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Van de nadorst... 

De samenstellers 

Lodewijk Makeblijde College 

Ik predik de nadorst 

 
 

[p. 2] 

 

ik achterhaal niet en ben de trage 

en ik bepaal niet en ben de driftige 

praat en spreek maar en ook ik 

ik predik de nadorst 

 

Lucebert 

"Van de afgrond en de luchtmens"  

 

[p. 3] 

Van de nadorst... 



Letterkundige, onderwijskundige of minder kundige bijeenkomsten met Rudi Cornets de 

Groot waren altijd dorstverwekkend. Dat in vele opzichten. Altijd had Rudi wat achter de 

hand (en dat ook in vele betekenissen) om de dorstigen te laven. Hij mocht daar zelf graag aan 

meedoen. 

Hij is al het tweede jaar niet meer op school. De nadorst, die we nu zo hevig voelen, wordt 

niet gelest. En sinds we weten dat Ruud echt weg zal blijven van het LMC, moeten we er zelf 

maar iets aan gaan doen. En wat kan beter passen dan een boekje, zo verzonnen de 

neerlandici. Ze kregen daarbij onmiddellijk hulp en steun van Pieter, die Ruud - in zijn jaren 

als tekenleraar - ook tot zijn sectie mocht rekenen. 

Het boekje is er. Niet alleen de leraren Nederlands en tekenen droegen daar van alles aan bij. 

Van verschillende kanten werd hun uitnodiging om iets voor Rudi te doen beantwoord. Hij 

moet het maar eens lezen, wat iedereen voor hem bedacht en opgeschreven heeft. Hij zal er 

met volle teugen van kunnen genieten, denken we. 

 

Ad fundum dus, Rudi! 

 

De samenstellers 



Voor Rudi 

Piet Smits 

Lodewijk Makeblijde College 

Ik predik de nadorst 

[p. 4] 

 

"De uiteindelijke proef op de som is altijd je eigen gevoel dat het goed is." 

- Robert Pirsig 

 

Wanneer precies weet ik niet, maar het was lente in de tweede helft van de zestiger jaren toen 

Van Dun mij iets heel ongebruikelijks vroeg: "Morgen komt er een sollicitant voor 

Nederlands; wilt u bij dat gesprek aanwezig zijn?" Dat rook naar inspraak. Een nieuw geluid! 

 

Er zit iets in de lucht dat naar verandering ruikt. In de grote-mensen-wereld, maar ook in de 

onderwijsprovincie, zelfs in het eigen dorpsschooltje. "Meneer, mag het raam open?" 

"Graag jongen!" 

 

Wasem trekt weg van de ruit. Ik zie een vreemd man onze school binnenschuiven. Dat zal die 

sollicitant wel zijn, meneer Cornets de Groot. Een vreemde naam! Ik kijk op mijn horloge en 

ga verder met voorlezen: "Op het podium was een tafel en een stoel. De tafel was haarfijn 

geplaatst aan de rand. De Bree verzette haar tot veilige stand, voelde tersluiks aan de stoel, 

ging zitten naast de tafel, greep daarvan achteloos een blad papier met namen. Whimpysinger 

- De Moraatz - Neutebeum - Nittikson.. Wat een namen, dacht hij. ....." 

 

Even later zit ik in een klein leunstoeltje naast het bureau van meneer Van Dun; daarvóór zit 

meneer Rudi Cornets de Groot. Hij ziet er heel anders uit dan normale sollicitanten: een suède 

jasje, zichtbaar ingedragen, een rood sjaaltje om z'n hals, een overhemd met bloemetjes,... Hij 

heeft helemaal niets van C & A. En hij woont ook nog zo ongewoon: niet in Steenvoorde of 

Zoetermeer, maar op de Denneweg boven een slijterij. 

"Bent u wel bevoegd?" 

"Tweede graads en Kweekschool." 

Als die man maar genoeg van het vak weet. Die heeft natuurlijk alleen maar geleerd hoe je 

met kinderen moet omgaan.... 

Hij wil graag het een en ander verduidelijken. 

 

"Vroeger dacht ik: Kom, het is maar papier, wat inkt, ik schrijf het maar op, want als het 

vergankelijke het eeuwig leven niet had, begon ik er niet eens aan.... Ik heb nu eenmaal niet 

eerst een idee.... In tegenstel-  

 

[p. 5] 

 

ling tot Albert Verwey komt bij mij het idee pas met het schrift.... De ideeën vormen zich niet 

eerder..... De ontsnapping uit het ik veronderstelt niet noodzakelijk eerst een subject.... ik ga 

gewoon op weg, en vind.... ik leef van de schijn, een kort moment, in dienst van geen boek, 



geen schrijver, geen wetenschap, geen kunst, geen literatuur, geen ideologie, geen 

engagement, en zelfs geen geloof...." 1 

 

Van Dun onderbreekt hem: "U bent dus ook niet katholiek?" 

