjakie was 'onrein': hij 
droeg, ook soms op school - maar dat werd verboden -
het uniform van de jeugdstorm. Naar mijn gevoel was 
Riekje daardoor niet besmet. Het was immers een be
proeving. Ik had ze trouwens nooit samen zien lopen, het 
was een gerucht, dat vriendjes mij oververtelden. De 
code wilde, dat ik haar dat niet mocht vragen. Het was 
mij te min geweest het daarom te laten, maar toch: ik had 
het niet gedaan. En zie, wat een overwinning: ik had hem 
verslagen, die gifkikker, ik had hem verslagen met het 
wapen van de zuivere geest, de onweerstaanbare aantrek
king der liefde zelf! 
Zonder ook maar een woord in zijn nadeel, zwijgend, 
hem als het ware niet kennend, zijn existentie negérend, 
had ik haar overmocht door de stille kracht van mijn hart, 
had ik haar gewonnen, zonder haar te stelen, en zou zij 
hem, vrijwillig, in volle vrijheid, verlaten, hem en alles 
wat hem aankleefde aan smerigheid, boosheid, vuigheid, 
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verlaten voor mij, de ridder van de reine toewijding. Ik 
had haar tot het besef gebracht, dat zij voor zo één als hij 
niet bestemd was. Zij ging de poel van verderf de rug 
toekeren, zij zou opvliegen als een vogel en neerdalen in 
mijn hand, haar warme lijfje nou ademen in mijn hand. 
Eén dag na het schaatsen, de school gaat uit. Mijn klas 
eerst. Ik ga staan onder de bomen en wacht. Daar komt 
haar klas, ook zij. Zij staat even stil voor de deur in de 
sneeuw op het trottoir. Zij kijkt om zich heen en dan, 
wetend dat ik daar sta, naar de overkant, naar mij. Aar
zelt ze toch? Misschien een ogenblik, maar dan stapt zij de 
straat over en komt op mij toe. Ik besef: dit is het uur, nu 
gaat het gebeuren. De macht van mijn liefde zal worden 
gestaafd. Zij staat voor mij. Ik mag niet bewegen, mag 
haar niet vóór zijn. Dat zou het bewijs ontkrachten. 
'Bert', zegt zij, 'het kan niet doorgaan, want Sjakie heeft 
gezegd, dat hij mij dan in het asfalt zal slaan'. 

Ik zei: de wonde van toen blijft een pijnlijke plek. Nu er 
weer sneeuw ligt, nu het weer koud is, nu het weer 
vriest, voel ik het oude plekje schrijnen. Ik zie Riekje met 
haar jongen van de jeugdstorm lopen, arm in arm. Hij 
met zijn wrokkige kop en zijn stampende schoenen en zij 
ernaast, een vale schim van haar eigen schoonheid. Een 
paar jaar later draagt ook zij het zwarte astrakan. Ik zie 
haar lopen op de Reguliersgracht. Het is oorlog. De WA 
heeft de joodse kooplieden van het Amstelveld geslagen. 
Zij heeft gebukt voor het geweld van Sjakie en zal mede
plichtig worden aan alles wat ons in de jaren nadien te 
wachten staat. Zij was - heeft zij mij nog eens gezegd -
bang voor mijn woorden, voor mijn praten en redeneren. 
Zij was niet bang voor Sjakie. Begrijpen deed ik het niet. 
Ook nu nog niet. Ervaren deed ik het des te meer. 
Voor mij is het nauwelijks een vraag, waarom juist in de 
winter van 1980 deze herinnering in mij is opgekomen. In 
veertig jaar had ik het pijnlijke plekje nooit gevoeld, maar 
nu ik het heb ontdekt, moet ik er, dwangmatig, steeds 
weer op drukken. De jaren, die voor ons liggen, zullen 
gelijkenis vertonen met de dertiger jaren. Ook nu begint 
het weer klein en onopvallend, schijnbaar onnozel. (Het 
begint altijd met kindermoord). Ik weet het voorgoed: 
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wie bukt voor beginnend geweld, wordt medeplichtig 
tot het einde. 
Voor de liefde zal geen plaats meer zijn. 
Als de hel losbreekt, zal ons geen nieuwe kans worden 
geboden, zoals toen: de ondergang zal totaal zijn. Goed, 
dat ik dat blauwe plekje heb: het maakt mij waakzaam. 
De ondergang is geen doem, waakzaamheid kan ons 
redden. Als wij het begin maar zien! Iedere keer als ik op 
het plekje druk herinner ik mij, hoe ik in mijn kleine 
leventje het fascisme zag binnenbreken: het verstoorde 
mijn liefde op het hoge moment van haar vervulling. 
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Mijn vader ter gedachtenis 

Binnen een paar uur lag hij in het ziekenhuis, gekluisterd 
aan apparaten, flessen, slangen en kranen. Je zag het 
direct: de naderende dood. Geen kans! Hij had die mor
gen nog gepreekt, zoals alle voorgaande tweeduizend 
zondagen. Hij hield van het leven, dankbaar; het pensioen 
schonk hem eindelijk tijd voor zijn vrouwen kinderen. 
Toen was het gekomen, plotseling, als een sluipend ver
derf, dat zich ineens openbaart, het hartinfarct. Het had 
hem geveld toen hij thuis was na de dienst. Getelefoneer . 
Een arts die eerst niet komen wilde. En die, toen hij 
kwam, de zaak schromelijk onderschatte. Zijn vrouw 
was verstandig en belde haar jongste zoon, ook arts, die 
onmiddellijk kwam. Deze wist een spoedopname af te 
dwingen. 
Op weg naar het ziekenhuis noemde hij, liggend op zijn 
brancard, alle wegen en plaatsen op. Middenweg, Em
makerk (zijn kerk), Hugo de Vrieslaan, Amstelstation, 
Concertgebouw, Overtoom, ja hier is het ziekenhuis. Hij 
kende heel Amsterdam, ontelbare huizen ook van binnen 
en wist van het lief en leed van velen. Zijn laatste rit door 
de stad. Hij heeft het geweten. Hij groette de huizen van 
zijn mensen. Hij zei zijn stad vaarwel. 
Waarschijnlijk had hij nog diezelfde dag of misschien de 
volgende dag moeten sterven. Zo leek het bestemd. 
Maar, zoals het gaat, de medische macht werd op volle 
sterkte ingezet. De strijd om zijn overleving werd ge
vochten met alle middelen. En zo werden het nog bijna 
tien dagen van hopen tegen beter weten in, en van vrezen 
voor wat eigenlijk hoop zou moeten wekken .. Hij heeft 
veel gesproken in die dagen. Eigenlijk meer dan in de 
veertig voorgaande jaren. Het geheim van zijn ambt had 
hem zwijgzaam gemaakt. Alsof hij zichzelf niet telde. De 
liefde voor zijn meest nabijen bewaarde hij in zijn hart. 
Hij gunde zich nauwelijks tijd ervoor, want het ging 
allemaal af van wat beschikbaar was voor al die mensen, 
van wie velen later lieten weten, hoeveel hij voor hen 
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was. Vroeger sprak hij weinig, maar nu wilde hij het toch 
nog zeggen. 
Een nacht trok hij uit om zijn vrouw zijn liefde voor het 
laatst te verklaren en zijn dank, zijn onmetelijke dank 
voor de stille en moedige begeleiding al die jaren door, 
zonder ook maar één keer te klagen of eisen te stellen. Hij 
wist dat zo een offer niet zonder pijn, niet zonder ver
driet, ja niet zonder verwijt wordt gebracht. Hij had het 
gevraagd, hij had het moeten vragen. Nu restten hem 
nog een paar luttele uren om uit te spreken zijn bewonde
ring, zijn verwondering over deze godsgave van een 
vrouw. Zij las hem psalmen voor, tientallen psalmen. 
Want zij wist hoe graag hij de heiligen in het hart keek, 
omdat het hem altijd troostte, dat zij gewone mensen 
bleken te zijn, evenals hij met twijfel, moedeloosheid en 
machteloze woede in de ziel. 

Mijn ziel dorst naar God 
naar de levende God, 
wanneer zal ik komen 
en voor Gods aangezicht verschijnen? 
Mijn tranen zijn mij tot spijze 
dag en nacht, 
daar men de ganse dag tot mij zegt: 
Waar is uw God? 

Een oude vriend zocht hem op. Hij leek onrustig, het was 
hem aan te zien, dat hij er geen vrede mee had. Dat hij het 
niet nam. De vriend probeerde hem aan te spreken. 'Je 
hebt zolang gepreekt, dat er iemand is die troosten kan, 
omdat Hij sterker is dan het verdriet, ja sterker dan de 
dood, de Man van Liefde, Jezus! Nu, dan moet je, dan 
mag je dat nu zelf ook geloven!' 'Ach jongen, dat geloof 
ik, met mij is het goed! Geen probleem!' En toch bleef hij 
onrustig, toch had hij geen vrede. Maar het ging niet om 
zijn eeuwig lot. Dat was geborgen bij zijn God. 
Onvoorstelbaar triest is het leven van de mensen van zijn 
generatie, geboren omstreeks de eeuwwisseling. Zijn va
der was een Amsterdamse arbeider. In zijn jeugd heeft hij 
de bitterheid van de armoede gekend. En de gelatenheid 
waarmee zijn vader onrecht en belediging verdroeg, 
sloeg hem met verbazing. Reeds jong koos hij in zijn hart 
voor links. Ach nee, dat geldt voor sommigen van onze 
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generatie, opgegroeid in luxe. Hij hoorde bij de arbei
ders, hij werd temidden van hen ontvangen en geboren. 
Hij bleef zijn leven lang een man van het volk, zonder een 
spoor van neerbuigendheid. Hij sprak de taal, die hij 
geleerd had in de Kinkerbuurt van Amsterdam. Laten wij 
zijn leven niet verhalen. Het is niet nodig. Niets bijzon
ders. Hij maakte mee wat al zijn tijdgenoten ondervon
den: oorlog, crisis, werkeloosheid. Ondanks dit alles 
bleef hij zijn leven lang hopen op een keer, een wending. 
Nog de laatste jaren van zijn leven investeerde hij nieuwe 
hoop in de jeugd, in de studenten, in de negers, in de 
hippies. En nu ging hij sterven: 

'met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn 
tegenstanders, doordat zij de ganse dag tot mij zeggen: 
Waar is uw God?' 

Hij nam de profeten en de belofte ernstig. Zeventig jaar 
hopen en wachten en de oogst was niet meer dan enkele 
schamele tekenen, bengaals vuur van een gedoofde apo
kalyps. Met hem was het goed. Maar het was niet goed 
met de wereld. Niet goed met God. Waar is Hij? Wat 
komt er terecht van de droom van zijn Geest, de utopie? 
Een paar maal sloeg hij met zijn hand op het nachtkastje 
en brulde: 'Onrecht! Onrecht!!' Hij vervloekte de senti
mentele literatoren, de burgermannen, die meesmuilend 
glimlachen om de ellende van het volk. 
Met hem was het goed. Zijn lot was geborgen bij God. 
Maar deze wereld liet hij achter in het hart van de winter. 
Hij was een woedende, oude man. Hij vertrok vol wrok 
tegen zoveel onrecht. Het leek of hij haast had om het zijn 
God te gaan verwijten. 

Wat buigt ge u neder, 0 mijn ziel, en wat zijt ge 
onrustig in mij? 
Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Ver-
losser en mijn God. . 

Dat was de stem van zijn vrouw. Zijn kinderen groette 
hij een voor een en hij keek ze aan met heldere, vorsende 
ogen, die door alle teleurstelling heen twinkelden van 
hoop. Want waar leven is, is hoop, zei hij en stierf. 
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Het gezicht van de nteester 

Miskotte was een geweldige gestalte, voor eenvoudigen 
en kinderen toegankelijk - zij vreesden hem niet -, maar 
angstaanjagend voor de ingebeelden. Hij kapittelde mij 
nooit, maar liet mij menigmaal beseffen, hoezeer ook ik 
een ingebeelde was. Zijn gezag was niet uiterlijk, geen 
ster op zijn kraag, maar wortelde in de zaak, waarnaar hij 
met alle middelen van zijn talent taalde. Het geheim was, 
dat hij het gezicht had van een minnaar. Hij kon van 
iemand houden en je die grootse beleving aandoen: ik ben 
bemind. Hij had je nodig, dat liet hij je merken. En het 
was ook zo. Zo kwam je tot je recht, werd je pastoraal in 
de ruimte gezet. Hij dacht niet alleen met je mee, maar 
ook boven je uit. Hij zette je denken in een bevruchtend 
kader en wist je zo wonderlijk te inspireren. Hij wees 
altijd weer heen naar het licht, waarbij hij zelf, in al zijn 
duisternissen en aanvechtingen, leefde. Hij zette zich sa
men met je in de zon van de tora: 

fier als een bruidegom 
die blinkend van gewaad 
het bruidsvertrek verlaat 
en licht verspreidt alom. 

Een eenvoudiger mens dan deze geleerde, hoog-kulture
le, zelfs geniale man heb ik tot heden niet gekend. Er was 
op hem beslag gelegd: hij mocht zijn talenten niet vrijelijk 
genieten, want hij stond in dienst. Dat vond hij bij tijden 
lastig en kwellend, want er stak een bon-vivant en een 
troubadour in hem. Maar hij was nu eenmaal bevrijd tot 
dienst en daar had hij zich aan te houden. Zeker, de muze 
woonde in een belendend vertrek. Hij zelf waagde het 
grapje: zij is mijn maîtresse en op vrijersvoeten sloop hij 
daarheen. Toch trad hij haar als een gehuwd man tege
moet. Hij peilde haar verlangens dieper dan zij zelf in haar 
direktheid en verleidelijkheid deed. Hij trad haar nader 
met het gezicht van een zonnebloem vol donker zaad 
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omkranst van gouden licht. 
Als het om de kern van de zaak ging, kon Miskotte heel 
vast en stellig schrijven. Dan bleek hij een gereformeerd 
theoloog. Juist in die stelligheid, dat niet vrijblijvende, 
school de innigheid, hoe gek het mag klinken. 'Het gaat 
om kennis die uit de liefde opwast' (Kern van de zaak, p. 
9). Deze kennis gaat van hart tot hart. God spreekt uit 
zijn hart. Wij luisteren met het hart. Op de adem van 
Gods liefdesverklaring leeft de mens, leeft de hele schep
ping. Woord en Geest zijn geen hogere waarheden, zij 
gaan vooraf aan alle dingen. En daarom zijn ze het be
stand en het doel van de wereld. Het zijn geen geheimen, 
die diep in de dingen sluimeren, maar geheimenissen van 
God - en die dragen, die richten de geschiedenis. Een 
theoloog is geen diepdelver in de krochten der diamant
mijnen, want de geheimenissen zitten aan het oppervlak. 
Een theoloog heeft door de weg en het werk van de 
Messias op pijnlijke wijze weet gekregen van Gods ge
wonde hart, Gods pijn om zoveel mislukte bevrijding, zo 
bittere miskenning van zijn majesteit, dat hem een licht is 
opgegaan over de goedheid der dingen. In dit licht gaan 
de dingen stralen in hun goedheid ons uitnodigend om 
met ze te verkeren zoals ze zijn, geen mysterie, geen 
tover, maar stof om lof te zingen. De schepping is tov. 
Als er een geheim van de dingen is dan is het hun open
heid. De kelk van de roos, een holte gevormd door de 
geurende bloembladen, bedekt niets. En dit niets is het 
land van honing in het licht van de zon: de tora! 
Milde en warme levensliefde was het deel van deze 
maestro. Het straalde van hem af. Het leven werd ont
daan van zijn wanen. Het mag geleefd worden zoals het 
is, in eenvoud, zonder religieuze uitvluchten, zonder ero
tische voorwendsels. Brood en wijn: neem, drink en eet! 
Natuurlijk, teleurstellingen hadden bij hem de levenslief
de verdiept en de kwetsbaarheid van het leven maakte het 
hem te kostbaarder. Maar dat is niet het eigenlijke. Het is 
het bijzondere van de teleurstelling die God ons bereidt, 
dat de mens steeds dieper en onbezwaarder het leven 
bemint als de ruimte waarin men op hoop tegen hoop 
verwachten mag dat hèt gebeuren zal. Door het evangelie 
was hij in die ruimte gezet. De liefde van de Messias 
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wordt bezegeld in zijn dood. Dat is de teleurstelling 
vanwege God, waardoor wij met hoop worden aange
daan. Waar de zucht van de kreatuur wordt gehoord 
ontspringt een vermoeden van toekomende blijdschap. 
'Er ligt over de troosteloosheid heen een glans. De troost 
zit er dus niet in, hij ligt erover, een licht dat sliep in deze 
ertsen is tevoorschijn geroepen door het licht, dat erover 
streek, en zo, op deze wijze, langs deze weg, wordt de 
menselijke troosteloosheid orgaan van Gods belofte' 
(Vreemde Vrijspraak, p. 55). 
Hier nu ligt de stelligheid en de vastheid van Miskotte: in 
de kennis en ervaring van de Grote Minnaar. Dat wil niet 
zeggen, dat erotische ervaringen ons zouden toegankelijk 
maken voor de liefde Gods. Zo mag het Hooglied niet 
opgevat worden. Het is geen allegorie, waarin de eros 
beeld is van de liefde tussen God en de ziel. De eros is 
helemaal geen beeld! Het Hooglied wordt gezongen in de 
ruimte van Gods belofte, de ruimte die èrèts heet. En daar 
mag eros heel natuurlijk eros zijn, geen godheid, geen 
amor met boog, geen sater, geen fatale kracht, maar een 
zoeken en vinden van elkaar, een vervullen en sieren en 
kronen. Eros heeft daar geen verontschuldigingen nodig, 
zij hoeft niet te worden gerechtvaardigd, zelfs niet door 
de monogame institutie. Nog minder echter door helden
dichten op bijkomende deugden als trouw, offerbereid
heid, altruïsme en andere hoge idealen. De liefde zelf mag 
er wezen in haar brandende ijver, haar hartstochtelijk 
zoeken en vinden, haar kloppen en openen, roepen en 
toetasten. Zij hoeft niet te worden gerechtvaardigd door 
haar een beeld te noemen. De liefde zelf als liefde, geleefd 
en gevierd, begint te lichten, want Gods gunstrijk licht 
valt erover. 'Zo bemint God ook!'(Rosenzweig). 
Het is pueriel, het is wrokkig, verongelijkt te lasteren 
tegen de eros, waarin 'ieder mens zijn natuurlijkste le
vensbron en verkwikking vindt' (Als de goden zwijgen, 
p. 213). Het orgasme hoeft niet heilig genoemd te wor
den om er mee door te kunnen. Het is goed; het mag er 
wezen in de ruimte van het verbond. Op het hoge mo
ment, waarin twee mensen elkaar vinden in een verzwel
gende hevigheid, wordt geven nemen en nemen geven. 
Het geheim daarvan begint te lichten in het licht van de 
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tora. En dat geheim is, de Naam, die hemel en aarde 
verenigt tezaam. De 'Ehe' is een voorproef van Godswe
ge op het toekomstig samenwonen der godskinderen, 
niet achter de sterren, maar op deze lieve aarde. Het huis, 
waarin liefde woont, is 'pars pro toto', is voorproef van 
het Rijk. 
Eros is een schepsel, maar de muze ook. Miskotte heeft, 
in zijn befaamde opstel 'De rozen bij Rilke' (in: Grensge
bied, p. 177-200), de muze beter verstaan dan het schepsel 
zichzelf verstaat. Zij is geen voluptueuze godin, al is zij 
verleidelijk, maar inderdaad een schepsel, een leegte die 
roept om vervulling. Rilke was rooms opgevoed en hij 
meende stellig, dat het geloof de eros, de levensliefde, en 
dus ook de muze, de kunst, veroordeelde. (Behalve dan 
voorzover de kunst religiosa levert, maar dat is per defi
nitie kitsch.) Miskotte neemt dat Rilke niet kwalijk. Hij 
verbaast zich er veeleer over, dat Rilke, ondanks dit ont
zettende misverstand, toch zo een groot zanger is. 'In 
Rilke's toon is een beweging, een vaart, een contrastwer
king, een zacht-indringend lofzeggen met het materiaal 
van onze misère - - -' (Grensgebied, p. 80). Rilke is heel 
diep ondergegaan in de sfeer van het moderne leven, in 
zijn machteloosheid en ongerijmdheid. Hij wist dat alle 
mogelijkheden, integraal mens te zijn, ondermijnd wa
ren. Hij zag dat er boven wanhoop niet was uit te komen 
en dat alles uitloopt op mislukking en teleurstelling. En 
zo wordt hij lofzegger en prijzer van het 'en-toch'; hij 
houdt niet op uit de diepte te dichten en te zingen. Die 
lofzegging is op zijn zuiverst in het schouwen en schet
sen, evoceren en adoreren van de rozen. Daarbij geeft de 
dichter zijn heiligste kennis prijs aan alle zachte en harde 
misverstanden, zonder dekking, weerloos. 
De bloembladen van de roos verhullen niets, alleen een 
uitgespaarde ruimte, de verhulling verhult niets dat van 
haarzelf is te onderscheiden, er zit niets achter. Zo zit er 
ook niets achter de eros: de eros zelf, in zijn warmte, is 
een uitgespaarde ruimte, die existentieel verwijst naar het 
geheim. Het licht valt in in de lege kelken. Zo de rozen 
bij Rilke. Zo de bomen en de zonnebloemen bij Miskot
te. Kijk jongen, zei hij, opziende naar de ontzagwekken
de boom bij het hek van de Olde Wehme: 'de engelen 
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hebben een wak in de hemel geslagen'. Dat is geen literair 
gepraat, maar ontroering om de boom als boom, een 
ontvankelijkheid voor de stille geheimen van de wereld, 
een prijzen van het 'Diesseitswunder'. 
Dat leerde hij bij Rilke, al was deze zelf toegesloten voor 
de diepste oorsprong van de geheimen waarbij hij leefde. 
De onmiddellijke genieting van het heidendom, zei Gun
ning, is diefstal en anticipatie. Maar zo is het oordeel van 
God, dat er is terwille van de doortocht van zijn koning
schap. In het Rijk echter zal het juist tot die onmiddellijk
heid komen! Gezegende Rilke, die niet in het beloofde 
land binnenbrak, maar in de woestijn rozen bloeien zag. 
Zo weigert ook Mahler zich te laten troosten met een 
andere wereld en blijft hij klagen zonder einde. Wie zou 
Rilke, wie zou Mahler anders kunnen troosten dan de 
God, die Job uit het onweer antwoordt? 
Bevinding is voor Miskotte niet de wildgroei van ziels er
varingen, die spontaan zouden opschieten in het hart van 
de gelovige. Evenmin is een zo verstane bevinding het 
bewijs voor de waarachtigheid van het geloof. Maar nog 
veel minder mogen wij de waarheid van het geloof af
schuiven naar de vrijblijvende theorie en de theologie 
misbruiken om dat transport te bewerkstelligen. De be
vinding is betrokken op het leven in de wereld, zij is 
praxis doorlicht en geordend vanuit het geloof. Maar dat 
geschiedt niet vanzelf: ertussen ligt de daad van het ken
nen, van het theologie-bedrijven. Althans theologie mag 
het denken van het geloof naar de praxis toe kritisch 
begeleiden, stimuleren en verhelderen. Onze tijd is een 
negatieve tijd en dat kunnen wij niet ontkennen. Het is 
niet mogelijk uit de leegheid van het leven en de ontmoe
diging van het hart zo maar weg te stappen in de volheid. 
Zo zou bekering zelfbedrog worden, een geforceerde 
stemming begeleid door zalverige halleluja's. Alleen ne
gativiteit kan aan het moderne denken een zeker karakter 
van authentieke waarde verlenen, (Geloof en kennis, p. 
V). Deze moderne mens is door Miskotte niet benaderd 
vanuit een geloofsbevinding, een vrome stemming, maar 
hij is zelf zo'n moderne mens in nood en verbijstering, hij 
verkeert niet tussen zijn tijdgenoten als een betweter, 
maar als één van hen. Voorzover hij nu in die nood en 
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verbijstering toch een getroost mens is, is hij dat tot zijn 
verrassing en komt dat van elders, als een onverwacht 
wonder. 
Bevinding is: doordenken wat het praktisch betekent, 
hoe ik mij in en met deze wereld voor God bevind. 
Bevinding is gericht op de praxis, op de ethiek, op het 
engagement, niet als bijwagen van de theorie, maar altijd 
tegelijkertijd als worsteling om het eigen lijfs- en ziels be
houd. Toegespitst gezegd: juist de politiek is een zaak van 
bevinding. De politikus is partijganger der minsten, lot-: 
genoot der modernen, restloos op het geloof aangewe
zen, omdat hij zichzelf ontdekt heeft als zulk een ver
mOeide en beladene. De praxis is afhankelijk van het 
geloof in de Naam; zo niet dan faalt de leiding. Dat wil 
niet zeggen, dat Miskotte christelijke politiek voorstond 
in de zin der konfessionele partijen (of in de zin van het 
CDA): immers het antithese denken verstoort de bevin
ding grondig. Wie in de tegenstelling van verkorene/niet 
verkorene denkt, heeft de 'medemenselijkheid' opge
zegd. En medemenselijkheid is juist symptoom van het 
kreatuurlijke menszijn, als zijn-voor-de-ander. Het is een 
symptomatisch fenomeen van wat God met de schepping 
wil; waarom zij goed is. Zonder de voorrang en de voor
gang van de ander zou de mens er helemaal niet zijn! 
Bevinding is voor Miskotte: roepen uit de diepte, met de 
zuchtende kreatuur, met de modernen in de negativiteit, 
want daar verkeerde Miskotte, maar - heel wonderlijk
als iemand die toch steeds weer was aangedaan met ge
loof, zodat hij het niet opgaf. Zelfs toen hij het, heel aan 
het eind, moest opgeven, gaf hij zich niet over aan het lot 
en de dood, maar aan de Bondgenoot tegen het lot, aan 
de Overwinnaar op de dood, aan Hem, die beloofd heeft 
het aardse leven en de liefde te vereeuwigen. 
Toen Elisa zijn leermeester Elia ten hemel zag varen, riep 
hij: 'mijn vader, mijn vader, wagen Israels en zijne ruite
ren!' Zo gedenken wij onze vader Kornelis Heiko, in 
leven pastor der gemeente Christi, omdat hij door zijn 
prediking meer gedaan heeft om ons volk weerbaar te 
maken en te beschermen dan alle 'koninklijke' militaire 
bewapening en alle morele herbewapeningen en ethische 
reveils tezamen. Deze man, hoogbegaafd en als zodanig 
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voorbeschikt om solitair te worden, werd door de gees
tesmacht van de Messias uit de eenzaamheid bevrijd om 
solidair te zijn. 
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Kameraad Keuner 

