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‘Toen ik een jongen van 14 was,
was mijn vader zo dom dat ik de
oude heer nauwelijks in mijn
omgeving kon dulden.
Maar toen ik 21 werd,
verbaasde ik mij er geweldig over
hoeveel hij in die 7 jaar had bijgeleerd.’
Mark Twain, bekend van Tom Sawyer
en Huckleberry Finn (1835-1910)

‘Wanneer zul je leren dat een vader
niet iemand is op wie je kan steunen,
maar iemand die je verlost van
de neiging om te steunen?’
Anthony de Mello, Indiaas priester,
schrijver en psychotherapeut (1931-1987)

In memoriam patris
De kracht van de zomer, het groen en het graan,
de rode papavers in ’t koren,
‘t is alles weer weg en voorbij en gedaan,
geen vogels in ‘t veld meer te horen,
geen licht in de verte dat feestelijk schijnt,
geen warmte die koestert de bomen,
alleen nog de mist en de dag die verdwijnt
nog eer hij, tot volheid gekomen,
de mensen het teken van leven weer bracht
en de aarde de gloed van zijn luister.
Zo is nu voor u ook gekomen de nacht
en wij tasten als blinden in ‘t duister.
Wij vragen Uw vrede, o God, als de kracht
die ons draagt door ‘t vermoeide gefluister.
Adeleyd
Uit: ‘Steeds weer exodus’,
1987. Het jaar na de dood van mijn vader.

Gevonden vader
waarom hield jij je stil
en gaf je vaak niet thuis
dacht je als ik maar zwijg
dan doet hij wat ik wil
affectieloos ging ik jouw weg
van huisje, boom en beest
twijfel en ook wanhoop bleef
was ik er maar nooit geweest
als ik je in vage verten zie
dan ren ik op je toe
omarm je en streel je haar
we vinden eindelijk woorden
voor elkaar
kom hier papa
kom hier mijn zoon
ik kus je welkom thuis
omarm je heel gewoon
verloren tijd komt niet terug
wat geweest is, is voorbij
wat overblijft is vrede
m’n wens voor jou en mij
Geschreven en ingezonden
door Jacob Diederiks
die geen homo mocht zijn
en pas na zijn zeventigste
uit de kast kwam.
SCHILDERIJ: REMBRANDT

Ter nagedachtenis aan mijn vader

Johannes Jan van de Glind

(18 november 1922-29 april 2000)
Omdat het op 18 november 100 jaar geleden is dat
mijn vader geboren werd, laat ik hem graag
wat langer aan het woord.
De volgende teksten komen uit de bundel
‘Opvliegende Duiven’
Mijn vader groeide op in een tijd van bittere armoede en moest na de lagere school aan het werk
als boerenknechtje. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij op een boerderij waar ook
onderduikers zaten. Kort na de oorlog trouwde hij met Jannetje van Veen en samen kregen ze
negen kinderen. Hij verdiende de kost als kaasboer en onderhield daarbij een enorme moestuin.
Hij was ook een denker en een dichter, een gevoelige natuur met gevoel voor humor en een
scherpe blik voor wat mensen drijft. Hij ging de weg van een benauwend dogmatisch geloof naar
een mystiek Gods- en levensbesef waarin hij zich niet altijd begrepen wist. Dit alles klinkt door in
de vele teksten die hij na heeft gelaten.

Ik beleefde hier
de jaargetijden
en leefde mee met
de struiken, de bomen,
het land, de vogels, alles.
Er klonk hier een taal
die niet met woorden
gesproken kon worden.

Onder uw warme zon
U schiep zoveel ruimte voor al onze tuinen.
Help me, Vader, help ons, help alle mensen
elkaar ruimte te geven.
Help ons de bloemen in
elkaars tuinen te bewonderen.
Help ons hand in hand
in elkaars tuinen
te zingen en te spelen,
onder uw warme zon.

Waarom kruip je weg?
Mens! Mens! Mijn mens!
Waar zijt gij?
Waarom kruip je weg?
In de alcohol? In de sigaretten?
In de auto?
In vreten en zuipen?
Waarom kruip je weg?
In religies?
In godsdiensten?
In vergaderingen?
In classes en synodes?
In leerstukken en geschriften?
In Avondmaal?
In Catechismus?
In tradities?