Hij hoort het niet en praat verder, verder, verder. Als Rudi weggaat laat hij een paar boekjes 

achter. 

Een vreemde vogel! Kan dat nou eigenlijk allemaal wel? (Mulisch zou hier Van Dun een 

raam laten openen, op een kiertje). "Ja, zoiets moet kunnen." "Maar je moet er geen 

lerarenkamer vol van hebben." 

 

Ik pak de boekjes, loop naar havo 5, de klas zit stil in afwachting, maar er komt een 

onmetelijke vredige luchtvloot over. 2 

Ik doe een boekje open en lees voor: 

 

kameraden, in onze conjecturele taal geschreven, 

zijn onze verzen vaak te zwaar met ervaring geladen. 

waren wij van europa de chinezen, 

was holland een roze perzikentuin, 

onze poëzie zou dan eenvoudig zijn, 

zou zijn een kopje thee met rozenbladen. 

................................................................. 3 

 

Gelukkig maar, dat zoiets kan. 

 

Piet Smits 4 

 

"Ik aanvaard gemakkelijk autoriteit. Ik aanvaard zelden druk. Dan komt er iets vrouwelijks 

over me, iets 'blijf van m'n lijf'-achtigs. Dan zoek ik een eigen weg, die via veel buikpijn naar 

de vrijheid voert" 

 

"Ik wil graag een voorbeeld zijn, en ik zet cijfers, proefwerken en al dat gedoe er maar voor 

op de helling tot de tijd anders van mij eist. Dan gaan we twee weken stampen, en richt zich 

alles weer op schoonheid, waarheid en goedheid, amen" 

 

NOTEN 

1. Alle citaten zijn afkomstig uit het voorwoord tot de bundel Contraterrein.   

2. Uit het gedicht 'heks heks' van Jan Elburg, waarover Cornets de Groot schrijft in Prinses onder de 

heksen (Labirinteek).   

3. Eerste strofe van 'verdediging van de 50-ers' van Lucebert.   

4. Leraar Nederlands. Zie voor een verslag van Cornets de Groots sollicitatie deze krabbel uit de elfde 

jaargang.   

http://www.cornetsdegroot.com/vw/gelevellen/nadorst/smits.html#1
http://www.cornetsdegroot.com/vw/gelevellen/nadorst/smits.html#2
http://www.cornetsdegroot.com/vw/gelevellen/nadorst/smits.html#3
http://www.cornetsdegroot.com/vw/gelevellen/nadorst/smits.html#4
http://www.cornetsdegroot.com/vw/contraterrein/contraterrein.html
http://www.cornetsdegroot.com/vw/labirinteek/elburg.html
http://www.cornetsdegroot.com/vw/labirinteek/elburg.html
http://www.cornetsdegroot.com/vw/gelevellen/elfde/krabbel1.html


De man van Bikini 

Jan Verstappen 

Lodewijk Makeblijde College 

Ik predik de nadorst 

[p. 7] 

 

In een van de mooiste passages die ik van hem ken, schreef Ruud over het wonen op zijn 

toenmalig adres. De wereld, zo schetst hij daar, is klein en overzichtelijk: "De hoofdstad (let 

wel: van Europa - J.V.) is Den Haag, niet groter dan het vriendelijk Voorhout dat via 

Denneweg met de Zeestraet naar Scheveningen verbonden is." Hield zijn wereld daar 

werkelijk mee op, kun je je afvragen. Is zijn wereld nu dat kleine moerasgebied, in de laatste 

tachtig jaar volgebouwd, daar rond de oude vestingwallen van Leiden? De Herenstraat, 

waarlangs men zijn weg vindt naar het Rapenburg? 

 

Ruud schreef deze passage over zijn besef van alle gebeuren in zijn boek Intieme Optiek. Ik 

heb het stuk vaak herlezen, zelfs op een ver tropisch eiland, waar ik enkele jaren doorbracht, 

tot mijn wanhoop. Maar dat was bittere noodzaak, dat leg ik nog wel even uit, straks. Een 

verblijf overigens dat, naar ik later uit alles kon opmaken, ook Ruuds instemming niet had, 

maar die had het in die jaren eigenlijk toch te druk met andere dingen, om daar ook nog op te 

kunnen letten. Het was de tijd dat hij voor mij weer de man van Bikini werd, zoals ik hem 

altijd graag gezien heb. Daar zit meer aan vast dan je zomaar kunt denken. 

