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TEN GELEIDE 

Bij de "brainstorming"-bijeenkomst in november 
1976, waarbij de eerste ideeën voor het Tiende Lus
trum van Olof op tafel kwamen, bracht Prof. van den 
Eerenbeemt de gedachte naar voren een expositie 
rond "de Siemer" te houden. 

Een lustrum van Olof is in het verleden meer aanlei
ding geweest een tentoonstelling te organiseren met 
werken van een groot of minder groot kunstenaar. 
De lino's, de houten beelden en de foto's zijn echter 
niet alleen de aanleiding aan Frans Siemer een exposi
tie te wijden. 

Zijn boeiende persoonlijkheid - Siemer is steeds een 
bron van inspiratie geweest voor zijn omgeving, hij had 
een groot gevoel voor kunst en literatuur, zijn boerde
rij was een centrum van rust en bezinning, - heeft de 
Lustrumkommissie en de Siemerkommissie enthousiast 
gemaakt. 

De Siemerkommissie heeft erg hard en met gevoel voor 
detail gewerkt. 

Het feit dat wij ons in 1977 nog steeds zó aangesproke-

voelen tot en gei'nspireerd worden door de persoon 
Siemer bewijst de kracht van deze man en het tijdloze 
karakter van zijn werk. 

Hayko Kroese 

praeses tiende lustrum kommissie 
TSC St. Olof 
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VERANTWOORDING 

In het kader van het tiende lustrum van het Tilburgs Studen
tencorps St. Olof werd gezocht naar raakvlakken van Olof met 
de bevolking van Tilburg en naar mogelijkheden om deze tot 
uitdrukking te brengen. 

De figuur van de Siemer, in Tilburg erg gezien en aktief in 
St. Leonardus, de studentenvereniging van de katoholieke 
leergangen, vormt zo'n raakvlak. 
Besloten werd daarom, aan deze uitzonderlijke priester een 
expositie te wijden en daarmee de verbondenheid van de stu
dent in het algemeen, met de Tilburgse bevolking te onder
strepen. 

Het zou te ver gevoerd hebben, alle aspekten van Siemers veel
omvattende aktiviteit te behandelen; wij hebben ons daarom 
beperkt tot het belichten van zijn artisticiteit, en zijn plaats 
in het brabants studentenleven. 

Ook in ander opzicht vormt de expositie een duidelijke keuze: 
we hebben gedacht de sfeer waarin Siemer leefde en werkte 
nergens te moeten expliciteren. Steeds wordt een kader van 
historische feiten gepresenteerd, waarbinnen zijn lino's en 
andere kunstwerken duidelijke taal kunnen spreken. 

Het is voor ons geenszins een vanzelfsprekende zaak geweest, 
Siemer voor het voetlicht te halen: het is namelijk een twijfel
achtige zaak, of dat wel in de geest van de Siemer is. Maar 
juist vanwege Siemers bescheidenheid hebben wij toch deze 
expositie doorgevoerd; immers, hij die zichzelf bescheiden 
noemt, bewijst daarmee het tegengestelde te zijn, hij die een 
ander bescheiden noemt, streelt daarmee die ander in hoge 
mate, terwijl hij, die tegenover een derde iemands bescheiden
heid vernoemt, daarmee de bescheidenheid zelve roemt. 

Het is onze hoop, dat deze expositie een waardig hommage 
zal zijn aan Siemer en zijn leefwijze. 

Hein Knaapen 
Frans Joseph Drehmanns 
Marliz Schellekens 
Rosalie de Bont 
Floris Siemer 
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REDE TER OPENING VAN DE SIEMER-
EXPOSITIE 

SIEMERI . 

Ik had een viool en drie zingende broers en daarmee begon ik 
mijn artistieke loopbaan. 
Let wel, het waren drie studerende broers, waar ik wat op neer
zag, want ik voelde me in die tijd al een beetje ondernemer, 
werkend met mijn oudste broer in mijn vaders bouwbedrijf. 
Als ik, en dat heb ik vele jaren geleden al betoogd, toen ik een 
inleiding hield bij gelegenheid van de ingebruikname van de 
2e nieuwbouw van de hogeschool, als ik mijn viool niet had 
gehad, had ik Siemer nooit gekend en als ik Siemer nooit ge
kend had, was ik nooit architect geworden. 
Ingewijden zullen zeggen, waarom Siemer en een viool; Siemer 
was volkomen anti muziek en in 't bijzonder tegen instrumen
tale muziek ! Dat is zeker waar, hij zei het bij gelegenheid. Ik 
meen dat dit de enige leugen was, waarop men hem heeft kun
nen betrappen. 

Siemer was in het gezelschap van de studenten van "st. Leonar-
dus" een van de beste zangers, hij zong het hoogste lied. 
Hij maakte de tekst van het lied van Sint Leendert, waarbij Barl 
van Gooi de tekst versierde met welluidende muziek. 
Ik geloof niet, dat een onmuzikaal man een goede tekst voor 
een mooi lied kan maken. Omgekeerd heb ik wel bij mezelf ge
merkt, dat een muzikant een goed vers kan schrijven. 
Hoeveel duizenden keren hebben we samen met hem zijn lied 
gezongen op bijeenkomsten, op fiets- en wandeltochten, 
ledere studentenvereniging was er jaloers op. Die hadden bijna 
alle slechte liederen met slechte teksten. 
Het mooie Leonarduslied: 

Er is een wil en er is een weg 
En nu laat waaien wat kan 
Leve de zon en het schone gevecht 
En een man worde man. 
Kameraad laat juichen je jonge hart 
Sint Leonard. 

Misschien kunnen we na beëindiging van de opening van de ten
toonstelling van Siemers werk proberen het lied nog eens te zin 
gen. Hopelijk zijn er nog levenden onder mijn gehoor aanwezig, 
die het lied nog hebben gezongen en die het lied nog kennen. 

Ik denk, dat 't in werkelijkheid zó met z'n muzikaliteit zat. 
Siemer werd door instrumentale muziek te sterk ontroerd en 
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ontroering - althans uiterlijke ontroering - moest men bij Sie-
mer niet zoeken. 
Een man is een stoer gegeven, die huilt niet en laat niets van 
ontroering naar buiten blijken. Alleen bij het sterven van zijn 
vader of moeder mag hij misschien een traan wegdragen en 
die traan is er dan nog een van dankbaarheid. 
Ik denk, dat 't met Siemers liefde voor de muziek is als die bij 
een hond; als je heel teer met de viool voor een hond speelt, 
gaat hij meezingen op de mooiste toon die hij gevormd kan 
krijgen. 
Hij is dan honds-ontroerd en dat zal Siemer ook geworden zijn. 
Wij, mijn broer Joris en ik, speelden samen kwartet met mijn
heer Heymans, vioolleraar aan het Conservatorium en met 
Prof. Michels, toen nog mijnheer Michels. Hij doceerde aan de 
Leergangen. 
Mijnheer Michels was een trouw bezoeker van St. Leendert en 
zo werd dit kwartet gevraagd op Leonardus te spelen. Dat her
haalde zich nog een keer en toen kreeg ik de smaak van de 
Leonardijnse avonden te pakken. Ik ben toen jarenlang op St. 
Leonardus gekomen. Omdat ik niet gestudeerd had, kon ik 
geen lid worden, maar werd buitengewoon lid om mijn viool 
en mijn drie zingende broers. 
Op een mooie najaarsdag 't vorig jaar, stond plotseling de to
neelspeler-regisseur Kees van lersel bij mij op de stoep. Hij was 
een paar dagen weggegaan uit zijn werk om wat oude vrienden 
in Brabant op te zoeken. Ik had van lersel jarenlang niet gezien, 
een enkele keer had ik nog wel eens een vluchtig gesprek met 
hem gehad als hij in Tilburg in de schouwburg bezigheden had. 
Hij wilde graag wat later werk van mij gaan bekijken. We heb
ben die middag in Tilburg en omgeving rondgereden, totdat 
we ten laatste terechtkwamen in Turnhout, waar ik verschillen
de landhuizen bouwde. Kees zou niet bij ons blijven eten, hij 
had al een andere afspraak. 
"Weet je wat", zei ik "we gaan op den oliemolen een kop kof
fie drinken tot slot". „Wat zeg je me nou", zei Kees, "den 
oliemolen is toch allang verdwenen". 
"Den oliemolen van Siemer wel, maar we gaan naar mijn olie
molen". Ik had n.l. het geluk gehad voor weinig geld eigenaar 
te zijn geworden van een boerderij in Lage Mierde en in deze 
boerderij was sinds mensenheugenis een oliemolen geweest! 
Toen ik de boerderij kocht, was deze in een erbarmelijke staat. 
Gelukkig voor mij, bleek de kapkonstruktie nog helemaal ge
zond. De kap was geheel gemaakt van eikenhout, wat men in 
Midden-Brabant zelden ziet. Er was geen of weinig eiken in 
deze streek.De boerderij met het jaartal 1644, was gebouwd 
door de Abdij van Postel, die wel middelen had om met eiken 
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te bouwen. Ik heb daarna de boerderij gerestaureerd. 
Ter verduidelijking van dit verhaal moet ik vertellen, dat Kees 
van lersel ook een oud vriend van Siemer was. 
Siemer kende van lersel door zijn optreden als amateur-toneel
speler en amateur-regisseur. 
Siemer had tegen de zin van de ouders, van lersel geadviseerd 
het vak te gaan leren op de toneelschool in Amsterdam, een ad
vies wat Siemer toch veel zorg^ieeft gebracht. 
Van lersel werkte toen in de zaak van zijn vader, een leerlooie
rij in Oisterwijk. 
Toen we goed en wel in den oliemolen zaten, zei Kees tegen 
mij: "Weet jij nog, dat je mij veertig jaar geleden een brief hebt 
geschreven, waarin stond, dat Siemer zich erge zorgen over mij 
maakte in verband met mijn voorgenomen huwelijk met een 
balletdanseres? " Ik kon er mij niets meer van herinneren. 
Toen zei Kees: "Dat is toch een overbodige zorg van Siemer 
geweest. De danseres is nog bij me en ze zit naast je op de 
bank".Ik heb Siemer altijd - zolang als ik hem gekend heb - ge
zien als een jonge mens, die van leeftijd dichter bij mij stond 
dan bij mijn vader. 
Ik was zeer verbaasd, dat ik - veel later eerst - ontdekte, dat hij 
zeven jaar jonger was dan mijn vader, die in '80 geboren is. Als 
Siemer bij ons thuis was en in de nabijheid van mijn vader ver
toefde, vond ik mijn vader een oude mens. Dat kwam natuur
lijk ook door zijn postuur, hij was groot en zwaar, figuren die 
men nu bijna nooit meer ziet. Iedereen wil graag jong blijven; 
de ouderdom wordt niet meer geëerd zoals in voorbije tijden. 
Siemer heeft zijn leeftijd nooit aan ons bekend gemaakt Hij 
zei wel eens, dat zijn inschrijving in de burgerlijke stand niet 
juist was, er was ooit een vergissing gemaakt. Wij, zijn vrienden, 
namen dit gaarne, hadden geen enkele behoefte dit uit te zoe
ken. Op een zondag, als het mooi weer was, lieten we Siemer 
verjaren en naargelang sfeer en stemming werd hij een jaar jon
ger of een jaar ouder. 