Meneer K. is een zonderling, die alles onder een andere 
hoek ziet dan de burger. Hij heet dan ook: de denkende. 
Zijn wijsheid schijnt vaak dom of willekeurig of onlo
gisch. Het doet eigenlijk schade aan de verhalen, om naar 
de zin ervan te vragen. Keuner valt ons in de rug aan. Een 
gewaarschuwd mens geldt helaas voor twee, zodat het 
antwoord op de vraag naar de bedoeling Keuners kansen 
bij de lezer verkleint. Toch vindt Brecht het geen onge
oorloofde vraag. Hij zegt zelf in een kleine notitie (Ge
sammelte Werke 18, p. 17): de marxis"ten zijn de enigen, 
die op vragen als 'wat wil je met je roman bereiken?' 
antwoord geven. De vraag moet overigens wat hen be
treft luiden: welke verandering in het gedrag van je lezers 
wil je bereiken? 
Goed, wij stellen de vraag dus. Herr K. heet ook wel G. 
Keuner, waarbij G. staat voor Genosse, voor kameraad. 
K. is een marxistische denker, een socialistische wijze. 
Brecht wil met zijn Keuner-geschiedenissen bereiken, dat 
zijn lezers, ook zijn socialistische, veranderen, zodat soci
alisme voor hen niet alleen maar een leer, maar een wijze 
van bestaan wordt. De doctrine is hier niet alleen maar 
theorie en analyse, maar zij doortrekt het hele leven, 
zodat de mens van a tot z in een proces van verandering 
geraakt en totaal anders in zijn wereld komt te staan. De 
wereld verliest haar vanzelfsprekendheid, het stereotype 
ervan wordt doorbroken. Ons gedrag wordt ontmaskerd 
als een voorwaardelijke reflex. 
K. repliceert heel anders, verrassend, ongewoon, bijna 
grillig, schijnbaar zonder rede. Hij is nooit belerend, hij 
indoctrineert niet, maar existeert een kwalitatief andere 
exist(:!ntie: de gezel zonder vaderland, de vluchteling, de 
mens op weg. Als hij ergens logeert kontroleert hij of er 
wel achterdeuren zijn, want hij staat gerechtigheid voor 
en dan moet er een vluchtweg zijn. Kortom: Brecht wil 
met zijn lezers bereiken, dat zij de denkdressuur , het 
vanzelfsprekende van het burgerlijk zelfvoldane oordeel, 
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het nu eenmaal geldende, het aangepaste skeptisch gaan 
zien, gaan doorzien en doorbreken want het is een leu
gen, die ons afhoudt van verandering! 
Neem nu een zaak als mensenkennis, hooggeprezen 
eigenschap! Maar iedereen twijfelt of hij haar wel bezit. 
Het schijnt vast te staan: mensenkennis moet je hebben. 
En verder: je moet de ander nemen zoals hij is. Dat 
getuigt van werkelijkheidszin en het is ook 'tolerant'. 
Aldus de burgerlijke vanzelfsprekendheid. Maar Herr 
Keuner had weinig mensenkennis. Hij zei: mensenkennis 
is alleen nodig, waar uitbuiting in het spel is. 
Dat is dan de eerste klap in ons nette gezicht. Daarom 
twijfel ik, of ik wel mensenkennis heb: het is angst om 
genomen te worden, opgelicht, voor de gek gezet. Al te 
goed is buurmans gek! Mensenkennis heeft de handelsrei
ziger, de agressieve salesman: hij weet de ander te over
rompelen, te treffen in zijn zwakke stee. Mensenkennis 
heeft de farao, die weet dat de mens de magerste vleespot 
verkiest boven de exodus en het avontuur en dat hij een 
slavenziel heeft, die de moed niet eens heeft op te staan als 
het hem met brede gebaren wordt toegestaan. Mensen
kennis is nodig waar uitbuiting in het spel is. Daar heerst 
wantrouwen en veinzerij, het spel van zet en tegenzet, de 
maskerade der ontveinsde belangen. Wie naïef is legt het 
loodje. Wie groen is wordt bedrogen! 
Het is er dus wel ver vandaan, dat wij elkaar in onze 
mensenkennis zouden nemen zoals wij zijn, tenzij dat 
'nemen' beetnemen betekent. Trouwens wij zijn hele
maal niet zoals wij zijn! Tussen ons ligt de hele kraam van 
wat als 'waar' aan de man moet worden gebracht, het 
ruilverkeer waarbij er altijd één moet huilen. Wie men
senkennis heeft, zal lachen. De ander, de naïeve, die 
'gelooft' in zijn naaste, mag huilen. Het leven is een 
wedstrijd in mensenkennis: wie wordt bedrieger, wie 
bedrogene? Zo worden mijn zekerheden omgegooid 
door twee regeltjes 'Keuner'. 
Het verhaaltje is nog niet uit. Mensenkennis, kennen is 
weten, is zeker zijn, is vastleggen. K. echter dènkt. Hij is 
een mensen-denker. En denken is veranderen, in bewe
ging brengen, losmaken, skeptisch worden en ontken
nen. Daarom, als K. aan een mens denkt, verandert hij 
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hem, bijna komt het hem voor, dat die mens helemaal 
niet zo is, als hij is, maar slechts zo geweest is, toen hij 
over die mens begon te denken. Hij zoekt niet wat er bij 
zijn medemens àchter zit, maar kijkt veeleer naar wat 
vóór hem ligt. Wie hoopt komt vaak bedrogen uit. Wie 
geen pijn wil lijden, moet leren berusten. 
Nu zou men uit de door Brecht gebruikte term 'uitbui
ting' kunnen opmaken, dat K. alleen oog heeft voor wat 
tegenwoordig zo vaag en abstrakt en bleek 'strukturen' 
heet. Dat is de grootst denkbare vergissing! K. is radikaal 
en gaat tot de wortel van alle dingen en dat is de mens. 
Die mens, vereenzaamd, geknecht, vervreemd, wil hij 
veranderd zien en dat betekent voor hem: op hoger ni
veau geheven waar hij terugvindt wat verloren ging. 
Daarom verbleekt K. als iemand, die hem na lange tijd 
terugziet, opmerkt, dat hij helemaal niet is veranderd. 
Wat doe je als je iemand liefhebt? wordt aan K. gevraagd. 
Hij antwoordt: ik maak een schets van hem en zorg dat 
hij op hem gaat lijken. Wie? de schets? Nee, zegt meneer 
K.: de mens! 
Denken is veranderen. De mens wordt niet vastgelegd op 
wat hij denkt te zijn, zodat hij niet door de determinatie 
kan heendenken en heenbreken. Dat zou onbarmhartig 
zijn, slechts schijnbaar tolerant. De mens wordt geplaatst 
in het licht van de toekomstige bevrijding. Hij wordt niet 
vastgelegd op zijn zelfkennis, want dat kan van een 'vals 
bewustzijn' getuigen, maar wordt gezien door het prisma 
van het rijk der vrijheid en zo beter verstaan dan hij 
zichzelf begrijpt. Er zijn begrippen in het marxisme, die 
de burger niet kan en wil begrijpen, omdat zij de gronds
lagen van zijn wereld aantasten. Deze begrippen roepen 
zozeer de emoties op, dat een nerveus verweren begon
nen is voordat men ook maar enig benul heeft waar het 
om gaat. Zouden onze reakties niet objektief zijn? Is 
Vrouwe Justitia niet blind en onpartijdig? Zeker! maar 
toch moet het recht falen, want de rechtsorde is niet 
veranderend vooruit, maar kon serverend achter. Zo kan 
Justitia alleen maar wegend oordelen, zij kan geen recht 
doen aan armen en geringen. Zij scheert alle schapen over 
één kam, waar de zwakke moet worden beschermd. 
Aan Keuner werd eens verteld, dat aan een arbeider door 
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de rechtbank werd gevraagd: wilt u de belofte of de eed 
afleggen? Hij antwoordde: ik ben werkloos! K. kommen
tarieert dat als volgt: dat was geen verstrooidheid alleen. 
Door dit antwoord gaf de arbeider te kennen, dat hij zich 
in een toestand bevond, waar zo'n vraag, ja wellicht het 
hele rechtsproces als zodanig geen zin meer heeft: werk
loosheid! 
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Dominee Buskes 

Ter gelegenheid van Buskes' tachtigste verjaardag op 16 sep
tember 1979 schreef ik over een bezoek van Buskes aan mijn 
ouders in Harkema-Opeinde, waarschijnlijk in 1932, waaraan 
ik nog levendige herinneringen bewaar. Een half jaar na zijn 
tachtigste verjaardag is hij overleden. Ik mocht hem herdenken 
in het haagse dagblad Het Binnenhof. 

Het is bijna niet te geloven, maar deze waakzame, alerte 
pastor wordt tachtig jaar. Er zal wel niemand onder de 
lezers zijn, die deze man niet, althans van naam, kent. Hij 
is zo populair, dat er eens een kruiswoordpuzzel was, met 
de vraag (horizontaal of vertikàal, dat weet ik niet): be
kende dominee. Nu, dat is Buskes. 
Waarom zou iemand bij zijn leven niet mogen horen, wat 
meestal pas na zijn dood over hem gezegd wordt? Om in 
de stijl van B~skes zelf te blijven, beperk ik mij tot een 
klein verhaal. Als een theoloog iets moet weten, is het, 
dat je alleen door verhalen op je verhaal komt. 
Een herinnering uit het jaar 1932 (denk ik). Ik was een 
jongetje van vijf jaar en mijn moeder zei 's morgens om 
een uur of negen tegen mij: 'Haal jij die dominee Buskes 
eens uit bed'. Nu wist ik helemaal niet dat er een gast op 
de logeerkamer in onze Harkemase pastorie was, want hij 
was gekomen toen ik al uren sliep. Welgemoed stapte ik 
de kamer binnen en zei: 'Dominee Buskes, opstaan, mijn 
moeder zegt, dat u lui bent'. 'Zo', zei Buskes, 'je vader is 
zeker allang op?' 'Nee', zei ik, 'die slaapt nog langer'. 
Want ik vond dat mijn vader alles beter kon, ook lang 
slapen dus. 'Nou dan', zei Buskes, en draaide zich om. 
'Dominee Buskes, u moet wakker worden', zei ik, wat 
luider, met kinderlijke aandrang. 'Goed', zei Buskes, en 
ging op de rand van het bed zitten en graaide naar zijn 
sokken. Ik vatte mijn taak ernstig op en bewaakte ook het 
aankleden, wie weet was het maar een schijnbeweging en 
kroop hij straks weer in bed. 'U hebt een gaatje in uw 
sok', zei ik. 'Ja', zei Buskes, 'en jouw vader heeft zeker 
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veel grotere in zijn sokken'. 'Natuurlijk', zei ik, 'wel 
zulke' - en ik maakte een breed gebaar. 
Later las ik in één van Buskes' boeken, wat hij daar 
eigenlijk kwam doen in het Harkema-Opeinde van het 
begin van de jaren dertig. Hij wilde zien en meemaken 
hoe mijn vader, die al,les beter deed in mijn kinderlijke 
ogen, daar onder werkeloze, verpauperde en gedemorali
seerde mensen als kameraad-en-pastor werkte. Hij heeft 
bij de begrafenis van mijn vader, toen hij voorging in de 
dienst, daarvan nog het een en ander gezegd. Toen ik 
daar zelf in een artikeltje in 'Voorlopig' iets van vertelde, 
in verhulde vorm, kreeg ik een kaartje van Buskes: 'bene 
de patre tuo scripsisti' Ge hebt goed over je vader geschre
ven), stond erop. Hij vond het kennelijk niet erg, dat ik 
mijn vader bewonderde, juist in zijn 'nederigheid' als een 
gewone dominee, die de gaten in zijn sokken loopt. 
Nu, achteraf, zou ik niet willen volhouden, dat die gaten 
groter waren dan die in de sokken van Buskes. Want als 
ik dominee Buskes ergens voor danken wil ter gelegen
heid van zijn verjaardag is het juist voor de volharding en 
trouw, waarmee hij voor velen, ook voor mij, een 'verbi 
divini minister' is geweest en nog is. Buskes' charisma is 
het, dat hij de moed heeft te kiezen, ergens te stáán, 
duidelijk te zijn en zich te verantwoorden. 
Hij heeft een leven lang zich te weer gesteld tegen de 
christendommelijke halfslachtigheid. Hij waarschuwde 
tijdig tegen het fascisme, het hitler-nazisme, tegen het 
geweld van de oorlog, dat er uit zou voortkomen, tegen 
de jodenhaat en zijn ontzettende gevolgen. Al die waar
schuwingen schenen niet te helpen, maar de roeper werd 
niet moe. Hij werd socialist (vriend van Sam de Wolff, 
niet bang voor Marx!) , toen dat nog als een voor een 
christen onmogelijke stap werd gezien. En hij bleef het, 
het rode hart links in zijn borst kloppend. 
Een partijman is hij nooit geworden, want voor hem 
geldt: een mens, die de Messias Jezus volgt, marcheert 
geen geprogrammeerde route, maar duikt steeds weer 
dáár op, waar de kleinen en geringen worden geërgerd, 
worden vertrapt en beledigd, want zo een mens volgt 
Hem, die zich zelf met slaven identificeerde en die door 
God dáárom is verhoogd. Een andere 'eer' dan deze wil 
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Buskes niet. Daarom vereer ik hem ook niet, maar zie 
hem wel voor mij uitlopen, als voorganger op de weg 
van de Messias. l:Iij is, als mijn vader, iemand die staat in 
de blikrichting van God-alles-in-allen. 
Zo stond hij ook op mijn promotie en zei: 'meo jure', 
krachtens mijn recht (niet zo zeer als doctor der theologie 
h.c., als wel als pastor), vraag ik je: besef je dat de laatste 
vragen open blijven en alleen God zelf daarop het ant
woord geeft, het antwoord is ? Ik besef het, tachtigjarige 
vriend, met de gaten in je sokken, mede dankzij jou. Je 
leve hoog! Blijf nog maar een paar jaar onder de leven
den, als het even kan. Wij kunnen je nog niet missen. -