 

Laat mij maar terugkeren naar dat Haagse adres, aan de Denneweg, waar Ruud pal boven een 

drankwinkel residentie hield. De lokatie was om meer dan deze reden perfekt: de woning 

zelve bracht zoveel in zich bijeen van wat een sterveling voor onmogelijk houdt. De vervallen 

grandeur van de vroegere kolonie, de boeken, de immens grote collage van Brigitte Bardot, 

Ruuds blinde kaart van de erotiek rond 1960. Ik zie het tot in details terug als ik daarvoor mijn 

ogen sluit. En hoe vaak kwam ik daar nou eigenlijk? Veel van wat er plaatsvond is bovendien 

verborgen in alkoholische nevelen, zoals die wonderlijk mooie vlaamse mevrouw (was zij 

mooi, wonderlijk of vlaams?) die ik eens om een of andere reden langdurig in het vlaams zat 

toe te spreken, aan haar voeten en tot wederzijdse vreugde. Het zal wel een storing voor 

menigeen daar aanwezig geweest zijn - in ieder geval voor de mevrouw in wier gezelschap ik 

indertijd bij dergelijke samenkomsten verscheen en die toen nog het recht kon opeisen met 

mij huiswaarts te keren. Hetgeen geschiedde.  

 

[p. 8] 

 

Dat was de Ruud van de Denneweg, die de man van Bikini in zich moest bergen. Zijn komst 

op het LMC - mijn eerste kennismaking met de profeet in eigen persoon - hield een belofte in, 

maar naar al vrij gauw bleek (voor ons indolente tropenjongens was dat een jaar of wat), had 

Ruuds komst een geheel andere betekenis voor mij dan die van Bikini, van de grote explosie, 

die alles veranderde. Ruud stelde een mechanisme in werking, waarmee een of andere 

beveiliging werd aangebracht, wat veel opleverde in onze gesprekken en kontakten, al wisten 

we beiden dat het niet al te zwaarwichtig gehanteerd moest worden. Ik leverde daar alle 

medewerking aan. Het zat in onze gemeenschappelijke jeugdervaringen. We brachten onze 



jongensjaren allebei in de tropen door. Dat Ruud daarbij een niet in te halen voorsprong op 

mij had heb ik nooit goed kunnen zetten, al kon ik het doorgaans verbergen. Hij was immers 

een echte halfbloed, hij had waarachtig tropisch bloed in zijn smalle aderen, terwijl ik, als 

kind van een brabants onderwijzer en dito boerendochter daar bij lange na niet bij kon komen. 

Bovendien was hij dan ook nog woonachtig geweest in de Indische gordel van smaragd, 

terwijl mij geen echte kolonie deelachtig geworden was: Curaçao, een eiland met een 

onwerkelijke naam, een schrikbarende likeur, een niet echte bevolking en een al te licht 

klimaat, waar het moederland dan ook nimmer de ware koloniale houdgreep op kon krijgen. 

Zo zat dat - die achterstand was niet in te halen. 

 

Minzame Ruud lette daar overigens niet echt op. Op moeilijke momenten maakte hij dan ook 

steeds weer grappen over tropenervaringen, palmbomen, zon, warmte, bloed, waardoor we 

geen van beiden acht hoefden te slaan op het verschrikkelijke waar we in gevangen zaten. 

Nederland. Denneweg, Den Haag. Koninginnelaan, Voorburg. Die Ruud van Bikini, wat deed 

hij toch op deze school? Langzaam ben ik het gaan begrijpen: de toenmalige rector, de wijze 

Van Dun, en de toenmalige sectie Nederlands (Thé Baars, Piet Smits, Willem van der Ende en 

natuurlijk als steeds Frans van der Horst) hadden een duivels slim besluit genomen door deze 

natuurlijk niet echt aantrekkelijke sollicitant, die Ruud toch geweest moet zijn, aan te stellen. 

Zijn tropenjeugd zou dienen om mij te vangen. Als hij al die dingen een béétje kon, moest ik 

ze toch goed kunnen. De hartgrondige hekel die hij etaleerde aan zijn lullige leraarsplichten, 

zoals correctie, normen, surveillance, agenda's en cijferlijsten, zou mijn openlijke aversie wel 

ineen doen schrompelen.  