Siemer heeft in zijn leven heel wat jonge mensen begeleid en ze 
in hun leven een richting gegeven. Hij begeleidde (dit is de beste 
uitdrukking die ik weet) tot je zo wat je bestemming had bereikt 
Bij mij was dit tot ik in het huwelijk was getreden. 
Dan trok Siemer zich terug en ging opnieuw verder met nieuwe 
jonge vrienden. 
Het moeten vele jonge mensen zijn geweest, die hij in z'n leven 
aan zich bond. Ik heb Siemer ooit opgezocht in een kamp van 
het Brabants Studentengilde in Gemonde. Dat kamp was hij aan 
het inrichten met mijn twee zonen ! Dit was het laatste kamp 
van het Gilde. De belangstelling van de jeugd was verlegd in an
dere richtingen. Het Gilde stierf, zoals ook Leonardus van Sie-



mer verdwenen was. Ge zoudt kunnen zeggen: Siemer kon 
toen gaan rusten, hij was de zestig jaren gepasseerd. Toen is 
hij uit mijn leven verdwenen. Ik had het veel te druk met mijn 
werk. 
Siemer was een vaste klant in een café-tje in Oirschot. Daar 
dronk hij bij de beide schone dochteren van de kastelein van 
het Hermenieke veel thee; wij dronken er bier. Deze gelegen
heid had hij leren kennen op de landdagen van het Brabants 
Studentengilde, die verschillende malen in Oirschot zijn ge
houden. 
Voorzover ik mij herinner droeg Siemer dan in de achterzaal 
de Mis op. Dat deed hij zeer sfeervol, ik was er altijd door ont
roerd. 
Daarna kwam dan gewoonlijk een spreker. Enkele keren was 
dat Seiners oud-vriend Antoon van Duinkerken, een oud-
voarzhter van Sint Leendert 
Van Duinkerken kwam, zag en overwon bij die gelegenheden. 
r i j sprak zo voor de vuist weg, zonder enige aantekening. 
Dan slingerde hij met teksten, die men op pagina zoveel van 
dit of dat werk kon lezen. Dan waren er leperds onder de he
ren in de zaal, die deze zaken noteerden en ze daarna nakeken 
in de bibliotheek van Siemer. Het gebeurde dan wel, dat een 

/en ander niet klopte. 
En als ge dan over een en ander van Siemer nadenkt en op een 
rijtje zet, en natuurlijk veel vergeet, dan heeft men de neiging 
te vragen: Was Siemer een heilige ? 
Helaas, zeg ik dan, laat me niet lachen, Siemer een heilige. 
Siemer kon veel, maar wat hij zeker niet kon, was in het bur
gerlijk gareel lopen. En als ge in de sfeer van de kerk toen hei
lig verklaard wilde worden, was het een eerste vereiste dat ge 
dat kondt. 
Ik zei, Siemer kon dat niet. Hij baarde het bisdom grote zor
gen voor de wijze, waarop hij zich kleedde en in Brabant rond
fietste, zonder hoed, met een gerafelde toog en bij slecht weer 
met een grote cape. 
Dat ergerde ook wel de kleine luiden. 
Siemer heilig; ik zie hem in de sfeer van de kerk van toen, al 
bij me op de kast staan onder een glazen stolp, want Siemer 
was een volksheilige. Hij gaf aalmoezen aan de kleinsten der 
kleinen, met zijn toog aan en daarover een lange witte jurk, 
een superplie zo geheten, daarboven een uitgeteerd hoofd, zo 
in de trant van de Heilige Pastoor van Ars en een beetje roze 
getint 

Ik denk, dat, als dit gebeurd was, Siemer voortijdig uit zijn 
graf was opgestaan, om deze beeltenis te vernietigen. 
Siemer een heilige; bij het bisdom heeft men nooit geweten, 
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wat Siemer voor een figuur was. Ze hebben nooit beseft, dat in 
deze nobele mens een aristokratische geest leefde. 
De Kerk heeft, zoals ik zei, een andere opvatting van een heili
genleven. Siemer hoeft niet bang te zijn, zolang bij de Kerk die 
gedachte over heiligen leeft, tot de eer der altaren te zullen wor
den verheven. 
Ik herinner me in dit verband nog een verhaal over een Brabant
se pastoor die ik kende. Die vertelde op het naderend einde van 
de oorlog, dat hij maar hoopte dat de Russen niet in ons land 
zouden komen. Hij zou dan zeker worden doodgeschoten, om
dat hij veel gepreekt had tegen het goddeloze, heilloze kommu-
nisme. Dan zou hij als martelaar sterven, dan kwam hij in de he
mel en kreeg in z'n linkerhand de maagdenpalm en in z'n rech
ter de tak der martelaren en dan had hij geen hand meer vrij om 
z'n sigaar vast te houden; en Siemer rookte ook graag en veel, 
maar hij had gelukkig geen kans om martelaar te worden. 
Siemer een heilige; Siemer was een mens van vlees en bloed, die 
zijn de laatste eeuwen in de kerk niet heilig verklaard. Dat ge
beurde wel in veel vroeger tijden, denk aan een Thomas van 
Aquino. 
De latere heiligen waren meestal bloedloze figuren, zoet en sen
timenteel, nooit revolutionair. Denk b.v. aan een H. Franciscus 
van Sales en dan aan de H. Johanna de Chantal, zijn dienares, 
heilig verklaard, omdat zij "de geestelijke ruikertjes van de hei
lige koesterde". 
Men ging de heiligen koosnaampjes geven, "de kleine heilige 
Theresia van het kleine Kindje Jezus", Peerke Donders (nog niet 
heilig verklaard) etc. 
De kleine Siemer! 
Siemer, denk ik wel eens, zou veel kunnen begrijpen, als hij in 
deze tijd terugkwam. Hij was zijn tijd sterk vooruit. Hij zou de 
jeugd met de slordige kleren begrijpen. Weinig zou hij begrijpen 
van onze nieuwe liturgie-vieringen, waarbij de priester meent 
elke zondag iets nieuws te moeten brengen, een nieuwe bood
schap. Dat is iets onmogelijks. 
Er is één man in Nederland, die dat misschien zou kunnen, 
Carmiggelt, maar die kreeg dan ook de P.C. Hooftprijs voor zijn 
letterkundig werk. 
Siemer was niet iemand, die je een vlot spreker zoudt noemen. 
Hij zei meestal niet veel, vooral niet in gezelschap. Als je 's avond; 
bij hem kwam, pakte hij een blok hout en zat daarin te snijden 
op de hoek van zijn bank. Als het dan tegen elven liep, ging hij 
naar zijn slaapkamer om zijn brevier te bidden. Meestal kwam 
hij dan even na twaalven terug om wel te rusten te wensen. 
Dat wel te rusten wensen liep dan wel eens uit de hand, dat 
duurde wel eens een enkel uurtje. Dan sneed hij niet meer, 
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maar dan praatte hij. 
Siemer zal pas heilig verklaard worden, als de Kerk mensen 
van vlees en bloed gaat heilig verklaren, zoals b.v. een paus 
Johannes, maar dat zal nog wel enige tijd duren, als er ooit 
heiligen heilig verklaard zullen worden. 
Het is zo jammer, dat het priesterschap een vak is geworden. 
Wij hadden vroeger een heilig respekt voor de priester; hij was 
een geroepene, een gezalfde des Heren. Geen van zijn vrienden 
noemde Siemer dan ook bij zijn voornaam, zoals je bijna geen 
priesters bij de voornaam noemde. Voor ons, zijn vrienden, 
was hij Siemer, priester ! 