Toen aan ds. Buskes op zijn tachtigste verjaardag, 16 
september 1979, door burgemeester Polak van Amster
dam de gouden medaille behorende bij het Officiers schap 
in de orde van Oranje Nassau werd opgespeld, was het 
eerste wat de zojuist geridderde deed: het relativeren van 
de ontvangen onderscheiding. Hij wilde de onderschei
ding aannemen van de Amsterdamse burgervader omdat 
deze een overlevende is van de vele Joodse Amsterdam
mers, die in Auschwitz zijn omgekomen. Aan hen wilde 
Buskes denken. Het was een groots moment voor ons 
allen die rondom deze kleine, nerveus sprekende en geba
rende man stonden, die - zoals hij zelf zei - op zijn laatste 
benen liep. Hij riep ons de bezetting, de verdrukking en 
de vervolging in herinnering. Hij gedacht ook de bevrij
ding. Daarover wilde hij het hebben en niet over zichzelf. 
Van Buskes immers is niets te kennen dan alleen in deze 
geschiedenis waaraan hij deelgenomen heeft, predikend, 
vechtend, helpend, wenend en lachend. Het was goed dat 
hij er over sprak in het huis van Henk van Randwijk in 
diens studeerkamer die onveranderd is gebleven na zijn 
dood en waar de ruggen der boeken getuigen van hun 
oude meester, de vrijheidsstrijder Van Randwijk. 
'Meneer Polak', zei Buskes, 'ik heb in het verleden veel 
slechts gezegd van deze medailles, die rangen en standen 
weerspieg~len waar ik als messiaans mens niet in geloof. 
Ik zal dat vandaag niet doen, maar zal er in de toekomst 
niet mee ophouden ook'. Wie zegt dat dit inkonsekwent 
is, begrijpt Buskes niet. Het is misschien wel zo, maar het 
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is niet het voornaamste. Hij nam de medaille onder een 
groot voorbehoud aan, hij kon hem niet weigeren want 
Buskes wist één ding heel zeker, het evangelie der armen 
is de proclamatie van het rijk van de Messias. En dat heeft 
alles met de politiek, alles met die grote stad van vrede, te 
maken. Hij nam de medaille aan om daarmee te zeggen, 
dat die glans van de toekomst ondanks alles, ondanks 
bezetting, verdrukking en moord, voor hem altijd over 
Amsterdam had gelegen. Daarom hield hij van Amster
dam en uit handen van die man, Polak, wilde hij deze 
plak wel aannemen. Als teken dat Amsterdam niet hele
maal doof is voor de belofte en als bewijs dat de burge
meester van déze stad zo'n hoge koninklijke onderschei
ding zomaar op de borst speldt van iemand, die nooit 
anders dan een arbeider tussen de arbeiders is geweest. 
Een man van de gewone gemeente aan de basis, een man 
van het volk. Wat een eer eigenlijk voor zo'n medaille op 
deze borst te mogen prijken. 
Gisteren, zondag 9 maart 1980, een paar maanden later, is 
ds. Buskes gestorven. Hij is niet meer onder ons. Met 
zijn aanstekelijke fiducie, de man van wie ik altijd dacht: 
zolang hij op de been blijft, laat ik het er ook niet bij 
zitten. Tot het laatst toe is hij helder geweest, heeft hij 
zijn Terzijdes geschreven in het tijdschrift 'Voorlopig', 
sprak hij voor de radio. En het was eigenlijk steeds weer 
een wonder, want lichamelijk was hij op. Die wonderlij
ke geestkracht werd hem geschonken en hij was er van 
zich uit gul mee, omdat hij wist dat hem de hoop, terwil
le van de hopelozen, werd geschonken. Veel mensen 
zullen hem missen, want deze man van het volk was 
populair. Zijn stem had de zegkracht en het timbre waar
van eenvoudige mensen houden. Ze werden er door ge
troost en kregen er moed door. Als wij Buskes gedenken 
en wij zullen dat doen, nu, straks, en telkens weer, dan 
moet hij allereerst als prediker worden herdacht. Dat was 
hij in alles wat hij deed. Het ging hem altijd weer om dat 
ene nodige te wijzen naar die wonderlijke man van liefde, 
die door zijn dood waarmee hij die liefde bezegelde, het 
leven der mensen veranderd en vernieuwd heeft. Daarvan 
te getuigen, was Buskes genoeg. Wij moeten dat goed 
bedenken nu hij dood is, want met een opsomming van 
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zijn grote verdiensten voor dit en voor dat en voor nog 
wat, zouden wij hem een groot onrecht doen. 
In de kerk als instituut is Buskes nooit groot geworden. 
Hij had geen kerkvorstelijke draad aan zijn plunje. Hij 
leefde tussen de mensen. Zijn politieke betekenis, die naar 
mijn mening groot is, ligt ook op dit vlak. Hij was geen 
ideoloog, geen man van de carrière, geen partijbons, 
maar een verzetsstrijder, een partijganger der geringen, 
omdat hij zichzelf een kleine en geringe wist. Een manne
tje uit het stof, zoals hij zelf graag zei. Daarom was hij 
socialist en hij was het niet zuinig. Hij nam indertijd deel 
aan het sociaal-demokratisch centrum van Sam de W olff. 
Van Marx was Buskes niet afkerig. Dat kon hij zich ook 
veroorloven, want Buskes wist: prediken kun je alleen de 
Messias en zijn rijk en niet de klassenstrijd. Maar daarom 
- dat wist hij - woedt de klassenstrijd nog wel. Buskes 
had in die klassenstrijd gekozen voor hij het wist, want in 
de navolging van zijn heer, die knecht werd, was hij 
onder de knechten verzeild geraakt. Daar, zeg maar in de 
Indische buurt in Amsterdam, werd hij socialist. 
Onder zijn prediking in de bezettingstijd vond de latere 
redakteur van De Waarheid, Koejemans, troost en moed 
om door te vechten. Buskes is zich altijd bewust geweest, 
dat in het gevecht om vrijheid en recht niet alle middelen 
bruikbaar zijn. Het geweld is bruut, bederft de zaak, 
ontheiligt het doel. Buskes zocht geen macht, maar hij 
had grote invloed door de helderheid van zijn geest en de 
trefzekerheid van zijn woord. Hij heeft de gaven van zijn 
hart en hoofd zozeer dienstbaar gemaakt aan de zaak, die 
hij voorstond, dat hij veruit steeg boven wat hij in en op 
zichzelf was. Als discipel van de Vredevorst wist hij van 
discipline. Hij liet zich nooit gaan en was altijd, ondanks 
zijn felheid, voor rede vatbaar en voor gesprekken open. 
Zo maakte hij zijn pacifisme metterdaad waar. 
Ik schrijf deze dingen niet zonder ontroering. Buskes is 
een vader in het geloof. De laatste jaren heb ik hem 
voorzichtig mogen tutoyeren, zoals je een vader tutoy
eert, omdat 'u' te afstandelijk is. Net als mijn vader, die 
door Buskes in 1968 werd begraven, komt Buskes uit de 
Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband en het is 
hem, als zo velen uit deze kleine, levendige groep nooit 
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gelukt die deftige hervormde allure aan te nemen, die een 
mens tot notabele maakt. Laten wij God danken dat hij 
dit niet gewild heeft. 
Buskes is een kleine 'beroerder Israëls' gebleven, die ons 
als waakhond vele malen uit de slaap heeft gewekt. Hij 
zag de dingen scherp en altijd even eerder dan een ander. 
Het geheim daarvan was niet helderziendheid, maar het 
charisma der waakzaamheid. Op de dag van zijn begrafe
nis zijn wij dankbaar voor wat ons in hem werd geschon
ken. Bedroefd zijn we ook, want zonder hem is het leven 
armer. Wij kunnen hem slecht missen in dit kritieke uur, 
waariri zoveel mensen wegvluchten uit de politiek en zich 
terugtrekken op innerlijke schijnzekerheden. 
Laten wij zijn gedachtenis levend houden door geen 
krimp te geven in het gevecht om de toekomst. Buskes 
zei altijd: geloven, och, dat kan ik nauwelijks, maar niet 
geloven dat kan ik helemaal niet. En daarom geloof ik. 
Hij deed het tot zijn eigen ve"rwondering. Het is de enige 
wijze waarop een mens fiducie hebben kan. 
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Saar als ridder 

Ik gaf een heel groot ridderfeest 
en ik vrat het allermeest 
dat hoort niet als een edele heer 
maar het gaf niet er was nog meer 
ik kreeg ook heel veel kadoos 
een zwaardje en een rode roos 
we deden op het groot festijn 
een spel en niet zo klein 
aan het einde van het feest 
was iedereen naar huis gereest 

Dit gedicht maakte mijn vriendinnetje Saar op 30 oktober 
1978. Het is een mooi gedicht, dat mij steeds weer aan het 
lachen maakt. Het is ook ernstig: met de moraal wordt 
niet gespot. Een edel heer vreet niet het meest. Hij gaat 
zich niet te buiten. Hij laat de gasten voorgaan en volgt 
hen in een langzaam en waardig tempo en schept zijn 
bord niet vol tot de rand. Een edel heer weet van traditie: 
zijn ouders hebben het hem voorgeleefd, de hoofse stijl, 
het hartelijk ontvangen van gasten, de precieuze tafelma
nieren, het hele verfijnde gedrag van de grand seigneur. 
Achter deze uiterlijke vormen, achter deze etikette, gaat 
de grote ethiek schuil: noblesse oblige. De machtige, die 
het breed heeft laat het breed hangen. Hij zet zich als een 
edel en machtig hertog in voor de zwakken, zijn onder
horigen. Hij is bescheiden. Hij kan het ook zijn: zijn 
omstandigheden maken het hem mogelijk. Voor zo'n 
hoofse ethiek is macht, rijkdom en welvaart een onont
beerlijke voorwaarde. In Saar's opvoeding is daarvan een 
afglans geweest. Zij weet het en zij mag er zich niet aan 
onttrekken. 
Maar wat doe je als de overvloed je uitbundig toelacht, 
wat doe je als de tafel zo rijk voorzien is, dat het niet op 
schijnt te kunnen? Je tast toe en laat het je smaken, je laat 
je gaan. Dat is Saar overkomen. Zij kon er niet afblijven, 
het water liep haar om de tanden en het was allemaal 
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binnen handbereik. Zij heeft het op een vreten gezet, 
zonder weerga. Vreten, ja, zo noemt zij het zelf: 'ik vrat 
het allermeest'. De burgerij zal het wel een onfatsoenlijk 
woord vinden, grof. Voor Saar, als edel heer, geldt dat 
niet: de plattelands-adel leeft dicht bij koeien, paarden en 
modder; hij is niet nuffig in zijn woordkeus. Onmatig 
veel eten heet zonder omslag vreten. Maar Saar is geen 
edel heer, zij is een nederlands meisje, dat een echte dame 
moet worden. Zij mag helemaal niet vreten, dat 'hoort 
niet'. Dat hoort niet als edel heer, want die is hoofs, maar 
ook niet als meisje. Een meisje muist subtiel haar maaltje 
naar binnen, maar gaat er niet met handen en voeten 
tegenaan. Het is haar toch gebeurd. Zij heeft 'gevreten', 0 

wee! 
Saar doet een beroep op de rede! Wat hindert het eigen
lijk: vreten of niet. Ik heb de overvloed eer aangedaan: er 
was nog meer; er is nog overgebleven. Iedereen kon 
vreten, niet alleen ik. Dwaze etikette, dwaze moraal der 
kleinburgers, dwaze zuinigheid - weg met al dat purita
nisme. Er was meer dan genoeg. Saar heeft niets mis
daan. Het was een festijn, een uitzondering: alle wetten 
waren opgeheven. Saar was jarig. Mag het feestvarken 
dan niet lebberen aan de trog! Nu dan! 
Af en toe had zij in het wakend oog van moeder of vader 
gekeken en zij dacht: als die er achteraf maar niets van 
zeggen. Want zo zijn ouders, maak mij wat wijs. Je hebt 
een groot feest gehad, de trossen los gegooid en met volle 
teugen gedronken, gezwelgd in de overvloed. Maar de 
volgende dag komt het: moest dat nu zo? Meisje, meisje, 
je weet toch ... zo hebben wij je dat niet geleerd. De 
moraal slaat toe. Saar heeft het zien aankomen en zij 
verweert zich bij voorbaat: er was nog over! Niemand is 
te kort gekomen. Ik als feestvarken heb het meest gevre
ten. 0 zo! Wat haar betreft ligt de hele burgerlijke moraal 
tegen de vlakte: geneuzel van wrokkige zielen. 
Saar is een meisje van elf. Wie zegt dat? Alweer de kon
ventie. Een meisje, dat is niet alleen maar een zaak van 'la 
petite différence', 0 nee, daar komt heel wat meer bij 
kijken. Een edel heer vreet niet, maar een meisje al hele
maal niet. Een meisje hoort niet vooraan te willen staan, 
niet agressief te wezen en met zwaard in de hand en rode 
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roos opgespeld tot het gevecht over te gaan. Een meisje 
wacht af, is ontvankelijk, bescheiden. Zij moet de jonge 
heren de kans geven galant te zijn. Niets van dit al: Sa ar 
rent er op af. Dat geeft te denken. Als zij dat al culinair 
doet, hoe zal het dan met de eros zijn? Pas maar op. 
Zij is helemaal niet bang van sexe te wisselen. Zij voelt 
zich geen freule, geen adellijke juffrouw, om wie de 
ridders in het strijdperk treden. Zij laat zich het fallus
symbool van het zwaard in de hand geven, zij laat zich de 
rode roos opspelden en mengt zich in de strijd, in het 
festijn, niet zo zuinig, niet zo klein. Kan dat zomaar? Saar 
breekt olijk door alle taboe's heen, nauwelijks in on
schuld, want wie dicht is niet onschuldig. Die stileert zijn 
gedrag, laat het rijmen, geeft het cadans: het was geen 
toeval, zo moest het zijn en niet anders. Het danst en 
zingt, het rijmt en in deze vorm is het ontheven aan de 
burgermanskritiek van vaders en moeders, die argwa
nend hebben toegekeken. De travestie is kompleet: het 
hele gewone wereldje met zijn geijkte patronen, zijn vast
liggende rollen is doorbroken: een groot festijn, een on
derpand van de grote verandering aller dingen. 
Helaas, het had een einde; zoals alle tekenen, geschiedt 
het in een flits. Even is alles anders. En dan reest iedereen 
naar huis. 
Vaders in toeterende automobielen, ongeduldig, zijn 
voorgereden. Vlug instappen, méé.O hemel, en dan die 
verschrikkelijke vragen, dat domme gedoe: hoe was het? 
was Pietje er ook? was het leuk? en wat hebben jullie 
allemaal gedaan? En je kunt niet eens zeggen: nou, ge
woon gevreten! 
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Een aanstekelijk theoloog 

Op 29 december viert professor Gollwitzer zijn zeventig
ste verjaardag. Dat feit zal op die dag aan de Berlijnse 
universiteit met enige luister worden herdacht. Ook 
vrienden uit Nederland zullen zijn bij deze man, die in 
zijn land bepaald niet onbesproken is. Hij staat zo mid
denin de vragen, dat er nauwelijks iemand meer omstre
den is dan hij. Hij geniet een groot vertrouwen bij niet 
weinigen. Maar een algemeen vertrouwen geniet hij niet. 
Daarvoor is hij veel te markant. 
Gollwitzer is lang en moeizaam voorbereid op het uur 
waarop hij tot zijn volle recht mocht komen als een gids 
in grote verwarring. Toen de studentenbeweging van de 
late jaren zestig begon, wist hij meteen: Onze zaak is in 
het geding. Hij nam de studenten ernstig. Het gaat er nu 
om de na 1945 afgelegde schuldbekentenissen waar te 
maken. Want deze jeugd komt in opstand tegen de we
reld van de koude oorlog, tegen het geweld van het vrije 
westen, jegens volkeren die voor hun vrijheid vechten. In 
Berlijn ontvonkte het verzet in 1967 na een bezoek van de 
Sjah van Perzië aan de stad. Van hun Perzische vrienden 
wisten de studenten wat zij met deze keizer voor vlees in 
de kuip hadden. Zij protesteerden. Maar het werd hun 
door de politie hardhandig ingepeperd: Ordnung muss 
sein. De student Benno Ohnesorg lag, na de slag, dood 
op een binnenplaats, neergeschoten door de politie. Hij 
was lid van de evangelische studentengemeente en was 
die avond gaan kijken of het waar van wat zijn vrienden 
zeiden. 
Gollwitzer was toen bijna zestig jaar. Maar hij was nog 
veerkrachtig en jong. Niet omdat hij fysiek zo sterk is, 
maar omdat hij in de beste Duitse tradities van discipline 
en moraal is opgegroeid. Door een oudere broer is Hel
mut in zijn jonge jaren lid van de Wandervögel-beweging 
geworden. 'Wandern', 'trekken', betekende voor hen uit
trekken uit de burgerlijke behaaglijkheid en ervaring op
doen in disciplinen onafhankelijkheid. Deze jeugd distan-