 

[p. 9] 

 

Dat laatste verliep lichamelijk niet zo vlot voor me, maar ik kon nu niet meer anders dan me 

mentaal in het systeem passen, want het was de anarchist van Bikini die me deze wijze les 

kwam leren. Tot tweemaal toe probeerde ik nog te ontsnappen. De eerste keer, toen ik het 

Rotterdamse toneelleven mede de ondergang in hielp, keerde ik met hangende pootjes terug 

op school. De tweede keer pakte ik het rigoreus aan: emigreren, terug naar de tropen. Achteraf 

weet ik al te goed dat die wanhoopsdaad mijn plaats definitief duidelijk maakte. Ruud kon een 

paar jaar na mijn terugkeer dan ook met een gerust hart de school verlaten. Zijn werk was 

gedaan. Al die tijd had hij het allemaal wel geweten. Hij wel, uit zijn hoge klapperboom. 

 

Zoveel dingen, die ik nu pas zo'n beetje begin te begrijpen, had ik toen natuurlijk al door 

moeten hebben. Ik kende Ruud immers al uit het jaar, waarin ik aankwam als leraar op het 

LMC: 1963, om meer redenen een memorabel jaar. In het tijdschrift Randstad publiceerde 

R.A. Cornets de Groot in dat jaar zijn indrukwekkende, rare, anarchistische en onbegrijpelijke 

artikel Bikini. Het handelde over poëzie, vermoedde ik. Hoe vaak niet las ik er in, wanhopig 

proberend het ook maar een beetje te begrijpen. Het was de tekst van een profeet en ik voelde 

de windvlaag van zijn mantel, die hij zwaaide langs mijn gezicht. Was ik verloren? Deze 

magie van woorden en bezweringen moest toch onverbiddelijk een dergelijke uitwerking op 

mij hebben? Ik hield echter stand en besloot de raadsels niet te willen verklaren, maar 

raadselachtigheid als hun bestaansgrond te beschouwen. Toen had ik dus eigenlijk al begrepen 

hoe ik naar Ruud moest luisteren, ook al sprak hij me later vaderlijk toe, zelfs broederlijk, in 

de verstandhouding van 'wij jongens van de tropen, wij vinden het toch niet echt hier:' Dat, 

ben ik gaan begrijpen, hield een kracht in, die door geen sterveling te verklaren is, tenzij hij 

het noodlot over zich durft af te roepen en de onvermetelijkheid begaat de mythe werkelijk te 

peilen. 

 



'Maar ik heb niemand overtuigd, gelukkig niet', stond in Bikini. Het had voor mij tijd nodig 

om te leren dat dit een grote wijsheid is. Echt groot, weet ik nu, is hij die in staat is het juk van 

de onzekerheid te dragen en daar de vrede van zijn bestaan uit te putten. Remco Campert zelfs 

kan daarvan nog alles leren.  

 

[p. 10] 

 

Toen ik terugkeerde van mijn tropenvlucht - het was intussen 1976 geworden -, leek het pleit 

zo ongeveer beslecht. Behalve dan dat mijn vertrek ook Ruud in het ongerede scheen te 

hebben gebracht - hij had de Denneweg verlaten, dat reeds zei mij genoeg! -, had zijn 

anarchie ook niet meer de magie van voorheen. Ik ontmoette hem weer in een vochtige, maar 

intens grote Leidse winkelwoning, vol kleine en heel grote kamers. Ik had hem natuurlijk op 

school al gezien, maar in zo'n docentenkamer - waar je Ruud vaak zag - meende ik nooit de 

Ruud te ontmoeten die ik dacht in hem te moeten zien. Jawel, Bikini... Aan Ruud dacht ik af 

te kunnen lezen, dat ik het nou toch echt een beetje begrepen had. Tot het met mij echt fout 

ging. Dat vertelde ik Ruud weer wat later, op een 4-HAVO kamp, in mijn even vochtige als 

aftandse caravan, die eerder in die nacht behoorlijk gesloopt was als gevolg van mijn 

gastvrijheid er zo'n twintig collega's in toe te laten voor een urenlange nachtelijke borrelpartij. 

Ruud bleef daarna slapen in die caravan, die door zijn toch al wankele pootjes was gezakt, 

wat overigens niets was in vergelijking met de verzakkingen die mijn wankele zekerheden in 

die tijd ondergingen. Ruud en ik sloegen de aloude beveiligingsmechanismen zomaar over. 

De anarchie bleek krachtig stand te hebben gehouden en Ruud leerde mij - zelf herinnert hij 

het zich waarschijnlijk nauwelijks - in dat nachtelijk gesprek veel van de ruimte die de 

vrijwillig gekozen onzekerheid oplevert. Weids. Avontuurlijk. Zonder dat er een einde komt 

aan de mogelijkheden. 