SIEMER I I . 

Fragment uit een inleiding, die ik hield bij de opening en in 
gebruikname van de tweede nieuwbouw van de Hogeschool, 
waarin ik meende Siemer te moeten noemen en naar voren 
wilde brengen, omdat ik zoveel aan hem te danken heb. 

Op zekere dag bracht mijn broer enkele vrienden mee naar 
huis, waarvan er één grote indruk op mij maakte, dat was de 
meest grandioze mens die ik in mijn leven heb ontmoet. Het 
was de priester F. Siemer. Die avond werd er gemusiceerd en 
gezongen. Daarna kwam ik op de oliemeulen terecht waar 
Siemer woonde. Het was een mooie oude boerderij die onlangs 
op de monumentenlijst is geplaatst of geplaatst zal worden; 
ik vermoed dankzij de gemeentesekretaris Pijnenburg met wie 
ik enkele maanden geleden de boerderij bezocht en ze in zéér 
desolate toestand aantrof. 
Siemer bewoonde deze boerderij voor de helft. In 't ander deel 
woonde een boer met zijn vrouw, die zorgde voor warm eten. 
Eenieder die wilde kon er logeren. Er was brood, soms boter, 
kaas en thee. Bij Siemer leerde ik veel mensen kennen. 
In zijn vrije tijd trok Siemer met de jeugd per fiets door het 
Brabantse land dat hij zeer beminde. Hij was Gorkummer van 
geboorte, hij maakte verzen, sneed beelden, schilderde en 
maakte coulissen voor de tonelen die gespeeld werden en 
maakte verder mooie lino sneden. 
Door Siemer kwam ik op Leonardus terecht, de studenten
vereniging van de Leergangen. Het was een zeer kritisch gezel
schap, men droeg baarden, lange haren en bijzondere, veelal 
zelfgemaakte kleren. Leonardus was daarnaast zeer kreatief 
ingesteld. Geïnspireerd door Siemer werden er tonelen ge
maakt en gespeeld, er werd gemusiceerd en gezongen. 
Leonardus trok ook veel jonge studenten uit andere plaatsen 
aan. Omdat ik niet studeerde kon ik geen lid worden, maar ik 
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werd buitengewoon lid of zoiets vanwege mijn viool. 
Met het leren kennen van Siemer kwam de mooiste tijd van 
mijn leven. Siemer stimuleerde bij iedereen de kreativiteit, 
de eigen artistieke zelfwerkzaamheid. Voor mij was Siemer 
een aansporing door te gaan met de architektuur, ook al was 
deze ekonomisch bezien niet aantrekkelijk. 
Uw oud hoogleraar Van der Ven leerde ik daar kennen, hij 
werd bij Siemer poëet. Zelf maakte ik ook wel verzen. 
Een maakte ik er in samenwerking met Toon van Duinkerken 
die mij inspireerde bij een feest van Leonardus; hij was oud-
voorzitter. 
Het was aldus: 

Een koe gaat naar de stier 
Een kat gaat naar de kater 
Maar ik sta hier maar alleen 
Want ik ben maar eene frater. 

Bij Siemer leerde ik Cia van Boort kennen, de latere poppen
kast-speelster. Cia was in haar jeugd een coloratuur-sopraan, 
daarnaast speelde ze cello. Ze speelde de hoofdrol in een zelf 
geschreven opera, die wij uitvoerden, een opera die handelde 
over enen broeder die de stilte des kloosters verlaten had om 
een zeer wild leven te gaan leiden in de wereld. 
We hadden goede tekstschrijvers, waaronder een zekere Frank 
Valkenier en Lukas van Hoek. 
De frater had het toen tenslotte zo bont gemaakt in café's en 
rosse buurten, dat hij er genoeg van kreeg en naar het klooster 
terug verlangde. Toen hij dat bekend maakte aan een van de 
hoofd-deernen die van hem was gaan houden, sneed deze zich 
de haren af onder het zingen van een prachtige coloratuur
aria, waarna ze zich nog steeds zingend doorstak met een prach
tige gouden dolk. Nog steeds zingend spoot er een straal bloed 
in de zaal afkomstig uit een varkensblaas, verstopt onder haar 
kleren. 
Dat was Cia van Boort op haar best. 

Op den oliemeulen werd ik ook bevriend met Kees van lersel 
de latere toneelspeler en regisseur. Met hem maakte ik enige 
coulissen, 
Siemer was een grandioos man die niets voor zichzelf nodig had; 
hij was eigenlijk zoiets als studentenpastoor, maar niet aange
steld en niet gehonoreerd. Hij leefde van zijn leraren-salaris, dat 
hij in samenwerking met zijn vrienden opmaakte. Er was op den 
oliemeulen altijd rookwerk, door Siemer aangekocht. In het be
gin van de maand waren er sigaren, maar aan het einde niets 
meer dan pijptabak; dan was zijn salaris op. Alles deed hij per 
fiets ! Daarmee trok hij door het hele land. Per fiets ging hij ge
heel alleen naar Rome. Er was een legende dat hij op dezetocï-t 



43 terugtrapremmen in de bergen had versleten. 
Een hoed droeg hij niet meer. Zijn laatste steek was op een 
feest met een revolver aan flarden geschoten. De steek was als 
doelwit aan een boom opgehangen. Siemer bezat verder een 
zeer uitgebreide bibliotheek waarvan alle vrienden gebruik kon
den maken. 
De jaren die ik in vriendschap met Siemer doorbracht waren 
de mooiste van mijn leven. Rond Siemer ontstond een zeer 
grote Vrienden Kring. Door Siemer leerde ik Prof. Michels 
kennen waarmede ik jaren kwartet speelde. 
Ook leerde ik door Siemer den Dré kennen, mijnheer van 
Spaendonck zogezeid en later Barend van Spaendonck. 
Deze beiden geloofden in jonge mannen ook al droegen deze 
mensen baarden en lange haren; zij waren sterke propagandis
ten voor mijn werk. 
Wat ik door geen studie te kort kwam haalde ik bij Siemer in. 
De meest ongelooflijke mensen kwamen bij hem: dichters, 
schilders, beeldhouwers, maar ook heel veel jong studerenden. 
Siemer was jarig als de eerste zonnebloemen opengingen. 
Dan gingen wij hem elk jaar huldigen met grote boeketten; 
wij maakten kolossale kransen en spraken hem toe. 
Siemer hebben we op het laatste nog prachtig kunnen huldi
gen met zijn 40 jarig priesterschap. Wij hebben dat gedaan 
met een circus, iets waar Siemer dol op was. 
Dat circus werd gespeeld op de markt in Hilvarenbeek. We 
stonden nergens bij stil, grote coulissen waren er getimmerd, 
een circusfront met een verhoogde vloer, waar de artiesten 
zich aan den volke vertoonden. We hadden een blaasgezel-
schap gehuurd en ga maar door. Financieel dreigde het vol
komen uit de hand te lopen, terwijl we hadden gedacht een 
reis naar het H. Land voor Siemer er aan over te houden. 
Maar het wonder gebeurde. Op de dag van het circus zou 
draaien was het 't meest ideale weer dat men zich kan denken. 
Bloedheet! 

Het circus begon met een optocht van allerhanden gekke die
ren, die ik links en rechts rond Hilvarenbeek verzameld had, 
het was een prachtig gezicht. In de stoet lag op een platte wa
gen op een rood kleed een gouden leeuw zich te koesteren in 
de gloeiende zon. In de huid van deze leeuw die we van een 
bevriend circus hadden geleend bevond zich uw hoogleraar 
Van der Ven (Orde Nederlandse Leeuw) die in die huid een 
slechte middag had, gezien de hoogte van de temperatuur, 
De dompteuze Cia van Boort die zelf nog een nummer koord
dansen ten beste gaf, begeleidde hem en liet hem kunsten ver
tonen in de piste. 
Het was een prachtig gezicht. Tijdens de pauze was het bezich-
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tiging van de stallen. We hadden een Frans-sprekende geit, die 
het die dag verdomde, we hadden een echte dikke dame, die 
men voor een gulden in haar onder- en voor f. 2,50 in haar 
bovenbenen mocht knijpen. 
Er was zo'n grote toeloop van mensen, de café's aan de markt 
hadden meer verkocht dan op kermiszondag zeiden ze mij, dat 
de kosten er rijkelijk uitkwamen. 
De reis van Siemer schoot er rijkelijk uit over. 
Siemer is dood. 
Het doet mij goed deze grote man die zoveel voor mij en mijn 
werk betekende hier op deze plaats te mogen herdenken. 

Jos. Bedaux. 
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UIT: FEESTNUMMER V/D KANGOEROE T.G.V. 

HET40-JARIG PRIESTERJUBILEUM VAN 

DESIEMER, 1952. 