39 



tieerde zich van de zelfgenoegzaamheid van de bierdrin
kende, keizerlijke Pruis. Zij zocht naar een eigen bestem
ming en verantwoording. Helrnut Gollwitzer zei in 1963, 
terugblikkend op die tijd: 'De formule van de beweging 
was in haar wezenlijkste kern uitdrukking van een groei
end demokratisch besef'. Gollwitzer is een trekker geble
ven. Alleen is hij minder romantisch geworden. Hij heeft 
de illusie van het lied 'Wij zijn jong, de aard' ligt open' 
doorzien. Tegenover de overmacht van industrialisatie en 
urbanisatie, van massaficatie kun je niet vluchten in de 
natuur, tussen de boterbloemen op je blokfluit blazend. 
Dat is pedagogische romantiek. Trouwens de leider van 
de beweging, die de jonge ziel zichzelf zou doen vinden, 
was al spoedig een besnorde Führer, die kadavergehoor
zaamheid eiste. 
Toch was van 1922 tot 1925 deze beweging voor Goll
witzer belangrijk. Hij leerde er spelen, dansen, musice
ren, genieten van de natuur, maar vooral leerde hij zelfbe
heersing en verantwoordelijkheid. Hij leerde zichzelf op
voeden en zich losmaken van een verkeerde binding aan 
'autoriteit'. Hij werd een 'trekker'. Het zou hem later van 
pas komen. 
Aan het eind van zijn gymnasiumtijd (1925) maakt Goll
witzer zich van de jeugdbond los. Door het lezen van 
theologie (Luther, Kierkegaard, Barth, Thurneysen) en 
door zijn ontmoetingen met pacifisten, met joden en 
mensen uit de arbeidersbeweging krijgt hij belangstelling 
voor het socialisme. In die dagen leest hij ook net kom
munistisch manifest. Dan doorziet hij de illusie van de 
door de jeugdbond nagestreefde 'volkomen mens'. In 
1928 gaat hij studeren. Het zijn bewogen jaren. In 1931 
maakt hij in Bonn de hetze mee die tegen Günther Dehn 
wordt gevoerd. Het zal hemzelf dertig jaar later ook 
overkomen. Dehn is de oprichter van de bond van reli
gieuze socialisten in Duitsland (1919). Daarom mag hij 
geen professor in Bonn worden. Barth kiest Dehns zijde. 
Gollwitzer schuift door dit gebeuren een stuk naar links. 
Op een vergadering zingt hij de Internationale mee, 
waarna Barth tegen hem zegt: 'Meneer, u gaat geweldig 
vooruit'. 
In de winter van 1932-1933 werkt Gollwitzer aan zijn 
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promotie bij Barth over de lutherse avondmaalsleer. 
Maar zoals het in zijn leven zal blijven gaan, hij raakt 
betrokken bij de politieke strijd tegen het opdringende 
nazisme, dat in 1933 al de eerste rassenwetten uitvaardigt 
en aan de gelijkschakeling van de pers en de universiteit 
begint. 
In 1936 (na een korte tijd als gouverneur van een Thü
ringse prins) wordt Gollwitzer belast met het opleiden 
van jonge 'Bekenntnis-Theologen' in Thüringen. Maar 
hij wordt in 1937 al uitgewezen. Dan gaat hij, op aandrin
gen van Martin Niemöller, naar Berlijn, waar hem de 
ondergrondse opleiding van predikanten wordt toever
trouwd. Als Niemöller in 1937 wordt gearresteerd, be
gint Gollwitzer een dagelijkse gebedsdienst in de kerk 
van Dahlem. Acht jaar lang is die elke dag gehouden. Op 
3 december 1940 krijgt Gollwitzer een spreekverbod voor 
heel Duitsland en wordt hij uit Berlijn uitgewezen. Op 5 
december 1940 moet hij, na eerst een keer te zijn losgeko
men, definitief in dienst. Hij wordt in het uniform van 
een Hitler-soldaat gestoken. Weigering daarvan zou de 
kogel hebben betekend. Gollwitzer gelooft niet dat de 
oorlog gerechtvaardigd kan worden, ook niet als anti
kommunistische kruistocht (wat sommigen van zijn 
vrienden wel deden). Toch gaat hij, omdat hij van zijn 
werk onder de soldaten meer verwachtingen heeft dan 
van het eeuwige zwijgen dat de kogel hem zou opleggen. 
Hij neemt zich voor geen mens dood te schieten. Hij 
heeft als 'Sanitäter' in Frankrijk en Rusland gewerkt. Hij 
heeft zijn gelofte waar kunnen maken. 
Op Tsjechoslowaakse grond wordt Gollwitzer in mei 
1945 gevangen genomen door het rode leger. Zijn gevan
genschap ziet hij als een gerechte straf, die hem doet 
vragen naar de rechtvaardiging, dat is de zin van het 
leven. Hij vindt die in de persoonlijke relatie, de liefde 
tussen Ich und Du. Maar ook het marxisme komt op
nieuw met zijn antwoord op hem af. De situatie van een 
gevangene heeft een bijzondere affiniteit met het marxis
me. Het gaat namelijk om eten, kleding, warmte, onder
dak. Gollwitzer begint in te zien dat het Westen aan het 
verslagen Duitsland eigenlijk alleen maar een restauratie 
heeft te bieden. Alleen het socialisme zal echte vernieu-
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wing kunnen brengen. Het stalinisme echter wordt de 
socialist Gollwitzer tot een aanvechting. Dit diktatoriale 
terrorisme is geen socialisme. Toch moet hij toegeven dat 
het stalinisme het humanisme van het marxisme niet 
geheel heeft overwoekerd. De gevangenen worden niet 
gedehumaniseerd, zoals onder het fascisme. Ook echter 
ziet hij dat de socialisatie van de produktie middelen niet 
vanzelf egoïsme en machtswellust opheffen. Zo vindt 
Gollwitzer de antropologie van het kommunisme te opti
mistisch en de utopie te absolutistisch. Al met al begint 
toch het woord socialisme zijn positieve klank voor Goll
witz er te verliezen. Hij krijgt hogere verwachtingen van 
het Westen. Misschien kan de ontwikkeling van de de
mokratie de vernieuwing brengen. 
Toch blijft Gollwitzer vasthouden dat de kerk zich uit de 
verstrengeling met de burgerklasse moet losmaken en dat 
ze zal moeten terugkomen op haar neen tegen het marxis
me. Tegen de absolute utopische aanspraak, het hybridi
sche messianisme moet ze neen zeggen, maar tegen de 
sociale revolutie dient de kerk ja te zeggen. In ieder geval 
is er geen enkele zedelijke of redelijke grond voor een 
kruistocht tegen het kommunisme ter bevrijding van ge
knechte mensen. 
Als Gollwitzer op de oudejaarsdag van 1949 naar zijn 
vaderland (München) terugkeert, zijn juist de twee Duit
se staten, tegen de afspraken van Jalta in, gevormd. De 
eenstemmigheid onder de geallieerden is voorgoed ver
stoord, de koude oorlog definitief op gang. West-Duits
land wordt met Marshallhulp ekonomisch in het Westen 
opgenomen. Adenauer wordt kanselier, nadat Niemöller 
zich vergeefs tegen parlementsverkiezingen heeft verzet. 
Een maand na de stichting van de Bondsrepubliek op 7 
september 1949 wordt de DDR gesticht. 
In mei 1950 zien wij Gollwitzer als hoogleraar in Bonn op 
de leerstoel van Karl Barth. Met Heinemann, de latere 
president, in die tijd minister van binnenlandse zaken, en 
zijn kollega J. Iwand zet Gollwitzer zich in voor een 
'demokratisering' van de kerk, die immers in de nazitijd 
zo deerlijk had gefaald. De dwaalwegen van de kerk 
waren in hun ogen vooral de dromen dat de Duitse natie 
een bijzondere roeping had te vervullen in de wereld, het 
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verbond van de kerk met de traditionele, konservatieve 
machten, de ideologisering van het evangelie in dienst 
van het zwart-wit-schema (goed/boos) en de afwijzing 
van het ekonomisch materialisme van het marxisme en 
daarmee de afwijzing van de proletarische zaak. De kerk 
wilde niet van het marxisme leren, verloochende de ont
rechten en ondersteunde de heersende ideologie, zo luid
de het oordeel van het zogeheten Darmstädter Wort. 
Gollwitzer en zijn vrienden voorzagen de bewapenings
wedloop, de blokvorming en de demonisering van de 
andere partij. Daarmee werd het anti-bolsjewisme van de 
nazi's bevestigd. Zo werd aan de terugkerenden en terug
gekeerden uit gevangenschap een 'ideologie' aangeboden, 
waarbij ze op oude waarden konden teruggrijpen. Er 
ontstond een schijnkontinuïteit. In dit klimaat zullen 
straks de anti-nazi wetten op de 'kommunisten' worden 
toegepast. 
Adenauer streeft ernaar de Bondsrepubliek te herbewape
nen. Hij wil een leger opbouwen, dat in het westelijke 
kamp zal worden geïntegreerd. Heinemann treedt uit 
protest terug uit zijn ministersambt. Niemöller schrijft 
Adenauer een brief, waarin hij hem het hermilitariseren 
van het misleide Duitse volk verwijt en waarin hij over 
deze zaak een referendum of herverkiezing eist. Gollwit
zer stelt zich achter Heinemann en NiemÖller. Hoewel de 
problemen over de hereniging, de herbewapening en de 
vragen van de dienstplicht, de militaire zielzorg en de 
atoombewapening een sterke polarisering teweegbren
gen, worden er nauwelijks theologisch-politieke posities 
ingenomen. In de kerk worden de nodige diskussies ge
smoord in oproepen tot broederlijkheid en in de vrijheid 
van het privé-geweten. Karl Barth roept op tot keuze, 
maar tevergeefs. De kerk blijft in het midden. En zo 
gebonden aan het bestaande. Steeds meer begint men in 
de DDR de kerk als vijfde kolonne te zien. Gollwitzer 
roep op de kerkendag van 1952 in Stuttgart de kerk op 
zich als brug tussen oost en west op te stellen. In 1955 
spreekt hij zich in de Frankfortse Paulskirche (een histori
sche plaats) duidelijk uit tegen het denken in twee fron
ten, tegen de herbewapening, vooral ook tegen de 
atoomwapens. Maar ondanks de grote bijval vindt de 
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koude oorlog zijn hoogtepunt in de Parijse verdragen. 
In september 1957 houdt Gollwitzer een voordracht over 
'de christenen en de atoomwapens'. Alleen al het bezit 
van ABC-wapens maakt ons tot moordenaars, zegt hij. 
Het wordt een brede beweging die kul mineert in januari 
1959 als Gollwitzer in Berlijn een studentenkongres opent 
met een toespraak. De studenten spreken zich uit voor 
onderhandelingen tussen de beide Duitse staten en een 
vredesverdrag. Later zal Brandt deze weg gaan, maar 
vooralsnog voert het tot een heftige campagne tegen 
Gollwitzer en zijn studenten. Langzaam begint zich, me
de rondom hem, de nieuwe linkervleugel te ontwikkelen. 
Gollwitzer, hoewel pas sinds 1957 hoogleraar in Berlijn, 
gaat in 1961 bijna als opvolger van Barth naar Basel. De 
moeilijke beslissing wordt hem bespaard, maar op een 
afschuwelijke wijze. De Zürcher Weltwoche begint tegen 
Gollwitzer, die door de universiteit is voorgedragen, een 
smerige hetze, waardoor de regeringsraad van Basel hem 
niet durft te benoemen. Gollwitzer wordt getekend als 
een verrader van de westerse beschaving. Hij heeft niet 
op het anti-kommunistische altaar geofferd, evenmin als 
Barth, en dus is hij een verrader. Zo wordt tegelijk ook 
Barth belasterd. Voor Berlijn is Gollwitzer behouden, dat 
wel. Hij krijgt door zijn deelnemen aan de Praagse vre
deskonferentie en aan de dialogen met de marxisten 
steeds meer kontakten met kritici van de gevestigde orde 
in oost en west. De dogmatici in beide kampen krijgen 
steeds meer met deze radikalen te stellen. 
In 1966 doet Gollwitzer mee aan de konferentie 'kerk en 
maatschappij' in Genève. Daar wordt hij zich de groeien
de kloof tussen de rijke wereld en de 'twee-derde' arme 
wereld bewust. Tot nog toe was hij steeds met Duitse 
problemen bezig geweest, zij het zo dat die hem boven 
nationale verenging uittilden. De Duitse schuld aan de 
joden had hem het thema van het anti-semitisme opgege
ven. Dat leidde tot een vernieuwing in zijn theologie, 
waar ook Miskotte een rol in speelde met zijn boek' Als 
de goden zwijgen'. Maar na 1966 zijn de thema's vooral 
Vietnam, het imperialisme en neo-kolonialisme, de Sow
jetinvasie in Tsjecho-Slowakije. Het studentenprotest, 
waar hij middenin staat, is anti-kapitalistisch, maar ook 
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anti-oud-links. Nu komen de lijnen in zijn leven samen. 
Als een jong mens vol vuur en tegelijk als een oudere, 
ervaren mens is hij present. Hij spreekt bij de begrafenis 
van Benno Ohnesorg. Maant de studenten hun zaak aan 
de mensen op straat uit te leggen. Waarschuwt tegen de 
eskalatie die geweld teweegbrengt. Hij loopt in de Vere
nigde Staten achter de baar van Martin Luther King, die 
een ere-doctoraat had gekregen aan zijn kerkelijke hoge
school. Dan hoort hij van de aanslag op Rudi Dutschke. 
Hij verleent onderdak aan zijn vrouwen later aan Rudi 
zelf. Hij is een trouwe, lieve vriend, met een helder hoofd 
en een warm hart. 
Het wordt hem later niet in dank afgenomen. De man, 
die zo vaak en zo innig waarschuwde tegen fanatisme, 
tegen onbedachtzaamheid, wordt een wegbereider van de 
RAF genoemd. Het is de ironie (of de dialektiek?) van de 
geschiedenis dat de verzoenende oost-westpolitiek van 
Willy Brandt, waarvoor Gollwitzer lange jaren had geij
verd, het politieke klimaat in het binnenland moet verzie
ken (Radikalenerlass, Berufsverbot). Brandt kan of wil 
het niet tegenhouden, want hij wordt zelf verdacht ge
maakt vanwege zijn oost-westpolitiek. Gollwitzer lijdt 
eronder. Maar met zijn makker in het lot der verdacht
makingen, Heinrich Böll, neemt hij het op voor een 
theologie der tederheid, die genezend werkt, door woor
den van troost, door handoplegging (streling), door kus
sen, door samen maaltijd te houden. Gollwitzer is een 
voorbeeld van theologisch existeren in de aktualiteit van 
de dagen. Zijn theologische thema's worden hem opge
geven door de praktijk. Hij laat de hete hangijzers niet 
liggen, maar brandt als eerste zijn vingers. Als een man 
die steeds opnieuw tot leren bereid is, die zoekt en vindt, 
als dialogisch man is hij een waarlijke bemiddelaar, een 
verzoenende geest. Daarom krijgt hij steeds weer de eer
ste klappen. Hij is geen theoretikus, althans geen spekula
tieve, die vraagt: Bestaat God? Maar hij is iemand die echt 
van God wil spreken in zijn tijd, die ons herinneren wil 
aan Zijn belofte. Hij geeft het niet op te geloven, dat de 
mens inspraak heeft in de macht, ja in de wereldregering 
van God zelf. Deze man is een biddend mens en daarom 
een geestelijke voorhoedevechter. Rondom hem is een 
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sfeer van helderheid en engagement die op mij heel ver
troostend overkomt. Zelf was ik vele jaren niet in Berlijn 
geweest, hoewel ik er in de zestiger jaren een aantal jaren 
heb gewerkt. Ook toen heb ik Gollwitzer een paar maal 
ontmoet en volgde ik een serie gesprekken, die hij voerde 
met zijn filosofische kollega Weischedel. Dat waren ge
beurtenissen, waarvan veel inspiratie uitging. Wat mij na 
deze jaren opviel was de ongebroken geestdrift van Goll
witzer, zijn vitaliteit, maar vooral ook de toegenomen 
warmte en hartelijkheid, ja tederheid die van hem uit
straalt. De vrienden die hem op de laatste dag van het 
feest, 29 december, de eigenlijke verjaardag, huldigden, 
Erich Fried, Ilsegret Fink en Georges Casalis hebben hem 
allemaal hartelijk in de armen gesloten en gekust. Het 
deed mij goed, dat juist in het formele Duitsland, waar 
tot in het oneindige 'gesiezt' werd, in de zo harde Bonds
republiek, waar alle verhoudingen tot verplichtingen en 
kontrakten zijn verworden, rondom deze man iets zicht
baar wordt van ándere verhoudingen, van vriendschap, 
van broederschap. Dat is een teken, dat zijn theologie 
geen pure theorie is, maar ingebed ligt in een levende 
praXIS. 
Er waren veel Nederlandse vrienden, vooral jonge vrien
den. Zij mochten op de eerste avond van de konferentie 
een belangrijke rol spelen, want deze avond was gewijd 
aan de drie beginhoofdstukken van het boek Genesis, 
zoals die door Frans Breukelman in Amsterdam zijn uit-
gelegd. . 
Ik maakte zelf de groepsbespreking mee, die zich bezig
hield met het vergelijken van wat Ernst Bloch over de 
schepping en de val heeft gezegd in zijn 'Atheismus im 
Christenturn' met wat er door Breukelman van is gezegd. 
Bloch kan in de schepping niets anders zien dan een 
sanktionering en rechtvaardiging van het bestaande, 
waardoor de klassenstrijd wordt versluierd en ontkend 
(ten bate van de machtigen). Voor hem is wat in het 
christendom de zondeval heet juist een bewustwording; 
het is de eigenlijke mondigwording van de mens, die zelf 
over goed en kwaad gaat beslissen en aldus god-gelijk 
wordt, wat ook zijn bestemming is. Want God buiten en 
boven hem is altijd de religieuze exponent van de uit bui-
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ting. Daarom wijst Bloch de Scheppergod af en ziet hij in 
de slang de messiaanse vernieuwer. 
Breukelman heeft echter in het voetspoor van vooral 
Barth en Miskotte aangetoond, dat deze door Bloch ge
wraakte uitleg van de eerste hoofdstukken van Genesis 
een 'christendommelijke' misduiding is. In het gedicht 
over de schepping wordt helemaal het bestaande niet 
gesanktioneerd. De strekking van de 'profetie' is juist 
messiaans: de aarde ligt onder de gewelfde hemel als 
onder een vast verzegelde belofte. God maakt als bondge
noot en bevrijder van de mens ruimte voor de menselijke 
samenleving. Hij schept om zo te zeggen de objektieve 
voorwaarden tot de geschiedenis van humanisering. Dát 
wordt zeer goed genoemd. De schepping is juist in haar 
openheid naar de toekomst toe goed en niet áf, niet goed 
in zichzelf. De mens leeft als hij dát goede waar laat zijn en 
in zijn werkelijkheid laat gelden, dat God de menselijke 
plek beschermt tegen de chaos. Als de mens eet van de 
boom der kennis van goed en kwaad, is dat geen daad van 
overmoed, van hybris, want God verbiedt de mens niets 
en is niet zo benepen, dat hij hem binnen de perken wil 
houden. Zo'n jaloerse godheid is de bijbelse god niet. Dat 
is eerder Grieks dan joods. Het eten van de boom van de 
kennis is een verraad aan de levensboom, dat is aan de 
goedheid van de God-bondgenoot, die er voor de mens 
zijn wil en die hem het leven geeft en steeds weer ver
nieuwt. De mens wil zelf bepalen wat goed en kwaad is in 
kwasi-souvereine willekeur, alsof hij geen materieel we
zen was, geworteld in de aarde-onder-de-hemel. Zo ver
valt hij in de ambivalentie van de religie en de (daarop 
gegronde) moraal. Hier begint ook de slechte dialektiek 
van heer en knecht! Zo blijkt bij nadere bestudering een 
exegese als van Bloch niet noodzakelijk te zijn om tot een 
progressieve interpretatie te komen. Het is dan ook de 
vraag, of Bloch wel gelijk heeft, als hij stelt dat de messi
aans-bevrijdende bijbel als een verdronken land van Saaf
tinge onder de zeespiegel ligt van een priesterlijke, kon
servatieve bijbel. Juist het priesterlijke scheppingsgedicht 
blijkt messiaans in zijn strekking. 
De Italianen spreken van 'interclassismo' en duiden daar
mee de tussenpositie aan, die de mens tot ambivalentie 
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veroordeelt. Daardoor kan hij, zich bevindend tussen 
goed en kwaad en daarmee dagelijks kennis makend, niet 
kiezen in de machtsstrijd die woedt. Immers juist die 
tussenpositie leidt ertoe, dat er twee willen in zijn borst 
zijn, die elkaar tegenstreven. Deze benarde mens wil nu 
als God zijn, boven de partijen, juist omdat hij de partijen 
waartussen hij vermalen wordt, probeert te ontkennen en 
omdat hij niet durft te kiezen voor zijn minste broeders. 
En dáár is nu juist, volgens de bijbel, de waarachtige 
God. Zo blijft het in de wereld bij een vruchteloos balan
ceren van goed en kwaad, bij een gevaarlijk harmoniseren 
van de tegenstellingen. Zo komt het nooit tot een ophef
fing ervan, nooit tot waarachtige verzoening. 
Ook de openhartigheid, waarmee zijn vrienden Gollwit
zer kritiseerden en waarmee zij verhaalden van de span
ningen die in de loop van de geschiedenis tussen hen 
waren opgetreden, was treffend en bevrijdend. Er werd 
iets speurbaar, hoe zulke tegenstellingen, die in hun oor
sprong van bovenpersoonlijk, niet van noodlottig, maar 
van historisch karakter zijn, kunnen worden verdragen 
en overwonnen. In de oorlog belde Jean Bosc Georges 
Casalis op, dat er bij hem thuis een goede vriend zat te 
wachten. Casalis, die in verband met zijn verzetswerk
zaamheden in Parijs was, ging en zag toen hij bij Bosc 
binnenkwam een Duitse militair zitten. Hij zag alleen zijn 
rug. Hij schrok en dacht: ik ben in de val gelopen. Het 
bleek Gollwitzer te zijn. Casalis zei: 'Wat doe jij hier? Jij 
hoort hier niet!' Gollwitzer antwoordde: 'leh habe nicht 
den Mut gehabt mich erschiessen zu lassen!' Daarmee 
was de vriendschap gered. Gollwitzer heeft later zijn 
Russische krijgsgevangenschap als een gerechte straf er
varen en was verwonderd en ontroerd, dat de Duitse 
gevangenen dezelfde rantsoenen kregen als het Russische 
volk! 
Op de laatste dag werd aan Gollwitzer de feestbundel 
'Richt onze voeten op de weg des vredes' aangeboden, 
een dik boek met vele studies van vrienden, die met deze 
aanstekelijke man willen meedenken of tegen hem inden
ken. Allemaal mensen die hun theologie in dienst willen 
stellen van de bevrijding der armen, van de vestiging van 
de. waardigheid en het geluk der mensen, hier op aarde, 
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onder de hemel. Want als er iets een leugen is, dan is dat, 
volgens Gollwitzer, als de hemel tegen de aarde wordt 
uitgespeeld. De hemel is de sfeer van het verborgene, van 
waaruit heil en vrede te verwachten is voor de aarde. De 
hemel is er voor de aarde. In dat teken stond de hele 
Berlijnse samenkomst. 
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Grootvaders horloge 

Het mooiste horloge van de wereld had mijn opa. Hij 
was een kleine man, mager en tanig, gekleed in een zwart 
pak met een uitgesneden vest. Daaronder droeg hij een 
overhemd met een stijf wit front en een laagliggende 
boord, tussen de punten waarvan hij geen das, maar een 
strikje droeg. Op dat zwarte vest, daar zag je het zitten, 
niet het horloge zelf, nee, dat was weggeborgen in het 
rechter zakje, maar wel de gouden ketting waaraan twee 
paardekopjes bengelden, in het midden bij de knoopsga
ten. Meestal was opa gezeten in een stoel met lederen 
bekleding, waarvan de rugleuning met beeldhouwwerk 
hoog uitstak boven zijn benige hoofd, waarvan de sche
del zichtbaar was tussen de dunne grijze haren. Hij las 
met zijn neus vlak bij het papier het Handelsblad, dat hij 
met gespreide armen vasthield. Hij deed dat zorgvuldig 
en grondig. Je moest vaak heel lang wachten voor hij 
erachter vandaan kwam. Maar zodra hij dat deed, ge
beurde ook waarop je zo geduldig had gewacht. Nadat 
hij de krant nauwkeurig had teruggebracht in de staat 
waarin hij door de bus was gegleden, tastte hij met licht 
bevende vingers naar dat rechter vestzakje en trok het 
horloge tevoorschijn. Denk nu niet, dat hij er zomaar op 
kijken kon. Nee, hij hield het voor zich en drukte met 
zijn nagel ergens op een minuskuul knopje, waarna er een 
dekseltje opensprong - en dan kon hij pas zien hoe laat het 
was. Hij bracht het horloge daartoe tot vlak voor zijn 
grijze ogen. Het scheen eigenlijk altijd zo laat te zijn als 
hij verwachtte, want, anders dan bij mijn vader leidde het 
vaststellen van de tijd bij hem nooit tot enige nerveuze 
aktiviteit. Hij bleef rustig zitten, want de plechtigheid 
was nog bij lange na niet geëindigd. Hij leunde weer 
achterover, zodat zijn vest strak trok, en wipte met een 
vinger het andere eind van de gouden ketting uit het 
linker vestzakje. Ook daar zat wat aan vast en wel: de 
twee kleinste sleuteltjes die een mensenkind ooit aan
schouwd heeft. Waarom het er twee waren, heb ik nooit 
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begrepen, want hij gebruikte er maar één van. Hij drukte 
nu op een ander even geheimzinnig knopje en de achter
plaat van het horloge sprong open. Achterop het horloge 
zaten twee ronde gaatjes, waarin het sleuteltje paste. De 
plechtigheid bereikte haar hoogtepunt: je zag dat aan de 
opperste koncentratie. Achteraf begrijp ik hoe dat kwam: 
opa had een lichte tremor senectutis, maar toen kwam het 
mij voor alsof opa zich opmaakte tot het volbrengen ener 
heilige handeling: hij stak dat kleine, gouden sleuteltje in 
het ene gaatje en wond met een fijn draaiende beweging 
het horloge op. Dat gaf een zo zacht ratelend geluid, dat 
ook ik mijn volle aandacht nodig had om het te horen. 
Als dat klaar was, kón er nog iets gebeuren, hoogst 
zeldzaam: hij stak dan het sleuteltje ook in het andere 
gaatje en liet de wijzer draaien om het horloge gelijk te 
zetten. Maar dat gebeurde alleen op hoogtijdagen. Het 
achterdekseltje gaf net zo'n klikje als het voorste. Opa 
borg zorgvuldig eerst het horloge op. De sleuteltjes ben
gelden dan onder de paardjes. Vervolgens stak hij de 
sleuteltjes weg. De plechtigheid was teneinde. En zo ging 
het elke dag. 
Hij had een zwak hart, deze opa, en toch hield hij een vrij 
grote moestuin bij achter de pastorie, die wij bewoonden. 
Hij had zelfs wat hij noemde 'bakken' of 'plat glas'. 
Daarin kweekte hij lange groene en gele komkommers. 
Ik heb hem, bij mijn weten, nooit echt in die tuin zien 
werken. Wel ging hij er elke dag heen, zo langzaam 
lopend, dat ik mij, met mijn vijfjarige beentjes, moest 
inhouden om hem niet voorbij te snellen. Dat deed ik 
nooit. Het hoorde tot de vaste gewoonten, dat ik naast 
hem liep, hand in hand. Hij kuierde rustig over alle 
paadjes van zijn tuin, trok hier en daar een grassprietje of 
madeliefje uit de grond, bond een loshangende stengel 
van de stokbonen vast, goot wat water over het zaaisel. 
Dat alles in een zo volmaakte rust, dat ik het nooit als 
werken heb beleefd. Werken deed mijn vader, hij niet -
hij gehoorzaamde aan de geheimzinnige wenken van zon 
en regen, van groei en rijping. Hij maakte zich de krach
ten dienstbaar door nauwgezette observantie. Waarlijk, 
een mysterieuze grootvader. 
Toen wij in Amsterdam woonden, het jaar daarop, be-
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gon hij van een bord te eten, dat wel een handbreedte 
hoger was dan onze borden, een bord dat eigenlijk tróónde 
tussen onze bescheiden bordjes. Het was een warmwater
bord. Opa at zo langzaam en precieus dat de spijzen 
afgekoeld waren voor hij ze tot zich had genomen. Hij 
was trouwens buitengewoon kieskeurig en had, zoals 
mijn moeder placht te zeggen, 'zeven matjes voor zijn 
maag'. Ik zelf had altijd een onbedwingbare honger en 
verorberde alles in een ijltempo, maar dat was vooral om 
opa te zien eten van dat tronende warmwaterbord, waar
op maar half zoveel eten lag als ik had weggewerkt. Mijn 
vriendje Dik vroeg mij later, toen hij al chirurg was, of 
die grootvader met dat 'bord' nog leefde: ook op hem had 
het een onuitwisbare indruk gemaakt. 
Hij leefde niet meer: zijn hart had hem, vrij spoedig na de 
verhuizing naar Amsterdam, de dienst opgezegd op een 
zonnige paasmorgen. Mijn moeder was bij hem op zijn 
kamer. Zij stuurde mijn oudere broertje en mij de straat 
op: loop maar twee blokjes om en kom dan terug. Ik 
denk dat mijn opa toen al dood was en dat zij die tijd 
dacht nodig te hebben om hem af te leggen. Mijn vader 
was er niet: hij stond op de kansel. Hennie en ik holden in 
volle draf de ons voorgeschreven blokjes om en wij ston
den binnen een paar minuten besluiteloos voor het eigen 
huis. Wij durfden niet aan te bellen, maar waren bran
dend nieuwsgierig: zou opa werkelijk doodgaan? Wij 
hoopten op een wonder en vonden dat dit er ook inzat op 
de ochtend van pasen. Zal ik je een kontje geven, zei 
Hennie. Goed, zei ik en werd door hem op de venster
bank van mijn grootvaders kamer geduwd. Ik keek door 
de spleet tussen de gordijnen en, waarachtig, daar zat opa 
in zijn eigen stoel, wat scheef, maar hij zat er, het beeld
houwwerk boven zijn dunne haar. Hij leeft weer, zei ik 
tegen Hennie, hij zit in zijn stoel en moe maakt het bed 
op! Wij waren overtuigd dat het wonder was geschied. 
Maar toen wij even later (het duurde uren in ons besef) 
werden binnengelaten, lag onze gestorven opa uitgestrekt 
op het mooi-opgemaakte bed en wij mochten hem even 
zien. Hoewel wij nog nooit een dode hadden gezien, 
wisten wij, dat deze man nooit meer met ons zou wande
len, dat wij nooit meer zijn honden zouden hoeven te 
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spelen, die blaffend aan zijn voeten dansten of die zoet 
moesten slapen: koest, hondjes, nu slapen. Onze oude 
baas was dood. Wij hadden geen opa meer. 
Diezelfde middag kwamen de broers en zusters van mijn 
moeder. Wij aten 's avonds warm. Oom Hendrik, de 
oudste, zei: hij heeft een mooiere paas dan wij. Ik begreep 
daar niets van. Wat mij betreft was deze paasdag een 
mislukking. En toch overhandigde mijn moeder, naar 
mijn gevoel als beloning voor dit vrome woord, aan oom 
Hendrik het gouden horloge met de paardjes. Ik vond dat 
hij het veel te slordig in zijn zak stak. Ik heb het nooit 
meer teruggezien. 
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Het schorriemorrie 