 

Zoals steeds had Ruud het allemaal weer eerder meegemaakt. Hij maakte altijd alles mee, 

voor ik zover was. Vanaf het begin is Ruud me voor geweest, zoals ik op een gruwelijke dag 

eens en voorgoed moest vaststellen, toen hij me nadrukkelijk verzekerde dat hij als kind 

regelmatig in palmbomen klom, daar in zijn tropisch land, het zijne. Bij gebrek aan voldoende 

echte palmen en aan enig echt tropisch bloed was ik ook op dit punt in gebreke gebleven. 

Natuurlijk moest ik daarom de dingen, die ik te doen had, toch zeker net zo goed of beter 

kunnen dan deze man, die me zoveel jaren daartoe de kans bleef bieden, hij, de redder van het 

onterecht vernietigde Bikini. Gelukkig heeft hij van dat al zelf geen flauw benul. 

 

Ruud in een palmboom. Kom nou...! 

 

Jan Verstappen 1 

 

NOOT 

1. Zie voor Cornets de Groots reactie op deze bijdrage zijn Brief aan Jan Verstappen.   

http://www.cornetsdegroot.com/vw/gelevellen/nadorst/verstappen.html#1
http://www.cornetsdegroot.com/vw/gelevellen/verstappen.html


Een liedje voor Ruud 

Cathy van Wijk 

Lodewijk Makeblijde College 

Ik predik de nadorst 
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In de hoek 

Gerard de Leede 

Lodewijk Makeblijde College 

Ik predik de nadorst 

[p. 12] 

 

'Telefáúúúún!' 

 

Een buitenstaander die in de docentenkamer van het LMC door deze rauwe kreet werd 

opgeschrikt, zal zich wel afgevraagd hebben welke vreemde vogel zo'n kreet kon slaken. 

Trouwens, toen deze kreet nog nieuw was, heb ik menig collega verschrikt of verstoord zien 

opkijken met een uiterst verbaasde blik in de ogen. Verbaasd, omdat ze zoiets niet van 

Cornets verwachtten, omdat het niet bij hem paste? Ik denk het wel. Maar dat is nu juist het 

'aardige' van jou, Ruud, dat je altijd een meester bent geweest in het spel. 

 

Jarenlang heb ik het gevoel gehad dat je altijd in de lerarenkamer zat. Je had net pauze of een 

tussenuur, je was net klaar of je moest toevallig wat later beginnen. Nooit ging je gebukt 

onder stapels schriften of boeken, nooit heb ik je kunnen betrappen op het corrigeren van 

proefwerken of opstellen of op het maken van rapportcijfers. Soms had je een boekje bij je om 

daaruit iets 'aardigs' voor te lezen - uiteraard met een grote glimlach. Ook heb ik je nooit zien 

eten en dat was misschien wel de belangrijkste aanleiding waarom je zo graag in de hoek zat 

om te schaken, te bridgen of desnoods alleen maar te roken. Die spelletjeshoek was altijd een 

geliefd onderwerp van gesprek; hoe kon je niet fantaseren over een luilekkerland met 

spelletjes, een onbeperkte drankvoorraad en een krokettenautomaat. 

 

Toen je op een goede dag eindelijk met behulp van Frans Houdijk een aanzet had gegeven om 

tot de inrichting van zo'n vrijplaats over te gaan, speelde Streng, die niet alleen door zijn 

afkeer van spelletjes jouw tegenpool vormt, het spel één keer mee door meedogenloos in te 

grijpen en de hoek weer maakte tot wat jou eigenlijk ook het liefst was: een hersenspinsel. 

 

Jij schaakte, met Haas, met Kalkwijk of Berger, of met wie dan ook ('Kun je niet schaken?... 

Zal ik het je dan leren?'). Maar Otto geeft tegenwoordig les in de bovenbouw en speelt alleen 

nog partijen na uit de krant. Haas heeft misschien van je gewonnen, maar dat is hem lelijk 

opgebroken.  

 

[p. 13] 

 

Bridgen deed je ook wel graag en veel, maar het is nu een onbekend fenomeen aan het 

worden. Hoe kon je niet Schuur 'helemaal gek' spelen, ook al moest je wel eens met een grote 

vloek tot de conclusie komen dat er toch nog ergens een troefje was blijven zitten en je 

onnodig down ging? Niemand weet echter beter dan jij dat het 'aardige' van het spel is dat het 

twee kanten heeft (en schaken drie). En bovendien, als jij dronk, dronken we allemaal. 

 

Je bent bezeten van spelen en spelletjes. Al in de schoolkrant van 1973, toen nog Kras 



geheten, schrijft een leerling, Gusta ten Bosch, in een opstel over jou: 'Een man waarvan je les 

krijgt op een leuke manier. Het boek omdat het moet, maar veel vaker opdrachten voor 

improvisaties (...) en de gekste spelletjes met woorden.' 1 (In dezelfde Kras staat ook een 

interview met KRO-omroeper Hans van Willigenburg!) 