VEURDESIEMER. 

't Is gemakkelijk gezee schoon te leven, 
Mas as 't er op aan komt, en ge moet aan de slag 
En ge moet 't beste wat in U is geven, 
En ge moet klaar staan, veur iedereen, iederen dag; 
Ik zeg, dat 't nie meevalt, o nee ! 
't Is nie zo makkelijk gedaan, as gezee ! 

Ik zeg dat 't nie meevalt, om veertig jaren 
As mee van de besten van ons volk, 
De meense veur 't goei en 't schoon te bewaren; 
Om Vader te zijn en leidsman en tolk 
Van 't schoon dat den Heer oons te zegge hee. 
't Is niet zo makkelijk gedaan as gezee ! 

Mar gij wier geroepen en dan hadde te gaan, 
Daar is nou eenmaal nie aan te ontkomen. 
En waar den Heer zee, daar hedde te staan, 
In 't volk, in 't laand, in oe eigen dromen. 
Oe eigen verlangens, die tellen nie mee 
't Is nie zo makkelijk gedaan as gezee ! 

En oe hart geeft ge weg aan 't laand en de mensen, 
Oe haand wordt hun haand en oe hoofd hun hoofd. 
Gij brengt hun 't Woord en den Heer as zij 't wensen, 
Veur hun te leven hedde gij beloofd. 
En 't is schoon en goed dat gij da dee 
Mar 't is nie zo makkelijk gedaan as gezee ! 

Gij kent den armoei van 't volk, de ellende 
En wat zij lijden, dan lijde gij mee 
Ik weet nie of gij al die droefenis kende, 
Mar wel weet ik, da gij goed wist, wat ge dee. 
"Tollo crucem et sequor te" 
't Is nie zo makkelijke gedaan as gezee ! 
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Mar 't laand is zo schoon en zo wijd en 't leven 
Zo goed daar en da's nen steun. 
Veul werk en zwaar, ' t is om 't even, 
Op oe lippen nen lach, in oe hoofd nen deun. 
En gij doet 't, lijk den Heer Jezus 't dee 
En toch is ' t nie zo makkelijk gedaan as gezee ! 

En ge leert aan oe meensen 't schoon te verstaan 
Van oe liedren die ge altijd blij doet zingen 
Van 't goei en 't schoon, want daar stuurde op aan, 
En ge zingt zo van alles, van heel gewoon: dingen 
En van eiges zingen de meensen dan mee. 
Maar toch is 't nie zo makkelijk gedaan as gezee ! 

Ge steekt uit ' t hout van Brabantse bomen 
De zoete beelden van Oons Lieve Vrouw. 
En heel de volheid van schone dromen 
En al oe liefde en al oeë trouw 
Die geefde gij aan oe beelden mee. 
Maar 't is nie zo makkelijk gedaan as gezee ! 

r 

O, 't is schoon en 't is goed zo te leven; 
Om zu tussen den Heer en de meensen te staan, 
Mee oe haanden, vol schoonheid en, altijd even 
Jong in oe hart, naar de jonkheid te gaan. 
Ik zou zeggen: 't was allemaal schoon wat ge dee, 
Al was 't lang nie zo makkelijk gedaan as gezee. 

Willem Smits. 
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UIT: DE KANGOEROE, NUMMER 15, T G V HET 

Z I L V E R E N PRIESTERFEEST V A N MGR. 

GOOSSENS. 

Er zijn dichters, die pech hebben; en er was een tijd, dat hij 
illegaal deed. Nu is het U niet onbekend, dat er illegalen ge
weest zijn die heel anders illegaal waren als anderen - en de 
dichter in kwestie, die was heel anders. 
Onpraktisch tot het uiterste, was het inderdaad een uiterste 
tref, dat hij op het ogenblik der inspiratie een welgevulde vul
pen ter hand had, ja zelfs voldoende papier; en zo stroomde 
het vers, het poëem, met rijke rijm, met suggestieve realiteit, 
en heftige invectieven van uit zijn wilde verontwaardiging om 
het optreden van de landwacht, over de witte bladen. 
En het beeld doemde voor U op: Tilburgse straten - er wordt 
aangehouden en gevlucht - er wordt geschoten met jachtgewe
ren en schroot en koppen van gestolen spijkers - en het slacht
offer stort neer met een schot door de longen - en deze stom
me landwacht stond erbij en klaagde te midden van het pu
bliek: dat hij niet gedacht had, dat het zó erg zou zijn. 

En het slachtoffer = Requiem aeternam ! 
De pen zwoegde over het papier. Wat is een dichter ? Het 
£oeem werd veel te lang - wat is een dichter ? Maar er waren 
verzen bij - ha, je hart klopte ervan - zo schoon ! 
Ach ja, wat is een dichter ? 
Het slachtoffer was intussen al lang naar het ziekenhuis ge
bracht en de onderhavige landwacht werd verplaatst naar Fries
land of zo. 
Het publiek liep zelfs weer door de straat, en de dokters, die 
ten opzichte van dit geval in eerste instantie niets dan scepsis 
geweest waren, werden tot eigen verrassing in de loop der da
gen eenvoudig scepties, minder scepties, hoopvol. 
En waarachtig, de tijd kwam dat de poëet, de dichter zijn 
oeuvre terugzag - dat oeuvre dat in zo'n gunstige omstandig
heden ontstaan was als de gelijktijdige aanwezigheid van geval, 
inspiratie, pen, inkt en papier wel mogen heten - hij zag dat 
oeuvre terug, dat langs velerlei slinkse weg den reis naar een 
redaktie en weer terug gevoerd had - en dat nu de mededeling 
medebracht, dat dit gedicht niet geplaatst en verspreid kon 
worden, aangezien het slachtoffer in kwestie hersteld was en 
spoedig uit het ziekenhuis ontslagen zou kunnen worden. 
Ach ! Ach ! Ach ! Wat is een dichter ? 
En bij de vele eden die hij zwoer, was er een, die vertelde dat 
hij in rijmwerk nooit meer een naam zou noemen. 
De redaktie van Kangoeroe heeft enig vermoeden en grote be
wondering ten opzichte van alles wat kunst is. 
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Te dezen opzichte is de redaktie van de Kangoeroe ook ten op
zichte van haar lezers een merkwaardig optimisme toegedaan. 
En onder voorbehoud van ongemelde zaken, mitsgaders met 'n 
blind vertrouwen in het oude volksgeloof, dat wie al te vroeg 
dood genoemd wordt, een lang leven beschoren is, waagt de redak
tie van de Kangoeroe alhier de publikatie van besproken roem: 
BALLADE op den dood van Harry Smid, die door de landwacht 

van Trier werd neergeschoten. 

Dat was Jan Hagel, en hij heet van Trier 
Hij droeg een tweeloop en die was mee schroot 
zo waar geladen. 
En die van Trier - dit zijn de man zijn daden -
De kerel controleerde hier 
en schoot een jonge man, Henricus Smit geheten, dood. 

Dat was Jan Hagel, en hij heet van Trier 
De jongen heette Smid, was twintig jaar, 
wel wat kwajongen 
Maar die van Trier, hij schoot hem door de longen 
Zijn kogel heen, als was 't een woedend dier -
en Smid is doodgebloed, ligt op de baar. 

Dat was Jan Hagel, en hij heet van Trier -
Hij controleerde, en Smid ging op de vlucht 
voor 't een of ander -
En die van Trier - natuurlijk, die kan daar 
heel niets aan doen - Bevel ! hij greep mee zwier 
zijn tweeloop en hij schoot; en dat heet tucht. 
Dat was Jan Hagel en hij heet van Trier 
De jonge Smid - God schenk men zij gena 
en zijnen hemel. 
Maar die van Trier - hij schoot maar bleek de femel 
die warelijk aan niets gedacht had, aan geen zier -
zelfs niet dat hagel dooden kon - Dit achterna. 

Dat was Jan Hagel - en hij heet van Trier 
Die heeft die kerels hier op wacht gesteld 
mee doodlijk wapen ? 
Wie speelt mee zoo'n van Trier ? En zijn wij schapen 
Die graasden vreedzaam op het weike Tierelier 
en nu slechts blaten doen mee jammerend geweld. 

Het is Jan Hagel ! Mussert en van Trier 
De dag zal komen, daar de mens op wacht; 
Rechten rechtvaardig. 
Van Trier en jongens Smid - wij zijn goedaardig, 
Wij zijn van alles - maar er brandt een vier 
dat vlammen uitbreekt iedre dag en nacht 
En bloed is bloed, dat tot den Hemel schreit. 
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UIT: DE KANGOEROE NR . 16 

PESSIMISTISCH HY^ZY SONNET 

IK BEN 'n hy; zy zyn twee zyen by elkaar, 
het is dus, want ik ben als hy geen hy genoeg, 
een toestand, nou, die niet te vroeg 
kan wyzigen; myn hy-zyn maakt me naar. 

Cleopatra, 'n zy die hem Antonius versloeg, 
omdat hy stom genoeg zyn hy - zyn was vergeten — 
Ik ben geeneens Antonius en dat zy van hun zy-zyn weten, 
blykt wel uit het gemak, waarmee elk van de zyen my van 't 

slagveld joeg. 
Met woorden valt hier niets te beginnen, myn ik is diep in het 

onzydig weggedoken, 
meer het dan hy, meer hei dan Amsterdam, 
en zy zo dubbel groot, zo dubbel stads en tegen myn verlegen

heid ma-dame. 

