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heit; im Lied finden die Singenden Heimat in einer auseinanderfallenden Welt. Das verheißene 
Jerusalem, zu dem sie unterwegs sind, wird in Dichtung und Gesang zum Teil irdischen Wirk
lichkeit. 

Samenvatting 
Stelling en werkwijze 
In de onderhavige dissertatie worden godsdienstige liederen en vrije gedichten van Willem 
Barnard in hun onderlinge samenhang geïnterpreteerd. Daardoor wordt duidelijk, dat Barnard 
zichzelf als dichter niet ontrouw is geworden door zich te engageren met de kerk. Integendeel: 
de door Barnard geschreven godsdienstige liederen zijn een wezenlijk bestanddeel van zijn 
gehele werk. 

Barnards gedichten verhelderen het bijzondere karakter van zijn liederen. Barnards liederen en 
gedichten zijn uiteindelijk niet onafhankelijk van elkaar te interpreteren. De bijzonderheden 
van Barnards vrije gedichten, die Hugo Brems ertoe brengen om deze experimenteel te noe
men, gelden ook voor de kerkliederen: een oorspronkelijke metaforiek, sterke associaties en 
een bijzondere muzikaliteit van de taal. 

De intensieve lectuur van een klein aantal liederen en gedichten staat in dit onderzoek centraal. 
Dit werk moet vooral gezien worden als een leesoefening, die voorwaarde is voor alle verdere 
wetenschappelijke omgang met het dichterlijke werk van Barnard. 
Barnards teksten zijn zo gecompliceerd en geconcentreerd, dat dergelijke gedetailleerde inter
pretaties onmisbaar zijn en in de toekomst nog in grotere getale vervaardigd moeten worden. 
De gekozen teksten zijn representatief voor het hele oeuvre. Elke tekst staat op zijn manier in 
verband met het overige werk van Willem Barnard en de bredere horizonten daarvan, bepaalde 
liturgische tradities en het werk van dichters en theologen van zijn tijd. Verschillende mo
tieven kenmerken zowel Barnards vrije gedichten als zijn kerkliederen. Uit Barnards omgang 
met deze motieven blijkt het bijbelse karakter van zijn poëzie, zijn poëtische omgang met 
bijbelse teksten. De keuze van de teksten is onder andere bepaald door een bijzondere interesse 
in Barnards Amsterdamse periode, de meest intensieve fase van zijn liturgisch-poëtische 
produktie. 

De tekstinterpretaties bepalen de structuur van het onderzoek. De gerichtheid op de tekst moet 
een abstracte omgang vermijden met deze poëzie, die een bevrijding van theologentaal tot 
klank en gezang wil zijn. 
Gedichten 
De inhoudsopgave geeft met zijn deeltitels een duidelijke indruk van alles wat in samenhang 
met de interpretaties ter sprake komt. Deel 1 is een soort prolegomena tot alle verdere uiteen
zettingen. 