Kan dat?
Kan dat? God beschrijven?
Keurig in de maat? Regels, verzen?
Je weet toch hoe dat gaat?
God – onuitsprekelijk groot,
in ’t onbegrijpbaar klein.
God – onuitsprekelijk klein
in ’t onbegrijpbaar groot.
Overal was Hij, is Hij, zal Hij zijn,
bij de verste sterren en bij de geranium in ’t raam,
bij opoe en die baby, en de krekel in het gras.
Kan dat? God beschrijven?
In keurige gedichten,
te pas en te onpas?
Of zou het soms kunnen
dat Hij met gehobbel van woorden
veel gelukkiger was?

Muziek met kansen
Ik hoor m’n dochter piano spelen. Als ik goed luister, vermoed ik dat het naar haar
zin gaat. Ik kan naar haar toe gaan en zeggen: ‘Toe, schei er nou maar eens mee
uit. Je hebt al zolang gespeeld en het begint me te vervelen!’ Of ik kan zeggen: ‘Het
gaat goed hè? Het lukt je aardig vanmorgen!’ Slechts een paar seconden van de
lange, lieve dag zijn nodig om het een of het ander te zeggen. In een paar
seconden kunnen we afbreken of helen.

Kijken en luisteren
Als we naar de sterren kijken, of naar de bomen en de bloemen,
de sneeuwvlokken, of luisteren naar muziek, naar de vogels, naar
de stemmen van mensen, komt ons een onvoorstelbare en
indrukwekkende variatie tegemoet die ons zegt: ‘Mens, kijk en
luister toch, want zo is het ook met jou. Oneindig is je leven en
ontelbaar zijn je kansen!’
Mens, kijk en zie de ander. Neem de tijd en luister naar de ander.
We moeten allemaal kijk- en luistergeld betalen. Er zouden kijken luisterspoedcursussen moeten komen, waar we getraind
worden om werkelijk te kijken en te luisteren naar de ander. Hoe
onnoemelijk veel leed zou daarmee voorkomen kunnen worden?

In de voering
Ik zocht en zoek, ik zoek en zocht,
maar vond Hem niet.
Het lag aan mij, geheel en al:
Hij was zo dichtbij, ja zelfs ín mij.
.
Ik zocht verkeerd, ik zocht niet goed.
Waar was en is Hij dan?
In de voering van mijn hart.
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Graag sluit ik de Zachte Krachten af met een wat langere tekst.
Dit keer – hoe kan het ook anders - een hoofdstuk uit

Boerenknechtje anno 1936
Dit boek is niet alleen een roep om recht voor de meest
kwetsbaren, maar ook een ode aan de veerkracht van de mens. Het
vertelt het verhaal van een kind dat geen kind meer mag zijn, maar
zich toch staande weet te houden in een wereld van onrecht,
uitbuiting en vernederingen.
Hans van de Glind groeit op in een tijd van crisis, armoede en
oorlogsdreiging. Als hij in april 1936 van school komt, moet hij zijn
droom om verder te leren opgeven. Dertien jaar is hij nog maar als
hij van huis moet om als boerenknechtje bij te dragen aan het
gezinsbudget en pijnlijk geconfronteerd wordt met de grote
verschillen tussen arm en rijk.
Hans heeft een scherp oog voor wat mensen doen en wat hen
beweegt. Hij denkt na over de grote vragen van het leven en neemt
geen genoegen met gangbare antwoorden. Hij vraagt zich af wie hij
is en wat zijn plaats is in de wereld en uiteindelijk heeft hij het lef
om op te staan en zijn éígen verhaal te schrijven. Het maakt
Boerenknechtje anno 1936 tot een actueel, inspirerend en hoopvol
verhaal.

SCHILDERIJ: M.J. NEFKENS (1866-1941)

Tante Kee
Hans kan maar moeilijk wennen aan het eindeloze bestellen
van Gijsje. Ze weet het mooi te brengen, maar haar verwijten
zijn altijd sterker dan haar waardering. En als ze hem al eens
een compliment geeft, weet hij dat ze hem daar later op zal
afrekenen: ‘Wat valt me dát nou van je tegen!’

Van Frits heeft hij al helemaal geen vriendelijkheid te
verwachten. Van het begin af aan heeft deze norse man hem
laten voelen dat hij maar een onnozel knechtje is. En altijd
weet hij wel iets te vinden om op hem te mopperen. Toen
Hans weer een stuk van het wortelbed schoon had, sakkerde
Frits dat hij het onkruid niet hoog genoeg op de mesthoop had
gegooid. En nadat hij alvast een leeg bed had omgespit, ging
het over de schop die hij per ongeluk in de tuin had laten staan
toen Gijsje hem geroepen had voor het zoveelste klusje.