Met ogen, ai.... myn hart draait by't bedenken van 't hy-gezicht 
dan opgestoken, 

en het loongelach der zyen, als het ooit tot zover kwam, 
Myn arm ik-hy is door de zyen meedogenloos kapotgebroken. 

OPTIMISTISCH HY/ZY SONNET 

En toch ben ik met trotsheid hy; en dat zy zy zyn, dat kunnen 
zy niet helpen 

Ik zal dan ook de laatste zyn, het zy hen te verwyten, 
en hen alleen al om hun rokkendracht voor minder te verslyten. 
integendeel de broek beschermt en schut de rok gelyk de leeuw 

zyn welpen 

Tot deze taak, dus tot de broek, verheft myn hy-zyn my; 
en spyten kan het hen, niet my, dat ik zo onverhoeds tussen twee 

zy-en ben terechtgekomen 
En of ik soms door 't scherpe zy-zyn in de maling wordt genomen, 
het raakt myn hy-zyn niet en kan dus volgens Freud myn inheid 

ook niet splyten 

En bloos ik soms, inwendig dan, want uiterlik kan 't hy me niet 
gedogen, 

ik blyf 'n hy en al hun wankel pogen 
het 't onveinzen loopt toch mis, want 't scherm val t steeds te vroeg 
De zy moet wachten op de hy, zoals elk spinnewiel moet wach

ten op de ploeg 
al plagen ze en waaien ze met hun rokken voor myn ogen 
ik ben toch hy, zy zyn maar zy en dat is toch genoeg. 
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UIT: KANGOEROE T .G .V . HET GOUDEN 

PRIESTERFEEST V A N DE SIEMER, 

1962 . 

OLIEMEULEN. 

Een mens herinnert zich; 
de huizenloze horizon 
vanuit een vensternis 
vol bloeiende geraniums. 

De zomer geurde nog 
naar jong, groen koren 
en in de avond klonk 
de rinkelbel van emmers. 

Op 't erf een notenboom 
die koele schaduw wierp 
en aan het huis geleund 
een put met groenzwart water. 

Een heldere lamp verdreef 
de schemer in de balken; 
liefkozend gleed het nog 
langs volle boekenrekken. 

Terzij de plattebuis 
een baaierd van papieren, 
appels, houten gutsen: 
er moest nog alles gedaan. 

Rookslierten en gedachten 
Speelden hun vage spel 
begin en einde waren nog 
in de sterren verborgen. 

Wie er in vroeger tijd 
met vrienden samenkwam, 
blijft als herinnering 
de glans van 't oude huis 

Door bulldozers uitgewist, 
bedolven in het Zand, 
lopen ondergronds de sporen 
van het oude huis naar ons hart. 

Anton Eijkens. 
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UIT: H E T 2 e L U S T R U M B 0 E K V A N 

LEONARDUS.1928 . 

OVER DE KUNST DER GROTESKE 

Alle de dingen van het leven, de realiteiten der wereld zo haar
scherp te denken, zo spits, dat ze voor de verbaasde ogen hun 
zin verliezen: o zoet genoegen. Koen te experimenteren met 
de waarden, waarom het leven draait, das alterprobte op de 
kop te zetten, en de koelheid der vernietiging langs je ziel te 
voelen huiveren of de stoute geestdrift van den veroveraar; 
een doodskop met rozen te kransen en de echtheid van de 
ernst te proberen aan de schaterlach: is dat de fin de siècle 
temperament ? Of perversiteit ? Is dat het kind, dat speelt 
in iedere mens ? Of de Sehnsucht, die de mensheid drijft en 
jaagt, een ziek geworden Heimweh uit de ballingsnood dezer 
warde ? Of alles te samen ? Of alles in schelle uitwisseling ? 
Daar is een heimelik lokken en roepen in stijle hoogten en 
stijle diepten, afgronden omhoog en omlaag: dronken russiese 
vrouwen en gotiesebarokkoor-heiligen, rijzende uit de gebro
ken stof; nihilisten met revolver en bom en de vrolijke armoe 
van Sinte Fransiskus, ongewassen en ongezalfd, een italjaanse 
schooier maar; de dans van een eeuwig graamte en brallende 
zinnenlust. 

En vlijmscherp daartussen door vliegt de weg ener opperste 
harmonie - misschien - misschien - en plat en breed ligt ergens 
een land van kommerloze behaaglijkheid. En ook dit is mis
schien. 
Mens en kunstenaar, ze hebben dezelfde hoogheid, dezelfde 
laagheid, dezelfde charlatanerie en dezelfde heilige geestdrift, 
dezelfde verachting voor alle ding en dezelfde geheime lust. 
En, wij hebben hier geen blijvende woonplaats. 
Desniettegenstaande spreken we trots en koel het woord: 
normaal. 
En iets is er zeker van aan, van dit woord, al wisselt de inhoud 
van zijn begrip dan ook met den tijd, al heeft het de schijn, 
dat het normale niet meer is, dan de idee, waarvan de werke
lijkheid min of meer afwijkt. 
Dat de vordering van dit normale, die vrij algemeen en altijd 
weer en wel met een natuurlijk gezicht gesteld wordt, dat 
deze eis in haar absoluutheid niet opgaat, op de terreinen, die 
de kunst beheerst: ieder kunstwerk zou het kunnen bewijzen; 
heel biezonder echter valt je dit bewijs in het oog en op het 
hart, wanneer de groteske kunst dit levert. Het ideaal van het 
normale in aestheticis is de fotografie tot in der eeuwigheid; 
en zelfs bij oppervlakkigste beschouwing valt het niet te ont
kennen, dat de groteske, dat de groteske altans daarmee niets 

24. 