 

Spelenderwijs haalde je ook je eerstegraads bevoegdheid om vervolgens tekenen te gaan 

geven in de lagere klassen! 

 

Wat is toch jouw geheim? Speelde je toneel? Dat kan haast niet, want je haat toneel. Hoewel! 

Je mocht graag de meest bizarre intriges bedenken voor je collega's tijdens werkweken, 

waarbij je er dan naarstig voor zorgde zelf buiten schot te blijven. En ook als speler heb ik je 

enkele malen aktief gezien. Hoe indrukwekkend was niet je rol als Georg Bamberger in Peter 

Shaffers Black Comedy ('Donker in 't licht'). Je was kunstverzamelaar en miljonair en je moest 

tegen het eind van het stuk - het was een piepklein rolletje - in het volledig duister opkomen, 

enkele zinnetjes zeggen en in een afgrond verdwijnen. Jouw rolkennis was niet geweldig, en 

ondanks gesouffleer van alle kanten kwam je niet verder dan het enkele malen herhalen van 

de éne zin die je wel kende ("Wat ies es doch dunkel") om vervolgens zo snel mogelijk onder 

luid applaus in het gat te springen. 

 

Toneelspelen is jouw geheim niet. Wat dan wel? Ik denk dat het toch zo is wat een leerling 

vorig jaar over je zei: 'Cornets, dat vind ik nou echt een aardige man; die is gewoon onwijs 

aardig.' Dat is toch 'aardig' gezegd, nietwaar? 

 

Maar intussen is het leeg in de hoek: waar jij, Ruud, lange tijd een 'centre of interest' vormde 

met je brede glimlach, van oor tot oor, staat nu een lange, lege, witte bank, van muur tot 

muur. 

 

Gerard de Leede 

 

NOOT 

1. Zie Een opstel over Cornets de Groot.   

http://www.cornetsdegroot.com/vw/gelevellen/nadorst/deleede.html#1
http://www.cornetsdegroot.com/vw/gelevellen/opstel.html


Een bijna vergeten literair document 

Hans Learbuch 

Lodewijk Makeblijde College 

Ik predik de nadorst 

[p. 14] 

 

Het is de verdienste van Hans Learbuch, die tegelijk met Rudy zijn afscheid van het LMC 

neemt, dat een literair document, dat in de vergetelheid dreigde te geraken, boven water 

komt. In oude archieven vond Hans een curieuze samenspraak, waar Rudy zich vele jaren 

geleden met Hans zelf aan bezondigd had. Een hernieuwde kennismaking is deze dialoog 

meer dan waard. 

 

- De redaktie. 

 

RUUD CORNETS DE GROOT 

en 

Hans Learbuch 

 

spreken een DIALOOG uit tussen Gustav Mahler en Friedrich Nietzsche t.g.v. de opening van 

een schilderijententoonstelling van 

HANSJE HOEKSTRA 

lid van de Internationale Gustav Mahler Gesellschaft, 

op zaterdag 7 oktober 1972. 

De dialoog werd geschreven door Hans Learbuch. 

 

 

MUZIEK van G. Mahler op de voorgrond: Symfonie no 3, 4e beweging, op tekst van F. 

Nietzsche (Zarathurstra, Mitternachtslied: 'O Mensch, gib Acht!') Tijdens het spelen van de 

muziek hoort men kuchen, glaswerk dat wordt neergezet, knabbelen op chips en over het 

algemeen geluiden die mensen maken als ze zitten te eten en te drinken. Tenslotte verlaat 

iemand de kamer, wat wordt gevolgd door het doortrekken van de W.C. We horen de persoon 

weer binnenkomen. Dan wordt de muziek naar de achtergrond gedraaid. 

 

NIETZSCHE Je hebt mijn tekst volledig aangevoeld. 

MAHLER Ik geloof wel dat het overkomt, ja. Schopenhauer zei, dat je 

voor een schilderij moet gaan staan als voor een vorst en 

afwachten of en wat het zal zeggen. Met muziek is dat ook zo, 

dacht ik. 

 

[p. 15] 

NIETZSCHE Ach was, Schopenhauer is een zwamneus, een frik. Die praat 

nog over diepe wijsheid en mystieke waarheden als het over 



kunst gaat. Hij heeft ook zo'n typisch onwrikbaar geloof in 

inspiratie. 

MUZIEK   

MAHLER Beethoven selekteerde zijn melodieën ook uit tientallen 

aantekeningen.  