SCHILDERIJ: ROBERT GEMMELL HUTCHISON

Als ze aan tafel zitten, kan het gebeuren dat Frits zijn vrouw
een steek onder water geeft over dat knechtje dat ze zo nodig
moest inhuren. Gijsje komt dan wel voor hem op, maar Hans
heeft het gevoel dat het haar helemaal niet om hem gaat, maar
om haar eigen belang. Want als Frits weer eens over hem
begint, kan hij ervan uitgaan dat ze zijn chagrijn op hem
verhalen zal met haar eigen schampere opmerkingen.
Moedeloos kan hij er van worden.
Donderdagmorgen gaat Gijsje weer naar het dorp. Hans
weet dat ze langer weg zal blijven dan ze gezegd heeft. Want
ja, ze moet sowieso wat boodschappen doen en naar de
vroedvrouw. En vanzelfsprekend ook nog even over de
markt. Daarbij weet ze natuurlijk niet van tevoren wie ze
tegen zal komen en als ze aan de praat raakt, kan de tijd nu
eenmaal snel gaan. Hans moet weer op de kinderen passen en
tussendoor ‘ook nog maar even de tuin in’. Daardoor blijft er
minder tijd over voor het andere werk. Frits zal ongetwijfeld
weer niet tevreden zijn als hij thuiskomt voor het middageten.

De kinderen zijn intussen al aardig aan hem gewend. Dat
Antje niet meer bang voor hem is, scheelt een heel stuk. Maar
hij voelt zich verantwoordelijk en moet steeds aan ze denken.
Als ze schreeuwen, laat hij zijn tuinwerk liggen om te kijken
wat er is. Als ze stil zijn, is hij er evenmin gerust op en kan hij
ook niet gewoon doorwerken. Je kunt tenslotte nooit weten
wat er binnen gebeurt als je er niet bij bent. Zo loopt hij vaak
heen en weer. Van de tuin naar de keuken en van de keuken
naar de tuin. Dan moet Frits straks maar weer chagrijnig
kijken. Dat doet hij trouwens evengoed wel.
Gelukkig schiet hij aardig op vanmorgen. Antje zit zoet in de
box en Petertje vermaakt zich op de zandhoop. Hij moet het
jongetje goed in de gaten houden. Het kind zit overal op en in
en bedenkt vaak zomaar opeens iets anders. En dan met die
sloot daar in het weiland… Je kunt hem eigenlijk niet uit het
oog verliezen. Maar vanmorgen gaat het allemaal
voorspoedig en hij heeft weer een flink stuk gewied.

SCHILDERIJ: WILLEM WITSEN

Dan klinkt de stem van tante Kee: ‘Kijk eens aan, wat maak
jij de tuin weer netjes! Was me dat ook een rommel. Ik kan
goed zien dat je hier bent, Hans, héél goed! Goeiedag,
goeiedag!’
‘Dag tante Kee!’ antwoordt Hans blij. ‘Wat leuk dat u komt
kijken! Nee, ik hoef me hier niet te vervelen.’
‘Weet je wat? Ik let wel een paar uurtjes op de kinderen. Dat
doe ik graag en dan kun jij een poosje rustig doorwerken.
Maar niet te hard hoor, dat doet Frits zelf ook niet.’

Hans is zo beduusd dat hij niet weet te antwoorden.
‘Eerlijk waar hoor,’ vervolgt tante Kee, ‘die overwerkt
zichzelf niet. En daarom moet jij dat ook maar niet doen. Ik
heb vanmorgen wel gezien dat jij al alleen moest melken. Dat
is toch veel te gek! En dat zal ik hem zeggen ook. En Gijsje net
zo goed! Die gaat meteen maar weg! Je moet hier eerst een
beetje op je gemak zijn en aan alles wennen. Ik ga een lekker
bakje koffie zetten. Dan kom je straks maar binnen en dan
gaan wij gezellig samen koffiedrinken. Dér dan!’
Het wieden van de wortels is opeens prachtig werk
geworden en het lijkt wel of het twee keer zo snel gaat. Scheen
de zon daarnet ook al zo mooi? Waren de vogels in de
perenboom ook al zo uitbundig aan het zingen vóórdat tante
Kee daar zomaar opeens gestaan had?
Een kwartier later hoort hij haar roepen: ‘Hans? Kom je? Dan
schenk ik een bakje voor je in.’ Op de keukentafel staan twee
koppen dampende koffie. Tante Kee heeft Antje op schoot en
Petertje speelt met een autootje. Wat is het hier nu gezellig en
fijn!