gemeen heeft. 
En toch: een kunstwerk is ze; ze is niet als de karikatuur, hoe 
kunstzinnig dan ook, het produkt van een intellekt; niet als de 
satire het produkt van de zedelike wil, of ook maar van het zin
tuig. 
Integendeel, ze bedoelt een ding van schoonheid te zijn, voort
gekomen uit de aesthetiese visie en den vormwil van den kunste
naar. 
Dit "integendeel" is natuurlijk niet waar, of tenminste maar 
half: want intellekt en wil en zintuigelike krachten hebben part 
en deel aan iedere menselike handeling; beslissend zijn ze in de 
kunsthandeling echter niet. En nu moge een oordeel over kunst
waarde, berustend op een aan- en invoelen dezer aethiese visie, 
in niet geringe mate subjektief zijn en tot hanige debatten ver
lokken om de eeuwige verwisseling tussen de aethiese, intellek-
tuele, zedelike en zintuigelike waarden: het wat en hoe der ob-
jektievatie, die aan de aesthetiese aanschouwing voorafgaat, 
vooral echter de verhouding tot het komplex van psychiese en 
zinnelike elementen die daarvoor of daarachter liggen, kan, 
naar het mij toeschijnt, aan het groteske kunstwerk gemakke-
liker gestudeerd worden, hoe verder het afwijkt van datgene, 
wat wij het gewone plegen te noemen. In abnormale omstandig
heden immers, is woord zowel als gebaar sterker, krachtiger en 
zeker luider. 
Afwijkend van de normale opvattingen omtrent kunstobjekt. 
Ik zeg dit met het bewustzijn, dat de kunstwerken, die ons gro
tesk aandoen enorm talrijk zijn. De egyptiese en de assyriese 
kunst moge te monumentaal de religieuse en historiese gemeen
schap verheerlikt hebben, in Griekenland de schoonheidsvere
ring te eenzijdig geweest zijn, om produkten van groteske kun
stenaars te erkennen en te bewaren en ze niet over te geven aan 
verachting en vergetelheid: 
Indië en de negerlanden zijn er vol van en ook door de europese 
kunst vaart bij tijd en wijle een storm van groteske aandoeningen 
Desniettegenstaande: afwijkend van de normale opvattingen 
omtrent het objekt. 
Het is opvallend hoe afwijzend de artistiek niet of onvoldoende 
geschoolde toeschouwer staat tegenover de voortbrengselen de
zer kunst, hoe ook iedere nieuwe kunst hem regelmatig op een 
aan de groteske verwante wijze imponeert en zijn afkeer daarte
gen bepaalt. 
Domheid ? Nu ja, een zekere wordt natuurlik ook, en soms 
zelfs met een zeker genoegen, tot een van de vele redenen van 
dit verzet geproklameerd. Ook onwil en gemakzucht. Al-te-men-
seliks is er veel in dit spel, dat meelijdend het hoofd doet schud
den en schaterlachen. Maar tegelijk met het konstateren dezer 
feiten rijst het psychologies interesse voor de eigenaardigheden 
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van den indruk, die een overigens rechtschapen medemens en 
burger de eeuwen door tot zo'n kwetsende houding dwingen. 
Ik gaf er nu een lief ding voor, als ik wist, hoe het gros van de 
mensen in die tijd der gotiek, speciaal der barokke gotiek, te
genover het kunstwerk van zijn dagen heeft gestaan. Daarom
trent echter is mijn onwetendheid volmaakt En bij de vol
maaktheid van deze eigenschap, is naar mijn mening, in de 
nieuwe geschiedenis altans, de enige kunst, die zich stormen
derhand een grenzeloze populariteit verwier, de kunst geweest 
der Italjaanse renaissance. 
Men hoeft Vasari zijn onopgesmukte en psychoiogies voorzeker 
naïeve verhaal van de kunstenaarshistorie zijner dagen maar te 
lezen, om na te voelen, wat voor verwoede, je verwilderde 
geestdrift de menigten bezielde bij ieder van de nieuwe en 
grootste kunstwerken, die tot stand kwamen. 
Ik twijfel er niet aan; hun grootsheid en hun rijkdom waren 
zwaarwegende faktoren bij deze geestdrift. Eveneens de illus
tratieve aard van het grootste gedeelte van deze schilderkunst. 
Evenmin echter betwijfel ik het feit van den invloed van het 
objekt deze kunst: de tot ideaal verschoven schone realiteit. 
De beschuldiging van oppervlakkigheid wordt al te geredelik 
uitgeflapt en oppervlakte vindt men in het werk van Raffael, 
b.v. zijn Brand van Rome, ook meer dan voldoende. 
Michelangelo echter droeg den bijnaam II Terrible en het 
kan dus niet anders of ook een geestelik element sprak uit zijn 
werk tot de scharen. 
Wat daarvan zij: de naïeve mens, ook in aestheticis, is gericht 
op het zakelike. En dat dit ook geldt voor de naïeve kunste
naar, mag blijken uit het kunstwerk der vroege Middeleeuwen, 
dat hetzakelik motief voor psychiese toestanden gelden laat 
tot in het absurde. 
Zo naïef was de renaissance kunst nu wel niet, maar de kunst
theorie was toch naïef genoeg, om zich te dekken met het 
vreugdebegeren van de naïeve mens; dat zij de uiterlijke 
schoonheid van het objekt als middel harer kunstuiting, of ten
minste als conditio sine que non stelde: slechts de schoonheid 
in de natuur diende tot schoonheid in de kunst te verleiden. 
En het schoonste werk der natuur was de mens. 
Rücksichtslos werd deze eis gesteld en even rücksichtslos ging 
ze over in het gevoel. Zo, dat reeds de dierfiguren, die de af-
lijstingen der wandschilderijen in de vatikaanse loggias sierden, 
deze preutse aestheten grotesk toeschenen. 
Reeds bij deze, toch naturalisties en ideaal vertoonde dieren-
beelden ging door deze verwende gemoederen het rillende ge
voel van een tegenstrijdigheid. Een tegenstrijdigheid, die voor 
het eenvoudige gemoed een hindernis vormen zal tot ieder 
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genot, en wel een hindernis, dat eerst met die eenvoud over
wonnen kan worden. 
Het gevoel van een minderwaarde, die tot een meerderwaarde 
verheven wordt; van een vreugdeloosheid tot een vreugde; van 
iets leliks tot iets schoons. Echter in deze spanning tussen het 
intellekt, de wil of het zintuig en de voorstellingsinhoud van 
het kunstwerk ligt het wezen van het groteske, in deze span
ning ligt zijn aantrekkelijkheid. 
De naVeve mens streeft naar een eenvoudige harmonie der le-
vensdingen: in de kinderversjes is de leugen doorzichtig en ko
miek, het lijden komiek en de lelikheid parallel met het slechte. 
Het andere is niet denkbaar in deze wereld. Maar ook in de 
kunst is het vanzelf sprekend, dat haar voorstellingsinhoud on
der omstandigheden op een psychies verweer stuit, dat iedere 
aanvoeling verhindert: wie de mens zonder zijn lichaam beeld
houwt, schildert of schrijft, stuit op verzet. 
Omgekeerd ook de man of de vrouw, die de neiging botviert, 
om de geest aan een overdadig lichaam te illustreren. 
Wie de pijn schildert, angst, huivering, zonde wordt evenzeer 
afgewezen, als de worm, die uit de donkere oogholte van een 
doodskop triomfantelik het schedeldak bestijgt. Zo goed, als 
wie de mens dekoratief uitbuit, of in overdadige scherpte plas-
ties ten toon stelt. 

Dat alles stuit op verzet van verstand, op verzet van den wil, op 
verzet van het zintuig. En het eigenaardige is, dat dit verzet 
sterker wordt, naarmate het kunstwerk zich opdringt: wat be
wijst m.i. dat de aesthetiese aandoening wel aanwezig is, maar 
in den strijd om de harmonie der gevoelsgesteldheid met der 
daad onderdrukt wordt. 
Het noodzakelijk subjektieve van al deze waarderingen blijkt 
ten overvloede. Het is een strijd om aesthetiese waardering, die 
niet op eigen terrein wordt gestreden, maar op het terrein van 
gevoelsverhoudingen tot waarden, die achter of voor de aesthe
tiese aanschouwing liggen: een strijd, die men tenslotte beoor
delen moet op intellektuele, voluntatieve en sensitieve gronden: 
en waarderen moet, als de strijd om de harmonie in leven van 
den mens, om zijn geestelike gezondheid: de louter zakelik ge
richte mens wijst iedere groteske af, de louter aestheties gerich
te accepteert haar geheel. 
Tegenover de subjektiviteit dezer waarderingen, geloof ik ook 
het omgekeerde te mogen beweren: niet alles wat ons grotesk 
toeschijnt, bewijst bij den maker groteske bedoelingen, of ook 
maar bij de volken, die deze produkten, klaarblijkelik, zo over
dadig genoten hebben. 
Dat de Middeleeuwer naast zijn hemel ook zijn hel schilderde 
in de goedmoedse opvatting, die zijn tijd beheerste, dat de 
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barokke gotiek Heiligenbeelden schiep, die aan het lichaam 
vreemd schijnen te zijn, zoals de barokke renaissance zijn hei
ligen van de aarde weg en den hemel in liet wapperen, en van 
zijn gebouwen het statiese element zoveel mogelijk in zweven
de perspektieven liet opgaan: dat alles moge ons voorzichtig 
maken ten opzichte van de zozeer groteske produkten der 
indiese kunst en van die van de negerlanden. 
Voorzichtig. Maar dat lijkt me ook alles. 
Want verstoring van eenvoud tot gekompliceerdheid, van 
harmonie der levenswaarden tot eenzijdigheid heeft verleng
stukken in alle richtingen en wie aan de grens staat heeft het 
land voor zich. 

De hellevoorstellingen mogen dogmaties verzonnen zijn, en de 
bekoringen van den Heiligen Antonius de legende versieren en 
het dogma illustreren, snel genoeg verlopen ze in het vertoon 
van fantastiese afgrijselikneden die niet anders dan groteske 
bedoelingen verraden. 
De Breughels schilderden de Blinden en de Spreekwoorden en 
niet alleen de Hel. En de gotiese kathedralen met de meest 
extatiese Heiligen hebben de gruwelikste spuiers. 
De dierfiguren der vatikaanse loggias zijn meer, dan toevallig 
ornament; ze zijn de eerste tekenen van den afloop ener peri
ode, wier gevoel ze buiten de grenzen der schoonheid verban
de. Van een uitgeput zijn. Het begin van een nieuwe tijd. 
De vraag stijgt op: of dit misschien de laatste oorzaak is van 
alle groteske: een moeheid van het bezit van alles, wat begeerd 
en verworven werd, een onvoldaanheid en het gevoel, dat het 
leven rijker is, dan de kunst. 
In van Gochs brieven treft men telkens weer deze klacht: diens 
levensproblemen liggen alle op de basis ener kunst, die daar
door zuiver zintuigelik was geworden. 
Licht en vorm werden de eeuwige kwelling van zijn bestaan, 
en zijn harde intellekt diende, zijn heftig willen diende; dien
den het zintuig, dat de absolute kunst scheppen zou. 
Moeheid. En een doordenken der dingen tot de zin van het 
zijn opnieuw oprijst voor verbaasde ogen, oprijst als een won
der, huiveringwekkend: experimenteren tot vernietiging toe, 
stapels van hopeloze ontkenningen en vraagtekens, of hoon
gelach achter iedere ernst: op een veel bredere basis ligt het 
groteske element van de hedendaagse kunst. 
Op een veel bredere basis. Want als een periode het teken 
droeg, dat de normale voor 's mensen bewustzijn verloren 
ging, dan is het de onze. 