Het schorriemorrie staat om de voerbak, waarin de Mes
sias ligt. Het is een oude traditie, die teruggaat op het 
eerste hoofdstuk van Jesaja, waar de profeet zegt: 'een os 
kent zijn bezitter, een ezel de voerbak van zijn baas, maar, 
die niet kent, is Israël, die niet onderscheidt, mijn volk'. 
Jesaja legt deze aanklacht in de mond van God zelf. Het 
volk heeft Hem verloochend. Hij heeft ze grootgebracht 
als zonen, heeft ze verhoogd, maar ze waren weerspan
nig, een gebroed van geweldenaars, die misdaden plegen, 
onrecht doen, korrupte zonen, die de Heilige Israëls ver
laten en verachten. God roept hemel en aarde tot getuigen 
tegen zijn afvallig volk; Hij dient een aanklacht tegen ze 
in. Ze zijn stommer dan een os en weerspanniger dan een 
ezel. Daarom, wil de oude traditie zeggen, staan de os en 
de ezel, schor wachamor, aan de krib: het schorriemorrie 
en niet de uitverkoren zonen en dochteren. Hier is de 
zoon en dus is er de ezel, want die kent de krib van zijn 
heer, die weet waar het voer des levens te vinden is. 
In de Andes zag ik voor het eerst echt wat een ezel is. 
Tegen het vallen van de avond - in de tropen valt hij snel 
- keert de boer terug van zijn ondankbaar stuk grond, dat 
tegen de berghelling ligt, vol stenen, onder het brandend 
geweld van de zon. Hij zit, het hoofd bedekt met een 
breedgerande strohoed, losjes op zijn ezel en is wegge
doezeld, bijna in slaap. Maar de ezel is wakker. Hij loopt 
op een sukkeldrafje naar huis, naar de voerbak en neemt 
zijn baas mee. Die hoeft niet op te letten, niet te mennen, 
geen sporen te geven. Het komt allemaal goed: broeder 
ezel weet de weg. Hij loopt aan de uiterste rand van de 
weg, zo dicht mogelijk langs de duizenden meters diepe 
ravijnen; hij houdt het gevaar voortdurend in het oog, 
hoogtevrees is hem vreemd. De baas en hij zijn op genade 
en ongenade lotsverbonden: hoe armer de baas, des te 
kleiner zijn ezel. Guy de Maupassant zag op Corsica 
ezels, die nauwelijks groter waren dan honden. Anders 
dan het paard, droomt de ezel niet van de vrijheid. Hij is 
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voorgoed een vriend der mensen, wijzer soms dan zijn 
berijder. Bileam heeft dat ondervonden, maar niet alleen 
hij. De ezel speurt het gevaar van verre en wat de baas 
voor halsstarrigheid aanziet, is dat niet. Weerspannig is 
de mens, niet de ezel. De ezel is een bondgenoot, die zich 
voorgoed heeft laten winnen voor de mens. Hij heeft 
geen hoge dromen van vrijheid om opnieuw te verwilde
ren, zoals het paard. Hij kent geen kompetitie, is er niet in 
geïnteresseerd om harder te lopen dan een andere ezel of 
hoger te springen. Hij gaat rustig en wijs zijn souvereine 
gang. Hij deelt het lot van de arme, is met hem solidair in 
goede en kwade dagen, dient hem tot de dood, als er 
maar ergens die krib is, waarin hij zijn eten vindt, als de 
~isselvalligheid van het karig lot het toelaat. Geen zacht- . 
moediger dier dan de ezel. 
Enkele jaren geleden zwierf ik met mijn vrouw door het 
noorden van Spanje. Wij sloegen ons bivak op, waar het 
ons goed scheen. Het belangrijkste was altijd, water ter 
beschikking te hebben. Wij hadden er enige vaardigheid 
in verworven zulke plaatsen te vinden. Maar die bewuste 
avond, was het laat geworden, wij waren te lang doorge
reden, zodat het al een beetje schemerig werd en ook fris. 
Ik meende op een bepaalde plaats water te horen, zette de 
Landrover neer en ging op zoek. Na enige tijd kwam ik 
terug, niets gevonden hebbend. Op de weg kwam er een 
ezel aan en daarop een man gezeten: zij keerden samen 
huiswaarts van de akker. Nieuwsgierig kwam de man op 
ons toe: of wij pech hadden. Nee, wij willen hier slapen 
en als het kan, wat blijven. Hij stapte van zijn ezel af en 
liet het beest vrij lopen. Ah, dan zoekt u water, u treft het 
er is hier een bron, agua, fuente - ik zal hem u wijzen. 
Het was al niet meer nodig: midden op het land waar wij 
ons hadden neergelaten, stond de ezel en slorpte fris 
water uit de bron. Ook waterbronnen weet de ezel te 
vinden. 
Daarom staat er een ezel aan de krib van de Messias: hij 
weet de bronnen des levens te vinden. Hij komt daar 
kijken, of de Messias hem misschien nodig heeft. Hij 
staat vast klaar, zoals de ezel door de eeuwen heeft klaar
gestaan voor de geringen onder de mensenkinderen. Hij 
is een dier van de vrede, niet als het paard dat ten oorlog 
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draaft. Op zijn rug kerende gering en huiswaarts langs 
alle afgronden. Hij staat aan de krib en vindt er ditmaal 
geen hooi en geen stro in. Hij vindt de voerbak leeg, zoals 
zo vaak. Maar hij weet dat zijn baas er niets aan doen kan; 
die heeft zelf dikwijls ook niet te eten. In de krib ligt 
vredig een kind, een displaced person. Alleen het schor
riemorrie heeft aandacht voor hem: uitgeteerde herders, 
die op de eindeloze kudden van de rijken moeten passen 
en die zich soms zo vergrijpen aan een dier, het villen, 
braden en verslinden of die klandestien van de wol nemen 
en het verkopen om zichzelf van het nodigste te voorzien. 
Zij zijn veracht, hebben een slechte naam. Het is verbo
den van hen een dier of wol te kopen. Wie het toch doet is 
een heler, want herders zijn dieven. Zij kennen de wet 
niet, zij kennen God niet; immers God zegt: gij zult niet 
stelen. De kenners der Schrift houden niet op tegen dit 
schorriemorrie te waarschuwen. De ezel echter draagt ze 
op de rug, zulke verachte en uitgeworpen mensen, tegen 
wie de wet als een dodende letter wordt gebruikt. Daar
om rijdt de Messias op een ezel Jeruzalem binnen. Hij is 
de Grootvizier der armen, die vermoeiden en beladenen 
rust geeft en van wie gezegd wordt, dat hij de wet heeft 
geschonden, omdat hij hem niet gebruikt als dodende 
lette~ om de geringen er mee te treffen, maar er aan 
gehoorzaam was tot in de dood, zodat hij werd tot een 
geest die levend maakt. Deze Messias heeft zich onder de 
last gezet waaronder armen en geringen gebukt gaan. En 
daarom mag de zachtmoedige ezel zijn broeder heten en 
zal het schorriemorrie met Hem in het paradijs zijn. 
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Opgenomen 

Nadat een uroloog een steen uit mijn rechter nier had 
gelicht, lag ik bij te komen in een chroomstalen zieken
huisbed. De verpleegster die mij moest wassen had mij, 
om mij op te tillen stevig in de wond gepakt. Ik braakte 
een verschrikkelijke schreeuw uit. Zegt ze: '0, ik dacht 
dat u een blinde darm was!' Geen goede dag dus. Het valt 
trouwens hard tegen: je komt uit zo'n operatie bepaald 
niet als een held tevoorschijn. Je voelt met je hele lichaam 
dat je langs de doodsgrens bent gescheerd. Plotseling zit 
er - buiten bezoekuur - een vriendelijk heer naast mijn 
bed, die mijn naam kent en informeert hoe het ermee 
staat. De kerk meldt zich present: het is de dominee. 
Kennelijk blaast hij een beetje uit aan mijn bed. Met zo'n 
kollega zal het wel goed wezen; die ligt daar waarschijn
lijk in het volle geloof te lijden en te bloeien, al heeft hij 
een flinke opdonder gehad. Het is de man niet kwalijk te 
nemen. Ik heb in zijn schoenen gestaan en ik weet hoeveel 
lood daarin zit. Eigenlijk ben ik ook vrij monter, al is het 
een beetje zelfoverschatting, als ik tegen hem zeg: wat 
zou je ervan vinden, kollega, als ik zondag voor jou 
preek, ik ben hier toch nog en dan kun jij een dagje vrij 
nemen. Hij is er meteen voor te vinden en de afspraak is 
bezegeld. 
Als 's middags mijn dokter komt, vraag ik hem schuch
ter of het eigenlijk wel kan, wat ik in mijn overmoed 
beloofd heb. Het valt mee: operatie-patiënten moeten 
snel in beweging komen. Het zal mijn kwade kans op 
trombose verkleinen, nog meer dan de te grote dosis 
sintrom, waarvan ik een vuurrode borst heb gekregen. 
Als op het bezoekuur Mies komt, meld ik haar trots dat 
ik zondag zal preken. Of zij maar zo vriendelijk wil zijn 
zaterdag mijn toga mee te brengen en natuurlijk ook een 
paar preken, boven van het stapeltje. Zij protesteert ge
lukkig niet. Dat is ook niet te verwachten: zij hoort niet 
tot het slag vrouwen, dat haar man het liefst in houtwol 
zou verpakken en veilig opbergen. 
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Het is zondag. Ik kleed mij aan. Alles gaat goed, behalve 
het sluiten van de broek. In zo'n ziekenhuis krijg je eigen
lijk veel te veel te eten. Je ligt maar, gebruikt nauwelijks 
een kalorie energie, maar krijgt driemaal daags meer voor 
je neus dan ooit thuis. De riem loopt in mijn rug precies 
over de nog schrijnende, pas gesloten wond, die danig 
onder druk komt te staan. Goed, dan de haak maar niet 
vast en maar hopen dat het zaakje op weg naar de kansel 
niet naar beneden komt. Ik word gehaald door een zuster, 
die mij brengt naar een vrij ruime zaal, waar veel zitjes 
zijn en een vleugel. Het is de konversatiezaal van de 
zusters, die ons als konsistorie dient. Ik trek mijn toga aan 
en de kleine kerkeraad gaat mij voor naar de kerkzaal. Op 
de kansel ben ik meteen alle perikelen vergeten en alles 
gaat, zoals ik had gehoopt. Ik voel dat ik dicht bij de 
mensen sta, waarvan er velen in bed naar de dienst zijn 
gekomen. Maar, gedachtig aan mijn leermeester homile
tiek, praat ik niet over ziek-zijn. 
Na afloop is er koffie, zoals gebruikelijk in vele konsisto
ries. Ik geniet ervan om even helemaal uit mijn rol als 
patiënt te zijn en een bijdrage te hebben geleverd aan het 
werk in het ziekenhuis. Het valt ook op, dat de toon van 
de verplegenden en van de artsen anders is dan tegen de 
patiënt: ik beleef het in zekere zin - het klinkt gek, mis
schien, maar het is zo - als een 'eerherstel'. 
Toch moet ik na een half uurtje weer gewoon naar bed. 
Er zit niet anders op. Het was een uitzonderingstoestand. 
Het gewone patiëntenleven wacht mij weer. 's Middags 
is Mies er weer. Ik zeg: je kunt de toga en de preek wel 
weer meenemen. Zij pakt de togatas en ik wil de preek uit 
het nachtkastje halen. Maar die is er niet. Kennelijk heb ik 
mij zo laten meenemen door de triomf van het koffiedrin
ken, als mondig en volwaardig medewerker, dat ik de 
preek op de vleugel heb laten liggen. Ik weet zeker dat ik 
hem daar zolang had neergelegd en kan mij inderdaad 
niet meer herinneren hem meegenomen te hebben. Mies 
af, met toga, zonder preek .. 
Als zij weg is, klim ik mijn bed uit, trek mijn kamerjas 
aan, schiet in mijn sloffen en begeef mij naar de konversa
tiezaal, in de hoop hem nog te kunnen vinden. Als je met 
iemand meeloopt, let je altijd slecht op de weg en dat kan 
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zich nu wreken. Ik moet zeggen, dat mijn tred wat on
zeker is. Ik voel mij heel anders dan vanmorgen: toen was 
ik gekleed en op weg naar mijn hoge dienst en dus 
zelfbewust. Nu loop ik met mijn wat witte en dunne 
beentjes in die grote schuiten van pantoffels en in een zak 
van een kamerjas, die mij naar mijn gevoel niet flatteert. 
Ik schuif nu wat onzeker door de gangen, te meer daar ik 
twijfel of ik wel op de goede weg ben. Dat ben ik dan ook 
niet, wel in de goede richting, maar toch anders dan 
vanmorgen. Het lot wil dat ik mijn weg heb gekozen 
door de lange gang van de afdeling geesteszieken. En 
inderdaad wat de lieve lezer vermoedt, gebeurt. Ik word 
aangehouden door een verpleegster, die mij vriendelijk 
maar beslist bij de bovenarm grijpt: meneer, waar gaat u 
heen? Ik sta juist op het punt de deuren naar het zuster
huis binnen te gaan. Ik voel dat ik een wat schutterige en 
schimmige indruk maak, alsof ik een slaapwandelaar 
speel, die kwasi verstrooid, maar uiteraard met dubieuze 
bedoelingen, het zusterhuis wil binnendringen. Wat moet 
ik zeggen. Er is maar één tekst, die wáár is en er zit niet 
anders op dan die te brengen. Ik kan net zo goed zeggen, 
dat ik Napoleon ben, vrees ik. 'Zuster', zeg ik: 'ik heb 
hier vanmorgen gepreekt .. .', verder kom ik niet: de 
greep om mijn arm wordt steviger, ik mag gerust van 
klemmen spreken. 'Ja zeker, meneer, dat zal wel waar 
zijn, maar gaat u nu maar naar bed.' Ik probeer nog: 
'maar het is waar, ik ga mijn preek halen, die ligt in het 
zusterhuis.' 'Ja, dat dacht ik al!', zegt ze vriendelijk, maar 
zij is nu kennelijk besloten mij met haar sterke arm naar 
mijn bed te brengen en mij in de band te sluiten. Ik denk 
aan verzet, maar dat maakt de zaak alleen maar erger. Het 
staat nu vast: ik ben gek! Ze zullen mij thuis in geen jaren 
terugzien: elk houvast aan de werkelijkheid is weg. Ik 
probeer nog zwakjes: 'maar laten wij dan samen gaan 
kijken!' Dat doet helemaal de deur dicht, zo doorzichtig is 
het: samen, ja ja! 
Ik geef het op. Laat ze mij maar meenemen, wij zien wel 
wat ervan komt. Juist op dat moment komt er een andere 
zuster langs. Mijn zuster roept haar aan en zegt: 'help mij 
even met meneer, hij zegt dat ie hier gepreekt heeft' (zij 
ziet het komische er tenminste van in, dat is een troost). 
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De andere zuster kijkt naar mij en zegt: 'maar het is wáár, 
ik heb deze dominee vanmorgen zelf gezien en gehoord'. 
De klemgreep wordt losser. Ik ontsnap. De zusters hollen 
getweeën weg met die eigenaardige loop van vrouwen, 
die gieren van het lachen, maar daarbij de hygiëne in acht 
nemen. 
Waardig zet ik mijn tocht voort. Als ik bij de vleugel 
kom ligt er geen preek. Ben ik even gezegend, dat zij niet 
met mij mee is gegaan, de zuster, ik zou door de mand 
gevallen zijn. Want het is waar, dat ik gek ben. Nu ik bij 
de vleugel sta, weet ik heel nauwkeurig dat ik de preek 
wel heb meegenomen: hij moet wel degelijk in het nacht
kastje liggen. Ik weet het zeker. Ik sluip terug over de 
afdeling, die mij gastvrij wil opnemen en waar ik niet 
misplaatst zou zijn. In een glimp zie ik een zwerm zusters 
in een koffiekamertje rondom die ene van mij staan. Hun 
lachen ketst door de gang. Ik haast mij om in mijn bed te 
komen. 's Avonds neemt Mies de preek mee, gewoon 
uit het nachtkastje. 
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Kroon op de kansel 

De verplichting elke week een preek te leveren is te veel 
gevraagd van de meeste dominees. Het is dan ook geen 
wonder dat het werkwoord preken een zware bijklank 
heeft gekregen. Goed preken vraagt heel veel. Ik durf er 
nauwelijks over na te denken, de moed zou mij in de 
schoenen zinken. Waarom ben ik dan toch van mijn plan 
jurist te worden afgestapt en heb ik voor de theologie 
gekozen, waarom werd ik toch dominee? 
Nu, daarin speelt dominee K.H. Kroon een belangrijke 
rol. Hij zal mij niet kwalijk nemen als ik eerlijk vertel, 
hoe dat ging. Ik kan niet alles wat Kroon voor mij bete
kent ter sprake brengen. Daarom volsta ik met een herin
nering uit mijn kinderjaren. Het was 1937. Kroon is 
predikant van de hersteld-verband gemeente van Leiden. 
Bij hem gaat de broer van mijn moeder, bij wie ik als 
tienjarige jongen logeer, naar de kerk. Het is ruim tien 
kilometer fietsen van zijn tuinderij naar de kerk. Mijn 
oom zet tijdig zijn fiets klaar en die van tante, ik pak de 
mijne en wij aanvaarden de tocht. Mijn oom peddelt 
opgewekt voort; hij is niet spraakzaam, maar zijn gezicht 
staat op mooi weer, hij is vol verwachting, hij heeft hier 
kennelijk naar uitgezien. Het is een nuchtere, helemaal 
niet dweperige, zelfs nauwelijks 'religieuze' man. Hij lijkt 
mij eerder nieuwsgierig, een beetje trots op zijn dominee. 
Hij praat tenminste met respekt over zijn preken. 
Op een bovenzaal vindt de dienst plaats. De lange gestalte 
van Kroon, ietwat gebogen, rood golvend haar, grijze 
broekspijpen onder zijn toga uit, schrijdt naar de wankele 
katheder. Als hij, na de met sonore stem voorgelezen 
schriftgedeelten, aan het preken slaat, blijken al zijn 
woorden voor ze worden uitgesproken eerst nog eenmaal 
door zijn hoofd te moeten worden gekeurd en in zijn 
mond geproefd. En dan komen ze, hakkelend. Soms 
vallen er diepe stiltes. Hij grijpt zijn bril met beide handen 
aan de veren en kijkt ons met open mond, vol verwonde
ring, diep nadenkend, voor mijn gevoel minutenlang 
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aan. Dan gaat hij verder en legt ons uit dat alles anders is 
dan hij zelf ooit gedacht heeft en anders ook dan wij 
denken. Kennelijk heeft hij het over adembenemende, 
verbijsterende nieuwe dingen of liever ontdekkingen van 
hele oude dingen, vondsten die een mens vernieuwen en 
verjongen, als je maar luisteren wilt. Hij is er kennelijk zo 
overvol van, dat er veel te veel tegelijk in hem opkomt. 
Hij weet niet hoe hij het zeggen moet. Hij probeert 
steunend en kreunend de stroom in te dammen en bed
ding en richting te geven. 
Ik begreep er, geloof ik, weinig van, maar ik ben hele
maal in. Mijn oom zit ingetogen, al zijn vezels oor ge
worden, in opperste koncentratie naast mij. Dit is het uur 
waar hij niet buiten kan, het uur der verdieping, der 
verheldering, het uur der bemoediging en der vertroos
ting, het uur waarop het stromen van de tijd van hoop en 
verwachting wordt vervuld, het uur van de bruid. Dit is 
allemaal echt, er is geen bedrog bij, geen retoriek, geen 
vuurwerk; ik weet het zeker, het is echt, want er deugt 
geen zier van. Als kerkelijke jongen weet ik immers 
precies hoe het moet: ik ken het gereformeerde gregori
aans, ik ken de gebaren, ik ken de wendingen, de mimiek 
en de hele heilgymnastiek van de kanselredenaar. Deze 
man overtreedt alle regels. Hij schijnt het helemaal niet te 
kunnen. Hij heeft wel wat anders aan zijn hoofd dan al die 
gekke fratsen. De vorm is in een wonderlijke over
eenstemming met de inhoud: een gescheurde zak waar de 
jonge wijn gistend uitloopt. Hij staat luisterend op de 
kansel en mddt ons wat hij heeft mogen vernemen. 
Kijk, daarom ben ik toch dominee geworden. Ik hoefde 
er geen woord van te begrijpen om er toe te komen. En 
nog altijd moet ik er aan denken, aan die zonnige uren op 
de bovenzaal, ook later, in de oorlog, toen het mij begon 
te dagen. In een wereld vol leugen werd daar waarheid 
gesproken en wij waren er - ik voelde het - samen een 
ogenblik 'vrij' in een land bezet door fascisten. Er zat zelfs 
een Oberleutnant in een hoekje, wiens gedachten nie
mand raden kon, ook Kroon niet, maar hij kwam steeds 
terug en ik weet, dat hij daar is bekeerd. Nooit preek ik 
zonder mij voor te nemen ook ditmaal geen verraad te 
plegen aan dat verbaasde, dat gelukkige kind naast mijn 
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oom. Garen later lag die oom met een pyjama zoals ik die 
toen elke nacht droeg, in zijn doodkist. Toen zag ik hoe 
ik op hem lijk.) 
Alleen strenge zakelijkheid (uitleg van de woorden), ge
paard aan de moed om zich aan de verschrikkingen van 
het lieve menselijke leven bloot te stellen, kan een preek 
maken tot een zo indringend gebeuren als waarvan ik in 
al mijn prilheid de stille getuige was. Wij fietsten dan 
terug door een land dat zich nieuw voor ons opendeed. 
Dit kleine stukje bij het afscheid van Kroon (hij ging 
inmiddels met emeritaat) is een gering blijk van mijn 
genegenheid voor deze man, wiens tederheid vrij is van 
alle zalving, waardoor zij mij steeds weer weldadig treft. 
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Het liedje van verlangen 