SCHILDERIJ: ABDUL SALIM KOCHI

‘Gijsje had deze week niet direct weg moeten gaan. Dat had
best een weekje kunnen wachten. En anders had ze mij nog
kunnen vragen om op te passen. En wat Frits zegt, daar moet

je je niet teveel van aantrekken. Als het erop aankomt, is het
geen beroerde kerel, dat niet. Maar o nee, het zou mijn vent
niet wezen! En jij bent een beste jongen, dat heb ik allang
gezien. Nog maar dertien jaar geloof ik, en dan al zo hard aan
het werk. Je doet goed je best, maar werk je hier niet over de
kop. Alsjeblieft, hier heb je nog een kop koffie. Nee, blijf nog
maar even zitten. Verdraaid, wat zit daar nu in mijn schort?
Een kwartje! Helemaal niet meer aan gedacht dat ik zo rijk
ben. Dat is ook toevallig. Nou, dat moet jij dan maar hebben.’
Ze houdt hem de zilveren munt voor.

SCHILDERIJ: DEB SCHMIT

‘Maar tante Kee,’ zegt Hans, helemaal overdonderd door
zoveel onverwachte hartelijkheid, ‘dat hoeft toch niet!’
‘Dat weet ik ook wel. En als het moest, deed ik het misschien
wel niet. Maar pak aan! Dit is voor jou omdat je zo mirakels je
best doet. Dér dan!’
‘Dank u wel, tante Kee, dank u wel! Ik ga het meteen
opbergen, dan kan ik het tenminste niet verliezen.’
Hans zweeft de keuken uit en de trap op naar de zolder.
Onder in de klerenkist bewaart hij twee doosjes. In het ene
zitten de twee kwartjes die hij van ds. Feenstra gekregen heeft.
In het andere moeten straks de dubbeltjes die hij als zakgeld
van zijn vader zal krijgen wanneer hij thuis zijn twee guldens
zal afgeven. In het eerste doosje heeft hij nu dus onverwacht
al drie kwartjes!

Opgewekt gaat hij de tuin weer in. Als hij flink doorwerkt,
krijgt hij vanmorgen het wortelbed wel schoon. Dan kan hij,
eerder dan hij gedacht heeft, naar de peulen en de erwten.
Gelukkig hoeft hij daarvoor niet op zijn knieën te gaan liggen,
maar kan hij het af met de schoffel. Dat gaat ook veel vlugger.
Als het meezit lukt het allemaal nog voordat het zondag is!
Het voelt nu een beetje alsof het zijn eigen tuin is en trots
kijkt hij om zich heen. Volgende week is er ook veel te doen.
Eerst zal hij met de kruiwagen mest op de lege bedden
brengen en ze dan diep omspitten. Een bed of drie voor
gewone bonen, twee bedden staakbonen en dan nog een
gedeelte voor de stambonen. Die worden niet geplukt zoals de
andere bonen, maar met struik en al in de schuur te drogen
gehangen om ’s winters te worden gedorst. Hij hoopt dat er
naast het andere werk, het passen op de kinderen en alles wat
Gijsje voor hem verzint, voldoende tijd zal overblijven voor de
tuin.
Een halfuurtje nadat Gijsje thuisgekomen is, vertrekt tante
Kee. Ze moet voor haar eigen eten gaan zorgen.
‘Als je een keer zin hebt, Hans, kom dan gerust maar eens
langs voor een kop koffie en een praatje.’
‘Ja hoor, dat doe ik graag!’
‘Nou, daar reken ik op.’

SCHILDERIJ: DEB SCHMIT

Maar ja, denkt Hans, wanneer zal dat dan kunnen? Hij moet
hier werken totdat het donker is. En de dagen zijn alweer zo
lang dat hij compleet uitgeteld is als hij mag stoppen. Hij moet
er ook nog aan wennen om zulke lange dagen achter elkaar in

touw te zijn. Gisteravond had hij flink last van zijn rug toen
hij eindelijk zijn bed mocht opzoeken.
Hans kijkt tante Kee na zover hij haar zien kan. En met dat
ze om de hoek van haar huis verdwijnt, voelt hij weer dat nare
gevoel opkomen. Het is alsof ze alle hartelijkheid en
opgewektheid heeft meegenomen.


Fijn als je deze Zachte Krachten doorstuurt naar mensen
die ze zouden kunnen waarderen.

Heb je deze Zachte Krachten doorgestuurd gekregen
en wil je ze voortaan zelf ontvangen, laat het dan vooral weten.

Mocht je de Zachte Krachten liever niet meer ontvangen,
schroom dan niet het door te geven.

dvdglind@hotmail.com