Oprijzen wil ze uit de skepsis, waarin ze gestort werd door het 
rationalisme en materialisme der vorige geslachten, uit de ho
peloosheid en het moeras, waarin de levenswaarden, de intel-
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tektuele, zowel als de zedelike en de zintuigelike verzonken. 
Het fatsoensnormale, dat zijn levenskracht aan het woord van 
zijn buurman ontleende en in de burgermaatschappij het langst 
regeerkracht bezat, werd door de kunstenaar het heftigst onder
mijnd en het heftigst verworpen. Ibsens meten van de daad aan 
het ideaal, Shaw zijn meten van het ideaal aan de daad, Poe zijn 
angstopjagingen en de heftige perversiteiten van een Wedekind 
hebben eenzelfden zin. Het feit, dat Manet met experimenteren 
en filosoferen zijn kunst verloor en van Deyssel geen uitweg 
wist, dan het elegant konstateren der materie: dit alles heeft 
tenslotte groteske betekenis: het meten van iets aan een waar
de, van het willekeurige aan een vreugde, van het ding aan de 
schoonheid. 
Een gevaarlijk en koen experiment, waarin Manet en van Deyssel 
konstateren, dat zij de^trijd om de levenswaarden, op aestheties 
gebied altans, verloren. 
Echter, in aesthetiese kuituur gelooft dit geslacht nog, dat alle 
waarden der traditie verwierp en nu de waarden der levenserva
ringen wil meten aan de schoonheid. Uit ontstellende diepten 
vaak rijst het op, wat de ongebonden mens tegenover zijn zin 
voor schoonheid waagt te stellen en te meten, in het vertrouwen, 
dat hij sterk genoeg zal blijken, de spanningen tussen zijn men-
selikheid en de voorstellingsinhouden te verdragen en aan de 
schoonheid te erkennen, wat het leven is. 
Moeilijk is het, dit alles te volgen. Hoe b.v. Georges school over 
een Maximinverering tot de verering van die Gestalt kwam en 
daarin de werkelike Religiositat meende te ontdekken. 
En niet alleen moeilijk te volgen in het experiment voor ieder, 
die de skeptiese houding niet deelt. De andere intellektuele, ze
delike en zintuigelike houding brengt andere spanningen teweeg 
ten opzichte van het kunstobjekt, dan bij die van de skepties 
experimenterende kunstenaars; en stoot een boel weg uit den 
kring der aesthetiese mogelijkheden, die het aarzelend mens-
heidsgevoel van dien artiest met geheime schuwheid voorzeker 
schouwt. Of schouwen wil. 

Siemer. 
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VERENIGINGSLIED ST. LEONARDUS 

Daar is een wil en daar is een weg 
en nu, laat waaien wat kan; 
en leve de zon en het schoon gevecht 
en een man wordt een man. 
Kameraad laat juichen je jonge hart 
Sint Leonard. 

De mens is mens en de tijd is groot, 
zwaai op en omhoog de vlag. 
Geluk en vreugde en kommer en nood 
met het kruis als gezag. 
Kameraad, het leven en ieder zijn part 
Sint Leonard. 

Kameraad wij willen een Pinkstervuur 
en de stijlste gerechtigheid; 
wij grijpen het weten en slaan het uur 
voor schoonder tijd. 
Genoeg is er getalmd en gemard 
Sint Leonard. 

Wij allen en ieder zijn stoere plicht 
en de stoere wil tot de daad; 
Wij dragen over de wereld het licht 
dat tot den hemel toe gaat. 
Kameraad, een glorie over je hart 
Sint Leonard. 

O. Mulder (ps. van Siemer) 
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UIT: GOUDEN JUBILEUMBOEK V A N 

ST. LEONARDUS, 1968 . 

SIEMER I 

of Ars vivendi 

Siemer zei eens - u kent Siemer niet ? Dat gemis is op geen 
enkele manier goed te maken. Zelfs niet door het lezen van 
Anton van Duinkerkens Brabantse herinneringen, verschenen 
in Roeping. 
Al zijn ze voortreffelijk geschreven, voor Siemer geldt met een 
variant van wat we bij Ovidius al aantreffen, wat het onder
schrift bij Dürers afbeelding van Erasmus zegt en wat Vondel 
zijn ongelukkige kwatrijn ingaf bij Rembrandts ets van Corne-
lis Anslo: het betere beeld geven zijn geschriften. De variant 
moet zijn: het betere beeld geeft hij zelf. Want Siemers ge
schriften zijn eigenzinnig van grammatika en de angkolout is 
er tot stijlfiguur verheven. Ze willen wel eens even moeilijk tot 
u doordringen als de woorden van zijn mond. 
Die worden daar gebrouwen en gekauwd en verdwijnen er -
ondanks Siemers sociale instelling - evenzeer in het vergeefse 
van niet gehoord zijn. Maar het biezondere van Siemer is, dat 
u niet precies hoeft te horen wat hij allemaal zegt. 
U ziet hem. Dat is genoeg. Het is zelfs veel meer. Dat alleen 
doet een mens van alle kanten goed. 

En het is onbegrijpelijk dat niet stante pede iedereen zich op 
deze wijze goed wil laten doen, door het leven en door Siemer. 
U hoeft bovendien niet te horen wat Siemer zegt, omdat u het 
met hem eens bent. 
Voordat ik ga zeggen wat Siemer zei - soms dringen zijn woor
den dus wel tot in de oorschelp door, maar dan marcheren ze 
ook op tot dieper regionen - dient er nog iets meer over hem 
verteld, ook al geeft hij alleen het juiste beeld van zichzelf. 
Siemer maakt poppekoppen, snijdt Goede Moeders voor veel 
Brabantse kapelletjes en lino's voor vrienden. 
Het zet woorden in een vaste maat tegen Sinterklaas, maar ook 
door het jaar. Hij leent boeken uit. Soms moet hij een boek 
voor de vijfde keer kopen, want de goede mensen aan wie hij 
het respektievelijk en achtereenvolgens heeft uitgeleend, zijner 
blijkbaar net zo enthousiast over als hij zelf, zegt hij dan glunde
rend. 
Toen ik tegen Lambert zei, dat ik weer eens naar Siemer moest 
om een boek terug te brengen, antwoordde hij verbaasd: 
"Geef jij een boek van Siemer terug? " 
Zijn toog is nooit monotoom zwart. De verf van zijn tekenin
gen anders geaard zwart van zijn lino's, kleuren die niet meer 
bij de naam te noemen zijn, breken het grote vlak. 
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Siemer is een struise mens. Als mevrouwen een beschuldigen
de vinger uitsteken naar een opvallende kleur en hem wijzen 
op zijn priesterlijke waardigheid, en het sociale nut van stome
rijen - lacht Siemer hard. Onfatsoenlijk hard. Hij lacht nooit 
anders. Nee, een volstrekt hygiënische toog zou bij Siemer 
zeer onzindelijk zijn. 
Er zou een kapittel te schrijven zijn over deze priester als de 
onmuzikaalste mens. Ook zou er U wist toch dat Sie
mer een achternaam is ? Toen u nog aan het begin van uw 
kennis stond, wist u immers ook niet hoe in dit opzicht de 
verdeling bij Dante en Michelangelo plaats moest vinden. 
Deze Siemer dus vertelde dat hij eens midden op een zandpad 
was blijven staan. Hij kon niet verder omdat hij te zeer ver
wonderd was, dat hij er was. Niet dat hij ter plaatse gearriveerd 
was. Nee. Hij stond daar in de grootste verbazing het feit te 
overdenken dat hij er was. Dat hij bestond. Dat hij er mocht 
zijn. Hij kon er geen stap meer van verzetten. Kwam er vol
strekt niet aan uit. 

Omdat het op den duur onpraktisch is om te blijven stilstaan -
zelfs op een zandpad in de periferie - heeft hij er toen de pas 
maar weer ingezet. Maar hij is er nooit meer aan uitgekomen. 
Hij is nog altijd dankbaar en gelukkig dat hij er zijn mag. 

SIEMER 2. 

Ars moriendi 

Nadat ik afgestudeerd was, pardon, ik bedoel: klaargekomen 
met het m.o., werd het gewoonte dat ik Siemer een paar keer 
per jaar bezocht. Dat ik hem tijdens en na mijn jaarlijkse 
strooptochten op de hoogte hield van het geluid van Romes 
fonteinen, hun koelte en smaak; van de introverte marktge-
woonten in de arme bergnesten van Apulië; de zopas opgegra
ven stad bij Cosenza, waarvan de naam en een meter omwal-
ling waren ontdekt. 
Altijd was Siemer bereid post datum met animo mee te reizen 
Tegenover mijn zuidelijke ervaringen stelde hij dan de zijne, 
waarin de zon met iets meer dan de gebruikelijke toewijding 
de Brabantse mensen beschenen had. Op den duur kende ik -
zoals waarschijnlijk iedere geregelde bezoeker van het Wilhel
minapark - de hele bundel met exempelen. Zelden gebeurde 
het dat er een nieuw verhaal bij de verzameling werd opgeno
men. Was dit het geval, dan drong de uitzonderlijkheid van de 
gebeurtenis bewust tot me door. Het was onbelangrijk of een 
verhaal al twee of drie keer aanhoord was. Ik ben ervan over-
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tuigd dat nooit een bezoeker het heeft betreurd dat de Siemer 
het tot de vijfde keer bracht. Het verhaal van Assepoester is 
de derde keer mooier dan de eerste, omdat haar wereld in het 
luisterende, zoekende kinderhoofd inmiddels is gegroeid. 
Zo had de bezoeker van de Siemer - die er, dat dient gezegd, 
nooit toe neigde zijn geest als een onvolwassene te beschou
wen - na wat afstand in de tijd en een weinig reflexie meer we
reld gekregen. 
Kwam die bezoeker ten dele niet om te luisteren naar Siemers 
exempels ? Verhalen waarin de trouw kroop waar ze niet gaan 
kon,de toewijding probeerde zich bars te vermommen en de 
eerlijkheid het hijgend en op het nippertje toch haalde. Waren 
de vertelsels geen afleveringen van een geweldig beeldverhaal, 
een epos, waarin op het eerste plan allerlei meewarige mens
figuurtjes hulpeloos ageerden die ruggelings of hoe dan ook, op 
bijna mirakuleuze wijze veilig terecht tuimelden dankzij een 
niet konkreet aanwijsbare zorg die ergens in het heelal voor 
hun veil was. 
Op de achtergrond streden de goden derhalve niet met elkaar 
en evenmin met negatieve machten. Ik heb de Siemer, ondanks 
zijn orthodoxie, nooit een persoonlijk geloof in de duivel ho
ren belijden, al bezat hij waarschijnlijk een konkreter geloof dan 
de meesten van zijn bezoekers gegeven was. Voor zover het 
kwaad een rol speelde, ging dat schuil in de mens. 
En die had dat aan te pakken. Daar was hij voor hier. Brede 
kans dat het niet vergeten zou worden door degenen die door 
Siemer altijd met de waarde van een oudtestamentische om
schrijving den Heer werd genoemd. Inderdaad was het doel van 
de woordkeuze een voorzichtige aanduiding van het begrip. 
Het was het tederste woord ter wereld. Alpha en omega. 
Uiteindelijk thuis voor wie dat wilde. 
Het woord diende deswege ernstiger uitgesproken te worden 
dan de regels "lek ligge in myns liefs armkens met grooter 
waerdicheyt". 