NIETZSCHE Natuurlijk, de fantasie van een kunstenaar, of het nu een 

komponist is, een schrijver of een schilder, produceert goede, 

middelmatige en slechte dingen. 

MAHLER Ja, waar gaat het uiteindelijk om bij een kompositie, bij elke 

kompositie? Hè; 

NIETZSCHE Het gaat om smaak, oordeelsvermogen, kritische zin. 

MAHLER Ik moet mijn eigen kritikus zijn. 

NIETZSCHE En veel en hard werken, dat zijn... 

MAHLER Ja ja ja. 

 

Het antwoord van MAHLER gaat verloren in MUZIEK 

NIETZSCHE Zachter, zachter asjeblieft. 

Lekker zijn die chips. Albert Heijn? 

MAHLER Aber nein Friedrich, je weet toch dat ik daar nooit koop. Dit 

zijn Golden Wonder chips. 

NIETZSCHE Sorry, Gustav, hoe kon ik me zo vergissen. Een goed 

kunstenaar behoort toch over een verfijnde smaak te 

beschikken. 

MUZIEK   

MAHLER Schilders en schrijvers volgen vaak dezelfde werkwijze als 

komponisten. 

NIETZSCHE Hmmmm 

MAHLER 't Is toch zo? 

NIETZSCHE bromt instemmend 

MAHLER Als je de voorstudies van schilderijen bekijkt 

NIETZSCHE - vooral van abstrakte doeken dan 

MAHLER tuurlijk. In die tekeningen zie je nog niet een eh  

NIETZSCHE kompositie, een duidelijke kompositie. Er wordt nog naar een 

vorm gezocht, 't is nog chaotisch.  

 

[p. 16] 

MAHLER Wat dat betreft kun je abstrakte doeken best met muzikale 

komposities vergelijken. 

NIETZSCHE Er valt toch geen zinnig woord over te zeggen. 

MAHLER Dus toch maar wachten óf het je iets zegt. 

NIETZSCHE Himmel, alweer Schopenhauer. Laat je niet los, schrecklich. 

MAHLER Ssssst, Friedrich, ik heb van Schopenhauer geen teksten in 

mijn symfonieën verwerkt en van jou wel. 



NIETZSCHE (morrend) Die muziek en die schilderijen, hu? 

MAHLER Kun je een abstrakt schilderij niet het beste vergelijken met de 

partituur? 

NIETZSCHE Van een muziekstuk. 

MAHLER Ja, duidelijk. 

NIETZSCHE Er zijn overeenkomsten, de wil om te ordenen, te schiften, te 

selekteren, hm? 

MAHLER Tja, tja, wat staat bij de komponist en de schilder voorop bij 

het werken? 

NIETZSCHE Vormwil? 

MAHLER Absoluut. 

NIETZSCHE Dan zijn komponisten de meest chaotische mensen: ze 

ordenen iets en weten niet waarom. 

MAHLER En abstracte schilders? 

NIETZSCHE Idem dito, hun voorstudies en eerste lijnen hebben dezelfde 

funktie die de aantekeningen bezitten voor een komponist. 

MUZIEK   

MAHLER Zeg Friedrich, weet je wat god zei? 

NIETZSCHE Ja Gustav, ik weet het. 

MAHLER Wat dan? 

NIETZSCHE aarzelt, kucht 

MAHLER Of ben jij soms zelf god? 

NIETZSCHE Jij zegt 't. 

MAHLER Wat zei hij dan? 

NIETZSCHE Hij zei: Nietzsche ist tot. 

MAHLER En Mahler? 

 

luid gelach van BEIDEN, ingestemd met en overstemd door MUZIEK. 



Cornetto, een sater in monnikspij 

G.J. Vincent 

Lodewijk Makeblijde College 

Ik predik de nadorst 

[p. 18] 

 

Je kon wel met hem lachen, daar was iedereen het over eens. Een artiest was hij, ook dat nog, 

had een aantal boeken geschreven, maar daar scheen je na een paar pagina's al koppijn van te 

krijgen. En die lessen van hem? Ging dat niet altijd over poëzie? Sceptische collega's joeg hij 

op de kast met opmerkingen als 'Een leraar die huiswerk geeft, heeft zelf zijn huiswerk niet 

goed gemaakt', en in de aldus gecreëerde verwarring voelde hij zich als een vis in het water: 

Theodore de Saint Juste Milieu, oh vleesgeworden paradox! 