Het is midden in de winter van 1932, de avond is geval
len. Het is donker buiten en guur weer. Maar binnen is 
het behagelijk. De gordijnen zijn gesloten. De kachel 
brandt. Wij hebben al gegeten. Ik zit in een hoekje te 
genieten van de vrede die over ons huis daalt. Mijn vader 
is er, mijn moeder en mijn broertje. Zo mag het van mij 
blijven: dit zou ik vast willen houden. En ik probeer door 
niet te bewegen, ingetogen, doodstil te zijn, deze fragiele 
stemming te proeven: ik voel mij opgenomen, warm 
geborgen. Maar het smaakt naar meer, naar duur niet 
alleen, maar naar intensiteit ook en naar een klimax van 
vervulling. Dit moet het geheim van de grote mensen 
zijn, waar zij weet van hebben en waar ik nu - maar kan 
het wel, mag het wel? - voor het eerst deel aan heb. In 
mijn bedje heb ik er het gerucht vaak van vernomen en 
dan had ik wel op willen staan om te gaan kijken. Dat 
deed ik ook wel eens heimelijk, maar ik meldde mij dan 
niet aan. Want het is een kostbaar geheim, dat 0 zo 
breekbaar is. Maar nu ben ik er, niet in het midden, maar 
stil terzijde, voor het eerst althans getuige van de vriend
schap, de gemeenschap om de haard, de warmte en het 
ontstoken licht. Moeder ziet mij en zegt: 'zing jij het 
liedje van verlangen?' Het was of een flits door mij heen 
schoot. Natuurlijk wist ik niet dat dit een zegswijze is. Ik 
dacht dat mijn moeder het geheim had geraden, dat ik 
daar zat te verlangen naar de vervulling van dat waarvan 
ik de stille kleine getuige was. Inderdaad: in mijn hart het 
liedje van verlangen. Maar ik zong het niet; het was een 
wijsje dat binnen in mij zong. Hoe kon moeder dat 
horen? Op haar armen werd ik naar bed gedragen, maar 
mijn ogen hadden de glimp gezien, het teken van wat 
komen gaat. En mijn hart hamerde ongeduldig achter 
mijn ribbetjes, alsof het op hol ging de toekomst in. 
Mijn vader las voor uit de sprookjes van Andersen. Ik 
heb nog die oude uitgave van Dr. W. van Eeden. De kaft 
is er af. Maar ik weet nog hoe het boek rook. En dat 

64 



naakte engeltje dat een walmende kaars dooft met zijn 
punthoed - het staat onder het verhaal van het lelijke 
jonge eendje - zal ik nooit ·vergeten. Kleine Klaas en grote 
Klaas, daar kon ik helemaal niet genoeg van krijgen. Ik 
was zelf ook klein, veel minder sterk dan mijn broertje, 
jonger ook en wat zwak. Ik kon mij dus goed identifice
ren met kleine Klaas en zijn vrolijk uitgevoerde, boze 
listen, waarmee hij grote Klaas zijn eigen ondergang liet 
bereiden. Want dat is het mooie: grote Klaas slaat zijn 
eigen paarden dood, vermoordt zijn eigen oude groot
moeder en laat zich tenslotte op eigen verzoek door kleine 
Klaas in de rivier gooien en verdrinkt. Grote Klaas is 
goed gelovig. Als hij kleine Klaas gaat verdrinken, zet hij 
de zak met het slachtoffer tegen de kerk en wil hij eerst 
naar het gezang luisteren. Grote Klaas is vroom. Maar hij 
gaat eraan. Hij gaat aan zichzelf ten onder. En kleine 
Klaas overwint. Die lacht het laatst, die lacht het best. 
Het is een 'hard' verhaal en zowel Andersen's eigen leven 
als zijn socialisme zijn er in te horen. Ook ik vond het 
allemaal heel rechtvaardig. Net als het lelijke jonge eendje 
dat een zwaan bleek. De oude zwanen negen voor hem, 
zoals Jozef droomde van de schoven. Toen werd hij 
helemaal verlegen, het lelijke jonge eendje, en verborg 
zijn kop onder de vleugels, het wist zelf niet wat te doen .. 
Het was gelukkig, maar helemaal niet trots, want een 
goed hart wordt nooit trots. Het dacht eraan hoe het 
vervolgd en gehoond was en nu hoorde het, hoe ze 
allemaal zeiden, dat het de mooiste van alle vogels was. 
Dat vond ik het mooiste: het vergat het niet gehoond en 
vervolgd te zijn en daarom werd het niet trots. Als zwaan 
wist hij nog van het lelijke-eend-zijn. Maar als eend 
droomde hij niet van zwaan-zijn. Want er is een geheim. 
Het doet er niet toe als je in een eendenhof geboren bent, 
als je maar in een zwanenei gelegen hebt. Andersen doelt 
dat als een belofte over de armen. Ik besefte dat toen 
natuurlijk niet. Maar wel moest ik aan mijn vader den
ken, die dominee was, - hij las toch maar voor dat grote 
Klaas, van plan een moord te doen, naar de kerk ging om 
het gezang te horen. En hij maakte zo in mijn hart een 
groot verlangen naar rechtvaardigheid wakker, waarbij 
de kerk niet ongemoeid werd gelaten. 
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Het volgende verhaal is het mooiste verhaal dat ik ken. Ik 
las het zelf, vele jaren later. Het is uit het Schatzkästlein 
des Rheinländischen Hausfreundes van J.P. Hebel. Een 
jonge mijnwerker in Zweden kust zijn bruid en zegt: als 

. ik terugkom gaan wij trouwen. V rede en liefde zal in ons 
nestje zijn, zegt de bruid. Zij werden van de kansel afge-
kondigd, voor de tweede keer - daar meldt zich de dood. 
's Morgens gaat de man in zijn doodskleed (zoals alle 
mijnwerkers) naar zijn werk en keert niet meer terug. Zij 
naaide een halsdoek voor hem, maar moest hem wegleg
gen. Intussen werd Lissabon door een aardbeving ver
woest. De zevenjarige oorlog ging voorbij. Frans I stierf. 
De jezuïtenorde werd opgeheven. Keizerin Maria There
sia stierf. Amerika werd vrij. Keizer Jozef stierf. Gustaaf 
van Zweden veroverde Finland. De Franse revolutie be
gon. Napoleon veroverde Pruisen. Engelsen bombar
deerden Kopenhagen. De timmerlieden timmerden. De 
boeren zaaiden en oogstten. In 1809 wordt de jongeman 
gevonden, geheel doorweekt van vitrioolwater dat be
vroren was. Hij is nog net als toen hij stierf, - zo jong en 
fris. Zij komt en herkent hem. Met blijde verwachting, 
eerder dan verdrietig buigt de oude zich over het geliefde 
lichaam: het is mijn verloofde die ik na vijftig jaar nog 
eenmaal mag zien. Hij wordt in haar kamer gedragen. 
Voor de begrafenis legt ze hem de halsdoek om. Zij gaat 
mee in bruidskleren, alsof het haar bruiloft was. Zij zegt: 
slaap nu wel. Nog een dag of tien, dan kom ik. Ik heb 
nog wat te doen, maar kom spoedig en spoedig wordt het 
weer dag. Wat de aarde eenmaal heeft teruggegeven, zal 
zij de tweede maal niet houden, - en zij keek nog eenmaal 
om. 
Het zijn allemaal verhalen van verlangen en hoop. Ik wil 
er niet veel van zeggen, want zij spreken voor zichzelf. 
Eén ding is zeker: dit verlangen en deze hoop is niet het 
goddelijke in de mens. Wie denkt, dat hij in deze dingen 
God vindt, vergist zich. Het is menselijk, echt menselijk, 
in alle aanvechtbaarheid. Maar het zou er niet zijn, als de 
mens niet was aangeraakt door de Geest van God, als hij 
niet - bewust of onbewust - iets vernomen had van de 
belofte van God, dat het niet zo blijven kan. Je mag thuis 
zijn, je mag liefhebben, je mag geborgen zijn en in vrede 
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en vriendschap leven. Maar jij niet alleen, ook de vreem
deling die aanklopt, ook al die mensen, die zwerven, 
dakloos zijn, honger en dorst hebben, ook zij. Kleine 
Klaas heet net als grote Klaas: Klaas - zij heten hetzelfde, 
zij zijn hetzelfde en tot hetzelfde geroepen, maar grote 
Klaas gaat aan zijn eigenwaan, aan zijn machtswellust ten 
onder, al gaat hij vroom naar de kerk, - en kleine Klaas 
wordt gelukkig, hij is klein en' machteloos en juist zo is 
hij het struikelblok voor grote Klaas. En het grootste 
verhaal van allemaal: de simpele oude ziel, die vijftig jaar 
wacht en zegt: De aarde zal hem de tweede keer niet 
houden. Inderdaad, als God God is heeft zij er recht op 
dat hij alsnog komt, die bruiloft! 
Al dit verlangen, deze hoop is er - omdat God er is. Zo is 
Hij bij de mensen. Er zijn een paar heel eenvoudige en 
toch heel gewichtige inzichten die in elke waarachtige 
ethiek zitten opgesloten: 'dat de wereld lang niet goed is, 
dat het zo niet kan blijven, dat de macht geen garantie is 
voor de waarde ervan, dat de mens niet werkeloos kan 
toekijken en beschouwen en dat berusten in het bestaande 
verraad is' (Miskotte). En die inzichten zijn dáár, waar 
God niet ver is, waar zijn Geest, misschien onherkend, 
onder ons is. Komt het dan allemaal vanzelf goed, zoals 
een zwanenei garantie biedt, volgens Andersen? Nee, niet 
volgens wetmatigheden, maar wel volgens de belofte. En 
op een of andere wijze hebben deze mensen daar iets van 
gehoord. Dat brengt verdriet en lijden, want je kunt niet 
langer in de tragiek zwelgen. Je moet vechten. Maar 'het 
leed is hun lief, als liefde 't heeft gegeven'. (Henriëtte 
Roland Holst.) Dat wil zeggen: verlangen grijpt boven 't 
egoïsme uit. Het verlangt voor en met anderen. Keuner 
(een figuur van Brecht) zei: 'Ik kan overal hongeren,' 
terwijl hij at. 'Ja, want zolang één honger heeft heb ik 
honger.' 
Zo wordt het verlangen, verlangen naar gerechtigheid 
voor allen. Maar hoe zou de vervulling van dit verlangen 
in de geschiedenis, in een maatschappij van vrede en 
recht, ooit de ellende van het verleden kunnen goedma
ken? En zo komt het dan toch, dat hoge verlangen, 
waarvan het verhaal van Hebel spreekt: de opstanding uit 
de doden. En de overwinning over dood en geweld. Ook 
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zou dit verlangen er niet zijn als onze wereld niet bezocht 
was door de Naam, door Jezus Messias - in wie God 
onder ons is. 
Tegen de verwachting gaat bijna alles in, maar wij laten 
haar niet los, al is zij nauwelijks vast te houden. Dat is 
geen opwinding, maar het is een teken, dat wij vastge
houden worden - door Gods belofte in de Messias. 
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Het hart van de Messias 

Het evangelie moet politiek worden uitgelegd en politiek 
worden toegepast, wordt er van links geroepen. Veel 
mensen schrikken daarvan. Zij vinden troost in hun ver
driet bij de liefde van de Messias Jezus en begrijpen niet 
wat dit nu met politiek te maken heeft. Zij kunnen in het 
geroep van links alleen maar 'gedram' zien. Voor hen zijn 
het allemaal 'kreten'. Op deze plaats wil ik graag pleiten 
voor wat meer begrip voor elkaar. 
Om te beginnen wil ik heel duidelijk uitspreken, dat de 
Jezus van het evangelie zich inderdaad volledig inzet voor 
gewone mensen en met hen bezig is in alle zaken van het 
dagelijks bestaan, dat vol zorgen, angsten en ellende is. 
Zij vinden in Hem een liefdevolle vriend, die hen troost, 
een herder, die hun de weg wijst, een heelmeester, die 
hen geneest. Hij is de Heer die knecht met de knechten is 
geworden, aller slaaf, en die zo de Mensenzoon bij uitstek 
is. Dit nederige menszijn is het hoogste wat er is - bij 
God! Niet bij de mensen. Die willen machtig zijn, zelfs de 
kleinen en gering en dromen daarvan. Maar wel: bij die 
wonderlijke Abba van Jezus, die wij God mogen noemen 
en die anders is dan alle machtige goden van deze wereld. 
Het is werkelijk het mooiste wat er is in onze wereld, dat 
er nog altijd mensen zijn, die de moed vinden vol te 
houden, omdat zij in Christus een vriend, een herder, een 
heelmeester gevonden hebben. Jezus is vermoord, maar 
Zijn Geest leeft en zo is Hij zelf tegenwoordig, ook nu, 
nog altijd bij gewone mensen, bij de schare die niemand 
kan tellen, omdat ze nu eenmaal niet meetellen. Zo roept 
Jezus vandaag nog, heel persoonlijk, allerlei mensen. 
Maar Hij roept hen niet alleen tot zichzelf, maar ook bij 
elkáár. Zij vormen samen een gemeente, die in deze 
wereld Gods liefde in de Messias waar laat zijn. Die 
gemeente is het lichaam van de Messias. Zij zet zich met 
de Messias in voor de kleinen en geringen. Zij biedt zich 
aan om als eerste aan onrecht en geweld te lijden en er 
onderdoor te gaan. Wie tot de gemeente mag behoren, 
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weet zich door de liefde van Jezus Messias zo gesterkt dat 
hij de moed vindt, onbezorgd, zijn leven te verliezen. Hij 
weet dat Jezus zelf het op die manier juist gewonnen 
heeft. De overwinning van de liefde maakt alles nieuw, 
ook de macht. Deze macht wendt zich tot de zwakken en 
wordt in zwakheid volbracht. Zij overwint het kwade 
door het goede. Zo is de gemeente een bruggehoofd van 
de komende wereld, waarin gerechtigheid en vrede 
wonen. 
Wat betekent het nu dat evangelie politiek moet worden 
uitgelegd? Laten wij maar eerst zeggen wat het niet wil 
zeggen. Wij kunnen uit de bijbel geen politiek program
ma aflezen, geen rechts en geen links. Geen rechtse politi
kus mag met de tien geboden aan de haal gaan en zeggen: 
'Gezag is gezag, de mensen hebben te gehoorzamen en de 
'scheppingsorde' te eerbiedigen', want deze wet is geen 
ijzeren orde, maar een liefdevolle aanwijzing van de God 
der bevrijding om bij Hem te blijven. Deze wet is tora, 
dat wil zeggen: zij behoort bij de bevrijdingsgeschiedenis. 
Geen linkse politikus mag met de bergrede aan de haal 
gaan en zeggen: 'Ziehier de wet van de heilsorde van 
morgen', want de bergrede is ook 'tora': Jezus bemoedigt 
zijn leerlingen om overeind te blijven in de vervolgingen, 
die hen te wachten staan juist van de kant van de politieke 
en de religieuze machthebbers - en daar zijn ook altijd 
linkse bij! Het evangelie staat kritisch op alle Ua: alle!) 
politieke programma's 
Het evangelie moet in zekere zin helemaal niet politiek 
worden uitlegd! Het is, zoals het is, in en uit zichzelf een 
blijde boodschap: Het Rijk van God is nabij en daarom 
bekeert u! En dat heeft ook politieke betekenis, niet los 
van de 'persoonlijke' betekenis, maar juist van daaruit. 
De gemeente volgt haar wonderlijke Heer, die een ge
hoorzame knecht werd, gehoorzaam tot in de slavendood 
aan het kruis! Zij volgt Hem, die daarin zijn onbegrijpe
lijke heerlijkheid had, dat Hij machteloos werd met de 
verslaafde en verdrukte schare. 
Daarom hoort de gemeente daar thuis, waar het hart van 
de Messias klopt in de geschiedenis, bij de vernederden en 
vertrapten. De gemeente gelooft alleen in de Macht van 
deze Christus en verder in geen enkele politieke macht, 
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tenzij die voor haar iets weerspiegelt van wat de Goede 
Herder haar heeft voorgedaan. En zo komt het, dat de 
gemeente protesteert tegen jodenvervolging, tegen ras
senhaat, tegen alle vormen van diktatuur, tegen geweld, 
tegen uitbuiting - als het goed is althans. Dat protest 
komt niet uit een beter weten, niet uit eigenwijsheid 
voort. De gemeente staat zelf onder kritiek van de Messi
as en alleen als zelf-gekritiseerde oefent zij kritiek. Zij 
heeft dus geen program. Kan dit niet hebben. Zij is 
gehoorzaam aan de levende stem, die haar oproept om te 
gaan ook waar zij uit zichzelf nooit zou durven of willen 
komen. 
Wat mijzelf betreft, als medelid van deze gemeente: ik 
meen dat een mens van de Messias in deze tijd, als partij
ganger van de armen er niet langs heen kan om ook 
solidair met de verdrukten te blijven als zij, met gebruik
making van een marxistische strategie (ongetwijfeld hier 
en daar strijdig is met het evangelie!) voor hun vrijheid 
vechten. Van de Messias leren wij toch, dat de ware liefde 
zich uit in solidariteit ook en juist in de schuld. Zo wor
den wij moreel pas recht ontwapend (en als wij moreel 
ontwapend zijn, zullen wij straks ook militair kunnen 
ontwapenen!). Het gaat er niet om, dat ik 'goed' ben, 
maar of ik, als de Mensenzoon verschijnt, gevonden 
word, waar ik thuishoor: bij de schare die niet meetelt. 
Hun zonde zal vergeven worden en dan ook, hoop ik, de 
mijne. Als ik maar niet bevonden word tegen de geest der 
bevrijding te strijden, omdat ik heimelijk toch gekozen 
heb voor de machtigen met opgeheven hand, de gewel
denaars en verdrukkers, want hun zonde is onvergeeflijk, 
omdat die bewust ingaat tegen de geest van God, zoals 
wij Hem hebben leren kennen in die Mens-bij-uitstek, die 
ons in liefde en vriendschap nabij is en uit wiens omar
ming ook ik niet loskom. 
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Zij zullen om mij heen zijn 