Na een kort overzicht over de opbouw en de achtergrond van de bundel Woorden van brood 
worden zes gedichten van deze bundel uitgebreid geïnterpreteerd. Het dichterlijke woord als 
scheppingsoord, de culturele werkzaamheid van dit woord en zijn vleeswording bij de avond
maalsviering, komen bij de interpretatie van de Eucharistie-gedichten ter sprake. De kerkelijke 
horizon van Barnards poëzie tekent zich af: zijn houding ten opzichte van de traditionele 
avondmaalstwisten tussen Lutheranen en Gereformeerden en een zekere affiniteit met de ang-
likaanse traditie. De indringende beelden en het associatieve taalgebruik zijn tekenend voor 
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deze eerste drie gedichten. In de drie Liederen voor de gedachtenis des Heren gaat het om 
dood en opstanding van het lichaam geworden woord, om het gebeurtenis van pasen, dat met 
de viering van het avondmaal tegenwoordige tijd wordt. Kerkelijk-liturgische elementen ko
men hier duidelijker ter sprake als in de Eucharistie-gedichten, en dat niet alleen in formeel 
opzicht. Het 'wij' van een liturgische gemeenschap formuleert: hun zingende stemmen brengen 
deze gedichten tot klinken. Komt in Nijhoffs gedichten een zekere priesterlijke functie van de 
dichter ter sprake, bij Barnard krijgt de gehele zingende gemeente een priesterlijk karakter: 
zoals ze bij het avondmaalsviering het brood voor elkaar breken en met elkaar delen, commu
niceren ze in hun breekbare en brekende stemmen vreugde en ellende. De avondmaalsvierin
gen laten de gemeente tot een gemeenschap samengroeien. 
Hier stromen de bronnen die de gemeenschap voeden, hier wordt het scheppingswoord van 
God tot dichterlijk woord, tot daadwoorden, werkzaam door de handen, die geopend zijn om 
het brood te ontvangen. 
Liederen 
In deel II worden zeven kerkliederen geïnterpreteerd. In aparte delen, die telkens de bij de 
liedinterpretatie ondergebracht zijn, worden verschillende wegen binnen het overige werk van 
Willem Barnard, maar ook binnen het werk van zijn dichterlijke en theologische tijdgenoten 
afgelegd. Dit gebeurt aan de hand van afzonderlijke motieven. Daarbij wordt duidelijk, dat de 
in deel I ontdekte poëtologische bijzonderheden van Barnards poëzie, ook zijn liturgisch
theologische beslissingen mede bepalen. Als dichter is Barnard dominee, en als dominee is hij 
een dichter. 
Bij de zeven intensief besproken liederen gaat het, met uitzondering van één, om zondagslie
deren. Het zijn dus in aansluiting aan een bepaalde propriumtraditie geschreven gelegen
heidsgedichten. 
De volgorde waarin ik ze bespreek, correspondeert met hun opeenvolging in het kerkelijk jaar. 
Barnards eigen interpretatie van het kerkjaar en zijn speciale omgang met kerkelijke traditie 
wordt in deze liederen duidelijk: de weg door het kerkelijk jaar, waarvan de bijzonderheden de 
verschillende zondagsliederen van Barnard kenmerken, wordt voor de gemeente een weg door 
de tijd. Het zingen zelf is als het gaan van een weg. De zingenden zijn als gemeente met elkaar 
onderweg. Zoals de zingenden hun plaats in het lied krijgen, krijgt het lied een plaats in het 
godsdienstig gebeuren. Geen van de door Barnard gedichte liederen is zonder een liturgische 
horizon te begrijpen. 
Barnards liederen zijn liturgisch functioneel, maar niet, omdat ze zich laten indelen of onder
brengen in een als tijdloze wet bestaande liturgische samenhang. Veel meer openen ze nieuwe 
horizonten, nieuwe liturgische mogelijkheden, waardoor de gemeente ook morgen nog zingen 
kan: daarin zijn ze dienstbaar aan de toekomstige gemeente, het eschatologische godsvolk. De 
liturgie van de gemeente is een heilig spel, waarin mensen met inzet van hun hele fantasie de 
veelbelovende toekomst in hun tegenwoordige werkelijkheid beleven. Door alles, wat boven 
de onmiddellijke situatie van de mensen uitwijst, wint de liturgie proleptische kwaliteit. Haar 
functie is, de wereld voor het nieuwe, het onverwachte open te houden. 
Zowel de liederen als de gedichten van Barnard spreken mythologisch en staan dicht bij de 
experimentele poëzie. De mythe heeft een grote betekenis voor Barnards poëzie: als de woor
den niet met de onderwereld in contact gekomen zijn, kunnen ze niet opstaan tot nieuwe 
poëzie. Mythe en logos komen samen; daarin ligt de communiceerbaarheid van het mythologi
sche spreken, het gemeenschapskarakter van Barnards poëzie. Mensen worden op hun 
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menszijn aangesproken; de muzikaliteit van zijn teksten, hun klank en ritme veroorzaakt hun 