De verteller was dan inmiddels voordrager geworden en droeg 
er met zijn fysionomie zorg voor dat de puurheid van de mid
deleeuwse ballade ostentatieve aandacht kreeg. Het verschil in 
de gelaatsuitdrukking werd gemotiveerd door het onderscheid 
tussen toneelspel en de koelissen van het leven. 
Daarna kwam er een tijd waarin ik de Siemer bezocht samen 
met iemand waaromtrent hij jaren geleden konstaterenderwijs 
had opgemerkt (naar aanleiding van een aan mijn adres gericht 
aanzoek waarover ik uitvoerig problematisch deed): het is een 
doodgoeie jongen maar ge zult er nooit mee trouwen. 
Deze psychologische misser diende nu uit de eerste hand her
steld, vonden wij. Zo stapten wij naar het Wilhelminapark om 
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Siemer uit te nodigen de trouwceremonie te leiden. 
Organisatorische kwaliteiten zijn die van de Siemer niet. 
Heeft hij ook hierin zijn vrienden geinspireerd ? Op de stoep 
overlegden we wie de beslissende vraag zou stellen, maar be
sloten het aan het toeval over te laten. 
Aan het Wilhelminapark werden er die keer veel bladzijden 
omgeslagen van het profane preecboec. Zou wel ooit een 
priester zoveel religieus rendement behaald hebben aan niet-
religieuze verhalen ? Of de moraal zo schaterend verzwegen ? 
De bezoekers moesten er maar van meenemen wat hun zinde. 
Nooit drong Siemer iets op. Zou iemand met zijn vertelsels, 
die altijd uitweg en onderkomen wisten, wel ooit zoveel 
psychiaters bij voorbaat brood uit de mond gestoten hebben ? 
Nog altijd bladerde Siemer met genoeglijke energie en nog al
tijd zonder systeem, zó lang, dat ik dacht - hoe kon ik één 
moment - dadelijk is het boek uit. 
"Siemer, wij kwamen u iets vragen ...." begon ik. Moest ik er 
dan mee tevoorschijn komen ? 
"As ge maar weet dat ik nie preek", onderbrak de man van het 
preecboec strijdlustig. Voor een buitenstaander wellicht een 
elliptisch dialoogje. Maar niet ongewoon in Siemers poëzie en 
in de door hem geliefde middeleeuwse balladen. 
Na ons huwelijk bleef Siemer in ons huis visueel aanwezig in 
een gipsen kopje dat tot richtsnoer had moeten dienen voor 
een mariabeeld. Onbegrijpelijk dat hij behoefte had gevoeld aan 
aan een konkretisering in gips vooraf, want alle tailles directes 
die hij gesneden heeft voor Brabantse kapelletjes of de huizen 
van zijn vrienden, hebben één en hetzelfde gezicht. 
Geenszins uniform zijn de smoelen van papier maché in onze 
vensterbank; de koppen waren bestemd om de louche bekro
ning te vormen van poppen die nooit gefabriceerd zijn. 
Alle karakters "soms kome d'r een tegen die ge net gemaakt 
het; dan ziede dat die Ander 't nog veel bonter maakt" zei 
Siemer eens - alle gezichten danken hun formatie aan de ge
kwelde, de uitbundig haveloze wereld van het expressionisme. 
Het realiseren van hun gekweldheid, het zichtbaar maken van 
hun ondeugden was voor de Siemer het vakkundig regisseren 
van zijn zoveelste toneelstuk. 
Toen Clemens een keer telefoneerde of we "meneer Siemer" 
mochten opzoeken - zelfs tegen de nonnekes van het tehuis 
en zelfs door het afstand scheppende medium telefoon heb ik 
de benaming nooit op de lippen kunnen nemen voor een zo 
volstrekt onburgerlijke mens - antwoordde de zuster dat we 
dan wel moesten opschieten. "Meneer Siemer is van iedereen 
afscheid aan het nemen", was de verduidelijking. 
De vrienden gewaarschuwd en naar Tilburg. 
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En waarachtig er was een nieuw verhaal bijgekomen. Dat van 
zijn koncelebratie, vanaf zijn ziekbed; Hij had de kommunie 
gekregen en was deswege zo volstrekt niks meer tekort teko-
men, dat hij met grote teleurstelling enige tijd later ontdekte 
dat hij er nog was. 
Had de Siemer ons, zo lang wij hem kenden, geleerd hoe je op 
voortreffelijke wijze kon leven, hij zou nu een ars moriendi in 
praktijk brengen die wellicht nog kostbaarder is. Nooit heb ik 
iemand om positieve redenen zo waardig en zo onsentimenteel 
uit dit leven zien vertrekken. 
De artsen hadden tegen hem gezegd dat hij heel wat redden 
(d.i. rekken) kon door niet of zo weinig mogelijk te praten. 
Als ik voor ieder uur dat ik m'n mond houd, twee jaar bijkrijg, 
dan hou ik munne mond nie", zei de Siemer besluitvaardig. 
Z'n gedeeltelijke doofheid en verzwakte gezicht waren al erger
nis genoeg. Z'n mond zou hij roeren zolang hij daartoe in staat 
was. En met zichtbare inspanning, maar niet te stuiten, kwamen 
de verhalen. 
Hij heeft afgerekend met allerhand sentimentaliteiten, zei hij. 
Maar wij, wij zaten daar. 
Wij waren, o.a. geleerd door de Siemer, vaak bezig geweest ons 
erover te verwonderen dat we er waren, en vooral: dat we aan 
elkaar gegeven waren; het gevolg was dat we in deze konfron-
tatie pijnlijke buitenstaanders bleven in de moeilijke kunst van 
het sterven. 
Voor het eerst kon ik de zin niet uitspreken die ik de laatste 
jaren als wissel op een onzekere toekomst aan Siemer uitreikte. 
Bij ieder bezoek, telkens met meer klem: Siemer, u moet er al
tijd blijven ! 
Hij gooide dan zijn hoofd achterover en lachte daarbij onrede
lijk hard. Het was zulk een bevestiging van instemming dat ik 
het voorstel soms alleen deed om deze uitting van levenslust te 
zien. 
Toen ik hem bedankte voor de rechtvaardige, geduldige man 
die hij me had toegewezen, zei hij lakoniek tegen Clemens: 
"Ik hoef ze jou nie aan te bevelen, hè ? ". 
Bij de deur keken we om. Hij stak het reusachtige blad van zijn 
hand loodrecht omhoog, met evenveel krachten beslistheid als 
wanneer hij ons op de stoep buiten nazwaaide. 
Twee weken later kwamen we weer door Tilburg. Ons bezoek 
had de waarde gehad van een afscheid.; het zou devalueren als 
het gevolgd werd door een ziekenbezoek. Toch konden we even
min het Wilhelminapark voorbijrijden. 
Met Siemers delikaatheid had hij alle moeilijkheden voor ons 
opgelost; hij was zojuist gestorven, zei de zuster. 
Wilden we hem zien ? 
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Hij' had nu zijn toog aan, maar morgen zou hij zijn kazuifel 
aan krijgen. Dan konden we eigenlijk het beste naar hem ko
men kijken. 
Natuurlijk hadden we niet naar boven moeten gaan. Niet 
alleen dat een dode nooit wezenlijke overeenkomst toont met 
de mens die hij geweest is, de Siemer was nog om andere rede
nen afwezig: 
hij lag uitzonderlijk stil in een smetteloze toog. 

José Boyens. 
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Zonder de medewerking van al deze mensen zou deze 
expositie niet tot stand gekomen zijn. Onze hartelijke 
dank gaat uit naar hen allen. Mochten er onverhoopt 
toch mensen vergeten zijn, dan bieden wij hiervoor bij 
deze onze excuses aan. 
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