Mij wordt recht op de man af gevraagd, wat voor mij het 
wezenlijke van het geloof is. Zo'n vraag brengt mij in 
verwarring. Eigenlijk vind ik het een onbeschaamde 
vraag. Ik zou met rust gelaten willen worden. Ik leef, ik 
ga, ik sta, ik eet, ik drink, ik praat, ik vrij, ik slaap en het 
is goed. Mag dat misschien nog in ons theologenlandje? 
Moet ik mij weer verantwoorden? Moet het kostbare, 
bedreigde, maar zo lieve mensenleven gerechtvaardigd 
worden? Mag ik niet onbezorgd zijn? 
Ik praat zo gauw mijn mond voorbij. Als ik om mij heen 
kijk, zie ik dat het 'christendom' veel mensen dom houdt 
en onmondig maakt, vastbindt met de touwen der kon
fessie en spant voor de karren der machtigen. De dienaren 
der kerk spreken van vergeving, maar 'ze zweten erbij. 
Het religieuze gedoe is een zware domper op het mense
lijk leven, waardoo~ het allemaal nog veel moeilijker 
wordt dan het toch al is. En dan is er nog die verschrikke
lijke zwaartekracht van het boze, waardoor het goede 
onbedoeld en onverhoopt verkeerd uitwerkt. J:Iulp en 
bijstand houden het onrecht in stand. Liefde wordt ge
prostitueerd door de geweldenaar: de gevolgen van zijn 
wandaden worden erdoor versluierd. 
Maar ik begrijp het wel: wij moeten het niet over het 
christendom hebben, zelfs niet over de institutie der kerk, 
maar over het geloof in de Messias zelf! Dat is waar. Toch 
valt mij dat steeds moeilijker: je kunt het niet losmaken 
van twintig eeuwen christendom. En je mag het ook niet, 
op straffe van loos, idealistisch gepraat. Voor wie gelooft is 
die geschiedenis een verschrikkelijke aanvechting. Van die 
aanvechting ben ik echter niet af als ik het geloof de rug 
toekeer: ik kan niet zonder fiducie leven. Dus moet ik die 
aanvechting doorstaan. En dan wordt zij tot een appèl. 
In de kerk zoeken miljoenen kleine mensen, die vermoeid 
zijn van het slaven en sloven rust en vertroosting. En wat 
vinden zij? Een met de macht gelieerd instituut, dat hen 
de last van religieuze voorschriften en morele wetten 
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oplegt, waaraan zij onder hun omstandigheden bezwij
ken. Zij vinden niet de genade, maar krijgen de genade
slag. Soms denk ik: Jezus Messias is allang elders en zijn 
woord: 'wie één van deze kleinen ergert, zou met een 
molensteen om de hals in zee moeten worden gewor.pen 
(Markus 9:42)' is tot een oordeel over de kerk geworden. 
Als ik dan maar besef, dat ook ik tot die kerk behoor. Ik 
kan mij er niet aan onttrekken. Het is ook mijn onge
hoorzaamheid, waardoor het zo geworden is als het is. 
Het is vreemd, wonderlijk, eigenlijk onbegrijpelijk, maar 
die kleine mensen, die stillen in den lande, die armen en 
geringen horen dwars door al die bijgeluiden heen die 
veel zwakker schijnende stem van de Masjiach-vorst. Zij 
horen zijn vrijspraak, zijn vertroosting en zij zien in zijn 
lichtende gestalte hun eigen toekomst als zonen en doch
ters van God. Hoe het mogelijk is, weet ik niet, maar zij 
horen het evangelie, soms buiten de kerk, maar heel vaak 
(en dat is verbijsterend) zelfs in de kerk! Voor deze klei
nen is de kerk het organisme van de Messias Jezus, zijn 
lichaam in de wereld. Hooggezetenen, vervreemde prela
ten en gekorrumpeerde kerkvorsten zijn er voor hen niet: 
ze hebben ze dóór! Die plaatsvervangers van God en de 
Messias mogen nog zo hard roepen: alles loopt via ons, 
denk erom! de kleinen en geringen gaan toch gewoon 
recht op de Heer zelf af, want die is hun bondgenoot in 
het lot. Er gebeurt in de kerk heel iets anders dan aan het 
oppervlak zichtbaar wordt. De Geest waait waarheen hij 
wil. 
De kern van de zaak is, dat de vermoorde Messias over
winnaar is, ook als de kerk - u en ik! - hem verloochenen 
en verraden. Niet waar de kerk is, is de Messias, maar 
waar de Messias onder de zijnen is, de schare die niet 
meetelt, dáár is de kerk. Vermoeiden zullen rust vinden, 
treurenden vreugde, hongerigen brood, dorstigen water, 
vervolgden komen thuis en armen worden met goederen 
vervuld. De verdrukker, de broodrover , de goddeloze zal 
worden verbrijzeld. En een religieus instituut, dat deze 
geweldenarij versluiert, met vrome leugens bemantelt en 
dat uit is op zijn eigen voortbestaan en zijn eigen glorie, 
zal mee ten ondergaan, ook al noemt het zich met de 
naam van Christus zelf. 
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Het christendom is als zodanig een religieus verschijnsel, 
dat onder de wetmatigheden valt die voor zulke institu
ties geldt: zij sanktioneren de orde en rechtvaardigen het 
onrecht, zelfs al zouden zij dat niet willen; het is hun 
'tragiek'. Ook de God van het christendom is godsdienst. 
Maar dwars tegen de stroom in, dwars tegen alle gods
dienst van mensen in, gaat de mensendienst van de gans 
andere god, die geen god wil zijn - tenzij om de goden te 
verslaan -, maar die mens-onder-de-mensen wil zijn, hun 
bondgenoot tegen het lot, hun bevrijder uit de verdruk
king. Die god zie ik niet -, wat ik zie is dat hij dagelijks 
wordt omgebracht, vermoord, juist daar waar men zegt 
hem te kennen en te vereren. Nee, zien doe ik hem niet, 
maar in hem te geloven kan ik niet laten. 
Waarom loop ik dan niet weg uit de kerk? Tot mijn eigen 
verbazing, doe ik dat niet! Blijkbaar heb ik de kans niet 
gekregen om te vluchten, blijkbaar ben ik vastgehouden. 
Want het is niet ter wille van onszelf, dat geloof, hoop en 
liefde ons in de Messias werden geopenbaard, maar ter 
wille van hen die zonder God, zonder geloof, zonder 
hoop en zonder liefde in deze wereld leven, kreperen, 
sterven. Het christendom mag geen narcistische verlos
singsreligie zijn, want krachtens zijn wezen is het geloof 
in de opstanding, in de oprichting van gerechtigheid, in 
het komen van het Vrederijk. Zolang wij leven in deze 
onverloste, zuchtende en bloedende mensenwereld, in dit 
lichaam van dood en verderf, zullen wij schreeuwen te
gen de lange duur van de dingen, zullen wij hopen tegen 
de klippen op. En als ik het opgeef, zullen er vrienden 
zijn, kameraden, broeders en zusters die mij zullen herin
neren aan deze belofte van trouw. En zij zullen om mij 
heen zijn als gemeente van de Messias, als een levend 
leerhuis voor mijn geweten. 
Uit de kerk als organisatie kun je weglopen - al moet je 
dat niet doen - zij kan je ook monddood maken of zelfs 
verwijderen - al moet je je dat niet laten doen - maar uit 
de status confessionis, uit de situatie, waarin het erop 
áánkomt, niet te zwijgen, de hoop niet op te geven, te 
blijven protesteren, kun je niet weglopen. Dat verhindert 
de geest der heiliging. Hij laat je niet met rust. En hij 
neemt andere mensen in zijn dienst, die om je heen staan 
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als vrienden in de Messias, die je overeind houden, je 
bewaren voor ontrouw, verloochening, vlucht. Zij kij
ken je aan en je schaamt je voor de worm der vertwijfe
ling in je hart. 
Maar zij hebben er ook weet van. Ook aan hun hart 
knaagt hij. Dan geldt het: samen stand houden. Niet de 
religieuze daad maakt de mens tot christen, maar het 
deelnemen aan het lijden van God in deze wereld (Bon
hoeffer). Ik geloof niet in een God, die almachtig is en 
alles bestuurt en beheert, zodat wij het moeten nemen 
zoals het valt. Ik geloof, dat de Knecht Heer is en dat Hij 
God is, die dineze wereld lijdt en van ons vraagt zonder 
zo een religieuze projektie, zo een almachtige X te leven! 
Zijn onmacht is de ware almacht, waarmee wij het een
voudig hebben te wagen, vol fiducie, op hoop tegen 
hoop. 
Is dit psychisch wel vol te houden? vraa~t men steeds 
weer, want onze kultuur wil, dat iedereen safe and sound, 
iedereen happy is of op weg zijn geluk te zoeken en te 
vinden. Het zou zelfs een mensenrecht zijn, persuing and 
obtaining happiness and safety (BiB of Rights, 1776). 
Zeker, de mens heeft er recht op, maar niet te vroeg, niet 
voor de anderen uit, niet ten koste van de anderen. Heer 
Keuner smaakte zijn maaltijd niet, zolang hij wist van 
mensen die honger lijden.ls dat psychisch uit te houden? 
Een gezette tijd wel, maar je verslijt eraan. De hoge 
dromen van onsterfelijkheid worden verstoord. Het is 
goed, dat er een eind aan is. Je telt je dagen. Je wordt 
moe. Maar tegelijkertijd word je bemoedigd en getroost 
juist in dit lijden, want steeds helderder besef je dat het in 
zijn kern heerlijkheid is en dat dit ooit zal blijken. Wat 
psychisch niet te verwerken is, waar je lichamelijk aan 
bezwijkt, wordt ons toch mogelijk gemaakt. Hoewel wij 
in de druk zijn, zijn wij niet in het nauw, hoewel om raad 
verlegen, niet radeloos, zou Paulus zeggen. 
Wij hebben als 'christenen' niet de oplossing op zak, laat
staan de verlossing. Wij hebben geen geheimleer, die de 
sleutel is tot het paradijs. Wij hebben alleen van de Messi
as een voorbeeld ontvangen. Dit is de liefde, lotgenoot in 
de knechtschap, bondgenoot tegen het lot te zijn van allen 
die zonder god in de wereld zijn. Hopeloos met de hope-
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lozen en sprakeloos ~et de sprakelozen, moeten wij dat 
woord in alle tijden opnieuw leren spellen: liefde. Als 
deelgenoot in het lijden verbreiden wij geen heilsleer, 
brengen geen boodschap, maar proclameren het koning
schap van de Goede Herder, die zijn leven voor ons inzet. 
Daarop is onze hoop temidden van alle hopeloosheid 
gegrond. Wij zijn het licht niet. Wij hebben geen licht, 
maar getuigen van het licht. 
De gemeente is de alternatieve volksvergadering, waar 
vanuit het reine geweten van messiaanse mensen politieke 
beslissingen worden genomen, die niet kunnen worden 
opgelegd, niet kunnen worden afgedwongen, maar die 
wel door exemplarische beoefening kunnen worden 
voorgeleefd. In het midden der gemeente zijn wij moreel 
ontwapend, is alle tegenstelling tussen heer en slaaf, alle 
strijd tussen jood en Griek, alle tegenstelling tussen man 
en vrouw opgeheven, geestelijk, 'in de Heer', maar ook: 
vleselijk, historisch, materieel. Zo proclameert de ge
meente door haar 'zijn' het koningschap van de Man, die 
zich ten bloede stukliep op de muur der afscheiding en 
haar voorgoed doorbrak. Uit die gemeente weg te lopen, 
zou verraad zijn aan het Mensenkind, die door zijn leven 
en sterven het mens-zijn objektief en subjektief heeft 
veranderd en vernieuwd, Jezus Messias. Hij laat mij niet 
los. 
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Balanceren 

Het was in het voorjaar van 1943, de sneeuw was einde
lijk gesmolten, de lente kwam over het bezette land en ik 
ging logeren bij mijn neef in Den Haag, een jongen van 
mijn leeftijd, zestien jaar, en net als ik op het gymnasium. 
Hij was breder en stoerder dan ik, durfde ook veel meer, 
zodat ik hoog tegen hem opzag. Vooral ook omdat hij 
ook nog prachtig piano speelde uit zijn hoofd: Bach, 
Beethoven, Schubert, het parelde allemaal onder zijn vin
gers vandaan. Ik luisterde er verwonderd naar, mijn mu
zikale ervaring ging nauwelijks verder dan het slepende 
kerkgezang en het weemoedig zagen van het harmo
mum. 
Roeland, zo heette mijn neef, zei: Ik heb een vriendje, hij 
heet Marcel, hij is joods, portugees joods; zullen wij naar 
hem toe gaan? Hij vertelde dat Marcel ook soms bij hem 
thuis kwam, hoewel joden niet bij 'arische' nederlanders 
mochten komen. Hij was ook zestien jaar en best een 
geschikte jongen, maar wel een barbaar, volgens mijn 
neef: van muziek begreep hij niets, hij had nauwelijks 
geduld genoeg om een Invention van Bach uit te zitten en 
verklaarde zijn totale gebrek aan kennis van het Oude 
Testament - dat toch het boèk van zijn volk was - uit het 
feit, dat hij er alleen een 'oude druk' van had. Maar het 
was een aardige jongen, je kon met hem lachen, hij kon 
boeiend vertellen en hij had behoefte aan bezoek, want hij 
zat meestal eenza~m op zijn kamer op de derde verdie
ping van één van Den Haags lanen van 'mindersoort' 
zoals men toen wel spottend zei. 
De kleine woning, waarin Marcel met zijn vader en moe
der woonde, was veel rijker ingericht dan in de buurt 
gebruikelijk was: weelderig, maar niet echt mooi, te op
dringerig. Het was er ook veel te vol. Dat kwam, omdat 
zij uit een grote villa kwamen ergens buiten Den Haag, 
Wassenaar of zo. Vader Marcel was 'rijk': hij had schatten 
verdiend in de bonthandel. Uit die villa waren ze verdre
ven, omdat ze joods waren en joden moesten worden 
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'gekoncentreerd', steeds meer. Maar zijn vader liet zich 
absoluut niet ontmoedigen. Hij had daarvoor twee argu
menten, die hem en zijn vrouw op de been hielden, vol 
vertrouwen (of was het zelfbedrog?). En die twee argu
menten waren nog strijdig ook. In de eerste plaats waren 
ze sefardisch en het ging de Moffen om de Ostjuden, op 
wie zij ook een beetje neerkeken, al waren ze bewogen 
met hun lot. In de tweede plaats, mochten ze worden 
opgepakt, dan zou vader met zijn goud toch zeker die 
immorele schoften kunnen omkopen, die waren toch 
zeker alleen maar op roof uit! 
Nadat Roeland mij had voorgesteld, werden we in de 
huiskamer, gezeten in grote, lederen fauteuils, op thee 
met koekjes onthaald, een ongekende luxe voor ons. 
Maar over deze schijn lag een loodzware lucht: deze 
burgerhuiskamer was een hoek, waarin drie mensen 
wegscholen voor het aansluipend lot, dat niet was te 
keren: het verdwijnen in nacht en nevel. Zij deden alsof 
zij het niet wisten, alsof zij geen onraad roken. Misschien 
wisten zij het echt niet. Al pratend werd het van ogenblik 
tot ogenblik ontkend. Daarom juist werd het opgeroe
pen. Ja, eigenlijk wisten ze het: toen zij werden verdreven 
uit de villa, hadden ze een paar weken vastgezeten. Maar 
had het geld dan geen wonderen gedaan? Hadden zij dan 
geen stempel, dat hen vrijwaarde van deportatie? 
Na de thee gingen wij naar boven, naar de kamer van 
Marcel. Wij praatten over al die dingen, waarover je het 
hebt als je zestien jaar bent: zeilen en zwemmen, school 
en meisjes. Marcel kon over alles meepraten. Zijn verha
len overtroffen de onze vele malen. Zijn vermogen tot 
overdrijven was ontzagwekkend. Ik was niet anti-joods 
opgevoed. Integendeel: in gereformeerde kring was het 
joodse volk het uitverkoren volk en zij bleven dat, want 
niet zij hadden de Heer Jezus gekruist, maar wij, door 
onze schuld! Toch was er ook iets van vergif in mij: ik 
dacht, dit is jóódse overdrijving en Marcel is een op
schepper. Dat wás ook zo, maar anders dan ik toen 
vermocht te doorgronden. Het was de overdrijving van 
een jongen, die op zijn zestiende alles al beleefd moest 
hebben wat er in een mensenleven te beleven valt: hij had 
immers geen toekomst meer. Wij, Roeland en ik, hadden 
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nog een 'eeuwigheid' voor ons: voor ons bestond de 
dood niet ... , maar hij was reeds onder zijn beslag. Daar
om had hij over alle oceanen gezeild, had schipbreuk 
geleden en was over meer dan veertig kilometer naar de 
kust gezwommen. Daarom hoefde hij ook niet meer naar 
school, want immers hij wist reeds alles. Daarom had hij 
geslapen met een weelderig meisje alle nachten van zijn 
korte gevangenschap. Toen wij in die vakantie werkelijk 
gingen zeilen - wij hadden hem kleren van ons, zonder 
ster, aangetrokken - raakte hij hopeloos in de touwen 
verward, ging bij harde wind aan de lage kant zitten en 
sloeg tenslotte overboord doordat hij een klap van de 
giek kreeg. In het water spartelde hij als een aangeschoten 
eend en schreeuwde luid om hulp. Wij haalden hem weer 
aan boord met de pikhaak. Tegenover de meisjes betoon
de hij zich beschouwelijk, wat ook maar het beste was na 
zijn smadelijk figuur. Hij deed zelfs geen poging ze onder 
de indruk te brengen met zijn grootse verhalen. Naar het 
minnekozen van Roeland met één van de meisjes keek hij 
meer dan een uur met grote melancholische ogen. 
In die meidagen waren wij vele malen bij Marcel te gast 
op zijn kamer, want wij durfden geen tweede keer een 
sterloos avontuur aan, vooral niet nu het zo'n misbaar 
had gegeven. Hij was het die altijd het woord voerde, 
hoewel mijn neef en ik niet voor een kleintje vervaard 
waren als het ging om onze mond te roeren. Steeds meer 
begon ik te vermoeden, dat Marcel 'wist' wat mij was 
toevertrouwd door mensen die het weten konden: wat 
het betekende dat het joodse vraagstuk zijn 'Endlösung' 
tegemoet ging. Het was te merken aan zijn 'megalomani
sche' verhalen, die op snoeverij leken, maar het niet wa
ren. Of - misschien wist hij het ook niet en probeerde 
zich iets wijs te maken, maar slaagde daar niet in, zoals 
zijn moeder en vader, zodat het zich zijns ondanks uitte. 
Ik' draag wonderlijke herinneringen mee aan onze ont
moetingen met deze jongen. Nog aarzel ik te vertellen 
wat er gebeurde. Marcel nam ons mee naar de waranda 
van zijn kamer. Achter de huizen in de tuinen stonden 
hoge bomen, waarvan de toppen ruisten in de wind. Wij 
bevonden ons op de hoogte van die zwiepende kronen. 
Plotseling zette Marcel zijn handpalmen op de houten 

79 



leuning van de waranda, had zich afgezet voor wij er erg 
in hadden en stond op zijn handen boven de peilloze 
diepte. Minutenlang balanceerde hij heen en weer op de 
leuning. Hij lachte ons vreemd toe met zijn omgekeerde 
gezicht. We stonden vastgenageld van angst, maar gre
pen niet in. Toen liep hij zich vallen, terug op de waranda 
en zei: nu jullie! Roeland deed een poging, hij zette zich 
wel drie keer af, maar hij presteerde niet meer dan dartele 
kalversprongen. Mijn pogingen waren nog minder. 'Dat 
dacht ik wel,' zei Marcel, 'dat komt omdat jullie niet 
vermoord worden.' Werkelijk, dat zei hij. 
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Questura di Pisa 