lichamelijkheid. 
Het dichterlijke woord is een lichamelijk woord. Het is de taak van de kunstenaars in de kerk, 
aandacht te blijven vestigen op de lichamelijke aspecten van het geloof. Zingen wordt bij Bar
nard beeld voor de gezamenlijke bewegelijkheid van het geloof. De zingende gemeente is een 
dynamische gemeenschap. In zijn lichamelijkheid wordt het zingen van het lofgezang tot een 
indringend beeld voor de overgave, waarmee de gelovigen hun leven leven en daarbij de weg 
van Jezus en daarmee de weg van Israël gaan. De adem van hun liederen is Gods scheppings
geest. 
Als Barnard over de vleeswording van het woord spreekt, dan gaat het bij hem om een soort 
woordmystiek; het leven van de mensen wordt door het woord van de schrift zo doordrongen, 
dat ze zelf tot woord worden, de gestalte van Jezus Christus aannemen, die het woord is. 
Omdat het woord vlees geworden is en vlees wordt, wordt het vlees van de mensen woord. Het 
goddelijke woord, de logos, gaat aan alle poëzie vooraf: daarin ligt alle oorspronkelijkheid. 
Het poëtische woord komt voort uit Gods scheppingswoord, het is vleesgeworden, vleeswor-
dend woord. 
Tegen de achtergrond van zo'n begrip wordt de grote betekenis van Barnards werk voor de 
kerk duidelijk. 
Barnard vernieuwt de traditie, terwijl hij haar voortzet. Hij spreekt met zijn eigen stem, op zijn 
onmiskenbaar eigen wijze: zijn fantasie, zijn creativiteit, zijn vrijheid, die in zijn liefde voor 
het spel tot uitdrukking komt, dit alles kan hij in de omgang met de oude elementen van de 
kerkelijke traditie volledig inzetten. Wat oud is, rijkt hem de taal aan, die hij op nieuwe manier 
samenvoegt tot ongekende, van ouds gekende zinnen. 
Motieven 
Wat betreft de indringendheid van de beelden en het associatieve taalgebruik, tonen de liede
ren een duidelijke verwantschap met de in deel I besproken gedichten. Hoe duidelijk bepaalde, 
voor de liederen kenmerkende motieven in de rest van Barnards poëtische werk terugkeert, 
wordt in de hoofdstukken bij de liedinterpretaties uitgewerkt. Barnards liederen spelen met 
bijbelse beeldspraak. Ze zijn duidelijk verwant met zijn psalmberijming. 
Zes motieven staan in deze hoofdstukken centraal: stad, zaad, water, naam, adem en 
vreemdheid. Deze motieven krijgen zowel in de horizon van de bijbelse beeldspraak, als in de 
samenhang van de daardoor beïnvloede literaire traditie hun betekenis. Dit wordt aan de hand 
van voorbeelden uitgewerkt. Verschillende namen vallen daarbij: de Engelse dichter en 
theoloog Charles Williams, die al werd genoemd in samenhang met Liederen voor de gedach
tenis des Heren 1, heeft voor Barnards omgang met het motief stad een speciale betekenis. De 
betekenis van Barnards lidmaatschap van de dichtersgroep van de Pietersberg, een groep die 
zich bezighield met de psalmberijming en zich het landvolk noemde, wordt samen met het 
motief zaad uiteengezet. Water is een motief, waar een dichter in het grotendeels met dijken 
omgeven en door grachten doorkruist Nederland veel voeling mee heeft. In samenhang met het 
motief namen kan Barnards affiniteit met de theologie van K.H. Miskotte goed uitgewerkt 
worden; het betreft vooral de interesse in de structuren van bijbelse taal, de grote waardering 
voor de hebreeuwse traditie en de eerbied voor de onuitsprekelijkheid van de naam van God. 
In het hoofstuk over adem komt de betekenis van M. Nijhoff voor Barnards werk voor de 
derde keer ter sprake. Al in samenhang met Liederen voor de gedachtenis des Heren 2 en in de 
inleiding tot deel II werd daarover het een en ander gezegd. Telkens weer wordt duidelijk hoe 
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beslissend Nijhoffs invloed op Barnard geweest is. Veel van wat over het aardse karakter van 
Barnards poëzie en over de lichamelijkheid van zijn taalgebruik te zeggen is, is te danken aan 
zijn verwantschap met Nijhoff. Bij alles wat over vreemdheid te zeggen is, wordt duidelijk hoe 
goed het Barnard lukt een voor de twintigste eeuw kenmerkend levensgevoel met een oeroud 
bijbels motief te verbinden. Door Barnards poëzie wordt de vervreemding als ervaring in een 
zichzelf vernietigende wereld veranderd in een vreemdheidservaring: zingende mensen worden 
pelgrims, hoopvol onderweg. In de taal ervaart de dichter geborgenheid; in het lied vinden de 
zingende een thuisland in een desintegrerende wereld. Het beloofde Jeruzalem, waar ze naar 
onderweg zijn, wordt in poëzie en gezang deel van de aardse werkelijkheid. 

170 