Mijn vriend Bob is een gelukskind. Hij geniet het leven, 
doet zich tegoed aan de kleinste kruimel. Als de zon 
doorbreekt, begint ook hij te stralen. Handenwrijvend 
loopt hij over de markt, zonder een cent op zak. Dat het 
allemaal te koop is, is hem genoeg. Ik ken niemand zo 
onbezorgd als hij, niemand ook die zo ontvankelijk is 
gebleven, al heeft hij weet van alle nood en zorg. 
Onze gemeenschappelijke vakantie had ons in Pisa ge
bracht. Bob stond versteld dat de toren werkelijk scheef 
was. Het bracht hem in alle staten van uitzinnigheid. De 
foto's van dit mirakel hadden hem kennelijk nooit over
tuigd: zelf immers maakte hij zelden opnamen waarop 
alles recht stond en hij was niet zo naïef dat hij de reklame 
niet wantrouwde. Hij danste om de toren als een derwisj, 
die de zwaartekracht bezweert. Hij had dan ook geen 
behoefte de toren te beklimmen, omdat het gevaarte op 
zich al de natuurwetten tart. De mededeling in de reis
gids, dat de toren ook nog een centimeter per jaar verder 
uit het lood zakt, bracht hem in een diep gepeins: elke dag 
kwam het roemloos einde nader, onvermijdelijk. 
Zelfs aan Bobs uitingen van verwondering is een einde, 
zodat ons voor zonsondergang nog tijd restte om een 
wandeling door de stad te maken. Wij slenterden lukraak 
door de straten en kwamen bij het invallen van de sche
mering aan in het stadspark. Daar zetten wij ons te ruste 
op een bank. Bob was nog lang niet toe aan zitten: hij 
dartelde door het park, rook aan de bloemen, zag op naar 
de bomen en nam het silhouet van de stad in zich op. Hij 
had, onbezorgd als hij was, tegen de zin van zijn vrouw 
in, die wel door zorgen en angsten wordt gekweld, zijn 
zwarte leren tasje naast een vrijend paartje op een bank 
gelegd, vertrouwend dat minnende mensen niet stelen, 
zoals boze mensen niet kunnen zingen. Wij zaten gedrie
en naar Bob te kijken: zijn aanstekelijk genieten was voor 
ons een bron van vreugde geworden in deze vakantie. 
Wij benijdden hem zijn onbezorgdheid, en zijn ontvanke-
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lijkheid. We hadden wel menig maal gezegd: bij Bob 
vergeleken is iedereen blasé. 
Het werd langzaamaan tijd om wat te gaan eten. Het gold 
dus Bob te roepen, die ongetwijfeld olijk van achter een 
van de struiken te voorschijn zou komen. Dat deed hij en 
we stapten op. Zijn vrouw was zo attent hem aan zijn 
tasje te herinneren, waarin al onze reispapieren zaten. 
Achteraf gezien merkwaardig, dat wij die onmisbare do
kumenten uitgerekend aan hem hadden toevertrouwd. 
Het zal wel te maken hebben met dat uitzonderlijk fraaie 
tasje, waarin alles zo wonderwel paste. Het kozend stelle
tje was vertrokken - de tas trouwens ook. Voor ons was 
dit de vervulling van vele malen herhaalde onheilsprofetie 
op grond van onze sombere schatting van de eerlijkheid 
van het italiaanse volk, inklusief de vrijenden onder hen. 
Wij voegden daar nu aan toe, dat waarschijnlijk vrijenden 
in het bijzonder krimineel waren: ze verborgen natuurlijk 
hun kwade bedoelingen achter het minnespel. Trouwens, 
mensen die vrijen hebben hoe dan ook iets steels. Zijn 
vrouw gaf in welgekozen woorden een vernietigende 
kenschets van Bobs goedmoedige aard die hem in deze 
wereld van geweld en misdaad nog eens duur zou komen 
te staan. Het slachtoffer van de tirade was nauwelijks 
onder de indruk, niet van die boze woorden, maar ook 
niet van de spoorloze verdwijning der reispapieren, zon
der welke wij in een vreemd land toch vogelvrij waren. 
Zelfs het verlies van het tasje van zacht leder, waarmee 
hij, het losjes om zijn pols dragend, koket placht te para
deren, scheen hem niet echt te beroeren. Wij keken om 
onszelf gerust te stellen nog wat rond, zonder hoop en 
konstateerden dat de papieren definitief weg waren. 
Het is in zo'n situatie niet gemakkelijk aan de vicieuze 
cirkel van een zelfgenererende boosheid te ontkomen en 
de stommeling niet te zeer te wraken door de gevolgen 
van zijn zorgeloosheid geheel op zijn eigen hoofd te la
den. Wij vermochten in die zelfbeperking dan ook. niet 
geheel te slagen. We probeerden Bob duidelijk te maken 
dat wij nu paria's waren ten prooi aan willekeur en chica
nes. Hij was echter geheel ongevoelig voor deze blijken 
van fundamenteel ongeloof en deze laffe vlucht voor het 
wezen van de condition humaine. Hij stelde voor eerst in 
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alle rust en zo mogelijk exquis en copieus te dineren. De 
reden die hij opgaf om tot deze tijdrovende en geldver
slindende uitspatting over te gaan was, dat op deze wijze 
de eerlijke vinder de gelegenheid en de tijd zou krijgen 
het tasje bij de politie in te leveren. Verder konden wij 
in het restaurant ons op de hoogte stellen van de ligging 
van het politieburo. Hoewel wij ook de zonnige aard van 
onze vriend in dit voorstel weerspiegeld zagen, be
woog onze eetlust ons tot instemming. Wij konden ons 
overigens slecht indenken, dat ons tot het aandachtig 
nuttigen van de spijzen de vereiste kalmte en rust zou 
worden geschonken. Wij deden wat hij had voorgesteld 
en namen de heerlijkste maaltijd tot ons, die ons in deze 
dagen was beschoren. De spumante zorgde ervoor dat 
Bobs geest ook over ons vaardig werd. Bob zocht na het 
eten in een heel klein woordenboekje het woord voor 
politieburo op: questura. Vervolgens wist hij ook de 
vermoedelijke plaats van dit buro zo ongeveer op de kaart 
te vinden. Daarmee was, zo meende hij, in principe het 
probleem opgelost, althans voor zover het in onze macht 
lag. 
Na de maaltijd begaven hij en ik ons op weg. Het leek een 
tamelijk lange voettocht te worden; onze kaart van Pisa 
was heel onvolledig, zodat wij besloten de weg te vragen. 
Op de hoek van de straat stond een taxi; wij vroegen de 
chauffeur: questura? Hij deed het achter portier open en 
liet ons instappen. Ik zat nog niet, of het schoot mij te 
binnen, dat wij de geldbuidel bij de vrouwen hadden 
achter gelaten; wij zaten dus platzak op de achterbank. 
Ook dat bracht Bob in het minst niet in verwarring. Deze 
rit, zei hij, dient ertoe ons op de juiste plaats te brengen en 
niet om een te voet onoverbrugbare afstand af te leggen. 
Dus zou de chauffeur ongetwijfeld elke betaling weige
ren. Het waren, volgens Bob, louter menslievende mo
tieven die hem bewogen ons mee te nemen. Tot mijn 
verbazing was die prognose juist. De chauffeur zette ons 
af op de hoek van een straat, die hij met zijn auto niet in 
mocht en wees ons met hoffelijke gebaren de questura, 
die een honderd meter verder was gelegen. Het was een 
vrij groot, kleurig gebouw op de stoep waarvan onder 
het schijnsel van een smeedijzeren lamp een agent van 
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politie stond. Hij keek kennelijk verwachtingsvol naar 
iemand uit. In zijn hand had hij een zwart tasje. Bobs 
tasje! 
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De liefde blijft 

Toespraak bij de crematie van 
onze vriendin Tom W.-v. Z. 

Tom W. is 'temidden van ons heengegaan'. Zo staat het 
op de rouwbrief en wij mogen aannemen, dat deze woor
den zorgvuldig zijn gekozen. Zij drukken heel nauwkeu
rig uit wat Tom zelf heeft willen zeggen op de laatste dag 
van haar leven, zaterdag 14 februari 1981. Zij heeft die 
dag begroet: het hele gezin was verenigd. Zij raapte haar 
laatste krachten bij elkaar, is naar beneden gekomen om 
in de huiskamer te zijn, in het midden van de haren, ja zij at 
zelfs aan tafel. Zo heeft zij haar laatste krachten niet laten 
wegvloeien, maar, bewust, gebruikt en geschonken aan 
hen die haar lief waren. Zo kwam zij nog eenmaal haar 
onafwendbaar lot te boven en stelde zich in het midden. 
Daar is zij heengegaan. Dat is een aktief werkwoord en 
niet passief, zoals 'weggenomen' of 'overleden'. Zo is het 
ook bedoeld. Toen die laatste avond temidden van de 
haren om was, is zij gegaan; heeft zij zich opengesteld 
voor de komst van de dood. Zij heeft gezegd: meer is mij 
niet gegeven en zij is heengegaan. 
Wie je ook spreekt van de kring rondom haar, die zij 
achterliet, bij allen overheerst, nog boven het verdriet om 
dit heengaan uit: de zoete verwondering over het leven, 
over het 'zijn' van deze levensvriendin, van deze moeder. 
Ik zou ook· kunnen zeggen: dankbaarheid, maar dat is 
toch het goede woord niet, hoe gebruikelijk het ook is in 
dit geval. Deze vrouw vroeg nooit dankbaarheid, het was 
haar te opgelegd, alsof er iets vereffend moest worden. 
Daarom vraagt zij het ook nu niet. 
Zij had een groot talent voor liefde meegekregen en dat 
heeft zij graag en in grote vanzelfsprekendheid laten 
bloeien en vruchtdragen, zoals een boom bloesemt en 
uitbot. Dat beeld kies ik niet, maar zij: als het ging om te 
verstaan wat 'verrijzenis' is, dacht zij zelf altijd aan de 
natuur, hoe daar het leven steeds weer heenbreekt door 
de afgestorven schalen. In haar liefde had zij een aansteke
lijke vitaliteit, zelfs, misschien zelfs in het bijzonder in de 
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jaren waarin zij al was gemerkt om te worden gekapt. 
Maar dat was niet puur natuur, ook dat - zij was een kind 
van de lente - maar veeleer nog: dat talent voor liefde, dat 
zij in haar leven ruimte gaf, ook toen er nauwelijks meer 
ruimte scheen te zijn. Zij had een heldere blik voor waar 
het leven in zijn ontwikkeling en opbloei dreigt te tanen, 
waar het belaagd wordt door verdrukkende macht, be
dreigd door innerlijke of uiterlijke krachten. Dan nam zij 
het op voor zo'n mens, om met de inzet van al haar 
vermogen, vooral ook haar grote charme, die speels in de 
strijd werd geworpen, speels maar beslist, te pogen die 
mens weer in de ruimte te zetten en in het licht. Er moest 
heel wat gebeuren wilde haar dat niet lukken. Vanuit haar 
eigen oordeel nam zij het op tegen alwie zich opblies tot 
autoriteit. De liefde kon haar immers niet bedriegen. 
Daar komt nog iets bij. U moet mij niet verkeerd ver
staan: maar dit was geen zelfopoffering. Want zelfopoffe
ring is een religieuze prestatie en daar was ze wars van. 
Zij deed het ook niet voor zichzelf, al lijkt het - banaal als 
wij zijn - het alternatief. Zij kende het geheim: wie lief
heeft, doet dit graag. Hij gaat erin op, helemaal. Zij deed 
het graag beminnen - - en daarom schonk het haarzelf 
ook zoveel. Zij bloeide erin. Dat is het eigenaardige van 
de liefde. Zij werkt heel anders dan het ruilmechanisme 
op de markt (zo vaak door haar vader bespot!): wie daar 
weggeeft, raakt kwijt en wie daar ontvangt, krijgt erbij -
- totdat de één alles heeft en de ander niets. Zo is het niet 
met de liefde: in haar vallen geven en nemen samen. 
Daarom kan ik zeggen: hoewel zij het niet voor zichzelf 
deed, cijferde zij zich ook niet weg. Zij was een lentekind 
en had het leven lief. Zelf was zij stralend tegenwoordig 
in haar liefde als een bloem in bloei. Dat was nog zo in de 
donkere dagen in het ziekenhuis, toen zij zich met de 
paardemiddelen van de moderne geneeskunde liet besto
ken om een laatste kans te mogen hebben. Rondom haar 
waren jonge mensen, verpleegsters, haar eigen kinderen, 
vrienden van hen en die werd een ontzaglijke moed ge
geven, troost ook - - hoe? doordat zij bereid waren haar 
liefde te vragen en te ontvangen. Zij liet zich aanspreken, 
zij liet zich helpen. Zo bloeide ook daar de narcis in de 
woestijn. Een kostbare herinnering is voor hen die on-
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denkbare negenenveertigste verjaardag, gevierd in uit
bundigheid bijna, temidden van bloemen, terwijl het ge
bak rondging, daar in het ziekenhuis. 
Er is nog een reden, waarom ik dat woord dankbaarheid 
niet wil gebruiken. Tom als moeder heeft nooit ge
vraagd, laat staan geëist, dat zij in de vastgelegde rol van 
moeder zou worden erkend, waartegenover dan de bijbe
horende kinderlijke verplichtingen zouden staan. Moe
derzijn was voor haar geen rol en geen prestatie, waar
voor een tegenprestatie op zijn plaats zou zijn. Eén ding 
heeft zij met haar hele hart verwenst: konkurrentiestrijd 
en kompetitiezucht. Zij heeft die in haar gezin niet toege
laten. En hoe gemakkelijk gebeurt dat niet. Zelfs onze 
scholen en universiteiten, die opvoedings- en opleidings
instituten heten te zijn, zijn in vele opzichten verworden 
tot georganiseerde intellektuele wedlopen, rationele 
harddraverijen, waarbij maar één ding ons beheerst: wie 
haalt de eerste prijs binnen? Deze vrouw heeft dat veraf
schuwd. Haar liefde schuimde over van vertrouwen, dat 
de andere mens, ook de jonge, het hare, het zijne zou 
doen in vrijheid, zo niet vroeg, dan laat, zo niet zus, dan 
zo. Dan dacht zij aan veel meer dan aan dat schraal
eenzijdige, waarnaar alleen onze maatschappij schijnt te 
vragen en wat de school derhalve meent te moeten eisen. 
Kijk, dat is de reden, dat ik niet sprak van dankbaarheid 
voor wat Tom heeft gedaan, maar van zoete verwondering 
voor wat zij was en is. Wij heffen haar niet op het erepo
dium van de zegevierende heldin en leggen haar geen 
lauwerkrans om. Zeker, iets heldhaftigs had zij ook, 
maar het is niet van eigenlijk belang. Zij droeg in alle 
eenvoud haar deel van het lijden der mensheid, het deel 
dat haar overkwam, terwijl zovelen in geweld en haat 
ondergaan. Wij spreken er sotto voce over, of liever: wij 
zwijgen. Zoete verwondering past ons, omdat zij, zonder 
exhibitie, heeft laten zien hoe schoon en hoe groots het 
gewone mensenleven is. Het gewone mensenleven in zijn 
lichamelijkheid en kwetsbaarheid, in zijn honger en zijn 
koorts, wint niets bij prestaties, bij morele heldendaden, 
intellektuele kampioenschappen en rekords van zelfopof
fering. Voor haar was het gewone mensenleven goed 
genoeg. Zij heeft het geleefd, intens, bemind met al haar 
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vezels en zij heeft het node afgelegd. En dat slaat ons met 
die eigenaardige bitterzoete verwondering, die zich maar 
in één woord, heel innig, heel diep, laat uitzeggen: gena
de! In het grieks is het woord voor genade ook dat voor 
charme: het charisma der liefde, de charme der genegen
heid. Dat mag geen prestatie worden genoemd, want dat 
komt van de overzijde, uit de verborgenheid: het is een 
gave! 
Daarom is deze crematie geen droeve plechtigheid. Het is 
een daad van piëteit aan haar gestorven lichaam, dat wij 
loslaten en prijsgeven. Zo scheiden wij wel van haar, 
zoals zij lichamelijk temidden van ons was, want immers: 
zij is heengegaan. Dood is zij en dat is een hard woord, 
waarmee wij onverbloemd een koude realiteit aanduiden, 
waarvan de verschrikkingen langzaam tot ons zullen 
doordringen. Ook is waar, dat die harde dood te vroeg 
kwam. Wat heeft zij verlangd de jongeren langer te mo
gen begeleiden. Zij heeft haar kinderen tot de drempel 
mogen brengen, niet verder; tot daar waar vele moeders 
de kinderen van hun kinderen mogen zien komen. Een 
derde deel van haar leven viel onder de slopershamer van 
die onstuitbare woekering. En toch: zolang er mensen 
zijn die haar gedenken, leeft zij, ook al is zij gestorven. En 
die mensen zijn er, zullen er zijn tot in lengte van jaren. 
Het zijn de mensen temidden van wie zij er was en die in 
zoete verwondering hun verdere leven haar zullen mee
dragen in het hart en in het hoofd en die haar stem zullen 
horen, menigmaal tot verheldering. 
Wat is dat, gedenken? Het is herinnering, die zegt: zo was 
het. En een mens koestert haar, de herinnering, want het 
is kostbaar dat onherroepelijke verleden. Maar het is nog 
meer. In het gedenken wordt het verleden weer een te
genwoordigheid, zodat je ontdekt: de liefde is gebleven, 
de liefde blijft altijd. Die is niet opgehouden, die is niet 
heengegaan. Wie zich zo bemind gevoeld hebben als zij, 
temidden van wie Tom was, zullen daarvan hun leven 
lang het stempel dragen. Zij is heengegaan. Dat wil zeg
gen: haar lichaam geven wij in piëteit prijs, maar haar 
laten wij niet achter. Ach nee, zij is heengegaan, zij is ons 
vóórgegaan de toekomst in. Zij is niet een mens van 
voorbij, van gister en straks van eergisteren, maar zij is 

88 



een pionierster, een baanbreekster, een voorgangster. Zij 
heeft ons immers voorgeleefd het gewone leven van een 
mensenkind. Een levenwekkende stroom zal daarom blij
ven uitgaan voor ieder die haar heeft liefgehad en die haar 
nog liefheeft, omdat zij met haar liefde dat wonderlijke, 
belangeloze talent in hen gewekt heeft. Dat is een won
der, want dit talent staat in onze wereld bloot aan het 
verderf van afgunst, strijd, geweld en het zou er door 
worden verstikt, als het niet genadig werd gered door 
mensen daartoe geroepen en verkoren. Zolang het talent 
van liefde ons is gegeven en wij het graag laten bloeien en 
vruchtdragen, opschietend van tussen het gesteente, -
zolang hebben wij ook haar niet achtergelaten, maar mag 
het gelden, dat zij is heengegaan voor ons uit als een 
mensenkind, dat je graag navolgt, omdat zij zelf - dat 
was haar geheim - ook een navolgster was van wie haar 
waren voorgegaan in het wonder, dat wij liefde noemen. 
Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. En de meeste van 
deze is de liefde (1 Kor. 13:13). 
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V AN TER SCHEGGET BIJ TEN HAVE: 

KERNWOORDEN BIJ MARX, 2e druk 
arbeid/basis en bovenbouw/dialektiek/diktatuur van het prole
tariaat/ideologie/klasse en klassenstrijd/meerwaarde en ar
beidsloon/mensen en burgerrechten/revolutie en geweld/ver
vreemding 

Enkele persreacties: 

De studenten van het tertiair onderwijs, voor wie het boek in 
eerste instantie bedoeld is, kunnen zich schrap zetten, de mou
wen opstropen, maar hun moeite zal niet onbeloond blijven. 
Het vakmanschap, dat inderdaad steeds grenst aan en overgaat 
in méésterschap, van de schrijver - áls schrijver en hier als 
vertaler en vertolker van kernteksten en sleutelwoorden van 
Marx en Engels - staat daarvoor garant. Op een even gedegen 
als vaardige wijze worden we ingeleid in de toch altijd moeilijk 
toegankelijke gedachtenwereld van Karl Marx, in de nog 
springlevende aktualiteit van diens visie en bewogenheid. 
Hartelijk aanbevolen. 

Rens Kopmels, In de Waagschaal 

Wat daarvan waar zij: dit boekje geeft blijk van een grondige 
kennis van deze leer, die onderwerpsgewijs behandeld wordt. 

K. Dijk, Groninger Kerkbode 

Heel geschikt voor groepen die zich bezig willen houden met 
de materialistische schriftlezing en zich in verband daarmee wat 
meer kennis over Marx willen verwerven. 

A. Lascaris, De Bazuin 

Dit boek is niet alleen uitstekend geslaagd, maar tegelijk een 
uitermate nuttig en leerzaam werk. Schoolbibliotheken moeten 
het ter beschikking kunnen stellen. Partijgangers en z.g. anti
marxisten zouden dit boek ook eens moeten lezen om na te 
gaan of zij Marx wel kennen. 

Prof· Dr. J. G; Bomhoff, Prisma Lectuurvoorlichting 

Ook wie deze (marxistische) consequenties uit zijn christelijk 
geloof niet trekt, zal toch gehoor moeten geven aan de aanspo
ring van dr. Ter Schegget om zich toch vooral te verdiepen in 
de levende Marx, zoals hij tot ons komt in zijn geschriften. Hij 
heeft dat door zijn boek mede mogelijk gemaakt. 

Kerknieuws 
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DE ANDERE MOGELIJKHEID 
bijbelse theologie voor de kritische gemeente 

Enkele persreacties: 

Wie zó de Schriften uitlegt, mag werkelijk kritisch heten, -
kritisch naar rechts én links. Alleen zij die zijn werk niet lezen, 
kunnen beweren dat hij slaafs de rode mode volgt. Hoe zou dat 
ook kunnen bij een theoloog die ook nu weer zo sterk de 
invloed van Barth en Miskotte verraadt? 

Dr. Okke Jager, NCR V-Literama 

Meteen al de eerste keer dat we ons met een kleine kring van 
lezers in Ter Scheggets boek 'De andere mogelijkheid' verdiept 
hebben, heeft het ons gepakt. ( ... ) Zijn mooiste bladzijden 
schrijft hij over de liefde, en het is haast onmogelijk om hem 
niet te citeren ( ... ) een zorgvuldig geschreven boek. 

Ds. W. G. Overbosch, De Klokslag 

Ik zou de kritische gemeenten geluk willen wensen met dit 
boek. Wie meedoet aan de basis kan best wat theologie gebrui
ken. Vooral als die theologie een theologie van de hoop is. Van 
de hoop dat de andere mogelijkheid ook werkelijkheid wordt. 

Dr. Herman Wiersinga, De Nieuwe Linie 

( ... ) meeslepend geschreven ( ... ) 
A. Lascaris, De Bazuin 
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THEOLOGIE EN IDEOLOGIE 
een aanzet tot verantwoordelijk theologiseren 
in een vervreemdende maatschappij 

De gemeente van de Messias, die mede verantwoordelijk is 
voor de bevrijding van ontrechte, vermoeide en beladen men
sen, weet dat het evangelie aan de armen ontroofd kan worden 
en zo van zijn oorspronkelijke zin vervreemdt; in de theologie 
stelt zij zichzelf onder kritiek: in hoeverre is zij dienstbaar 
geworden aan vreemde machten, aan de rechtvaardiging van 
een verdrukkend systeem en aan de sanctionering van een wet, 
die knechtschap en slavernij verhult? 
Theologie kan zich alleen voltrekken als een bestendig zelfkri
tisch uitzuiveren van religie en ideologie vanuit de kritische 
situatie der gemeente: op de breuklijn van de klassen en van de 
seksen, rassen en generaties, lijdend aan de tegenstellingen, 
delend in de nood. Haar kritiek gaat niet uit van een abstracte 
waarheid, maar ontspringt altijd weer vanuit deze crisis. De 
theologie is waakzaam tegen het verlenen van goddelijk gezag 
aan mensenwoorden (ethiek) en het onder menselijke regie 
nemen van het Woord van God (dogmatiek). Zo'n theologie 
heeft een bevrijdende werking, omdat zij de gemeente helpt de 
smalle uitweg van de verzoening te vinden. Haar woord is 
altijd concreet: een aanwijzing, een verheldering, een bemoedi
ging. Zij helpt de gemeente om het geheugen van de armen te 
scherpen voor de grote daden van de Bevrijder uit het dienst
huis van ideologie en religie en zij ontmaskert alle macht, die 
mensen probeert slaaf te maken en schrik aan te jagen. Zij 
getuigt van de concreet-humane God-in-het-vlees, wiens waar
heid ons te doen staat. 
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