 

Maar wie de moeite neemt om te herlezen wat hij de afgelopen jaren in de Gele Vellen heeft 

gepubliceerd, zal ontdekken dat achter een façade van grollen en kwinkslagen een man schuil 

gaat met een uitgesproken visie op de kunst van het opvoeden, een visie die hij met een 

opmerkelijke vastberadenheid propageert. In al te rigoureuze systemen voelt hij zich niet op 

zijn gemak, en hij heeft een vreselijke afkeer van de terreur van het cijferboekje, 'deze naakte, 

langharige blonde slet'. Zijn credo: 'Ik denk dat kinderen eerst door het gevoelen tot het 

cognitieve komen. Wie van het cognitieve uitgaat, doodt de impuls en fnuikt de emotie (...) 

Niet de gedachten, maar de affecten sturen, is didaktiek'. 

 

Wie daarnaar streeft, overstijgt ieder leerplan. Hij is niet langer vakdocent, maar eerder een 

goeroe. En dat is precies wat Rudy voor een aantal leerlingen is geweest. De poëzie was 

daarbij zijn voertuig, even chaotisch en volledig als het leven zelf. 

 

Ook voor zijn collega's was hij vaak een bron van inspiratie. Zelf had ik moeite met het werk 

van Vestdijk, ik had het gevoel dat ik er geen greep op kon krijgen, dat ik de sleutel tot zijn 

verbeeldingswereld miste. Ik vroeg Rudy - erkend Vestdijkspecialist - om advies, en hij 

raadde mij aan De toekomst der religie te lezen, een lijvig boekwerk waarin Vestdijk het 

verschijnsel religie psychologisch analyseert en definieert met behulp van twee kenmerkende 

aspecten: totaliteit en het streven naar een duurzaam geestelijk geluk. 

 

Tegen de achtergrond van deze analyse bleek het ogenschijnlijk zeer uiteenlopende werk van 

Vestdijk een aantal nu duidelijk herkenbare constanten te bevatten, en met dit boek had ik dus 

inderdaad de sleutel tot zijn werk in handen gekregen. Heel opmerkelijk vond ik het slot van 

zijn betoog. Daarin houdt Vestdijk namelijk een pleidooi voor een psychologisch-  

 

[p. 19] 

 

religieuze opvoeding die zou moeten berusten bij begaafde individuen die zelf weer op een 

speciale wijze moeten worden opgevoed. Vestdijk spreek hier over 'parapedagogie' in de zin 

van een opvoeding die niet alleen aan het eigenlijk opvoeden voorafgaat, maar dit tot zekere 

hoogte in zich sluit. 



 

Wie nu Vestdijks beschrijving leest van deze ideale leraar, ontwaart langzaam maar zeker de 

contouren van Cornetto: 'De leraar die zelf opgevoed is, hoeft zich als opvoeder nauwelijks 

nog in te spannen, want hij werkt door zijn voorbeeld. Niet wat hij zegt of doet is van belang, 

maar wat hij is. Zijn uiterlijk, zijn oogopslag, de toon van zijn stem, de overtuigingskracht van 

zijn gebaren, zijn gewichtiger dan alles wat hij de jeugd aan etenswaardigheden zou kunnen 

vertellen.' 

 

Even verder vervolgt Vestdijk: 'Voor de instellingen waar de parapedagogie beoefend wordt, 

biedt zich vanzelf de kloostervorm aan. (...) Reeds in de kloosters zelf zal terdege toegezien 

moeten worden op verborgen eerzucht, erotische kronkels, neiging tot mythomanie en 

mystagogie'. Ik wreef mijn ogen uit! Behalve de sleutel tot Vestdijks werk bleek dit boek een 

verrassend inzicht te verschaffen in de complexe persoonlijkheidsstructuur van Cornetto 

himself! Het was alsof er een sluier werd weggetrokken, en ogenschijnlijk onsamenhangende 

stukjes schikten zich plots aaneen tot een sluitend plaatje: was het verwonderlijk dat deze man 

met provo een tijdelijke vrijhaven voor zijn verbeelding vond? Het verzet tegen iedere vorm 

van autoriteit met als inzet de vrije persoonlijkheid die via zijn grillige ars combinatoria zijn 

streven naar totaliteit benadrukte! Was het niet typerend dat hij zich afficheerde als 'de man 

van het uiterste midden' onderwijl rijkelijk paradoxen om zich heen strooiend, zijn omgeving 

in verbazing achterlatend? Ook door zijn literaire critici liet hij zich niet in een vakje stoppen 

en hij verleidde hen tot zulke uiteenlopende typeringen als 'een gehypertrofieerde autodidact' 

of 'een loslippige erudiet' (en dat met 14 cm
2
). 

 

Het meest onthullend vond ik echter, dat Ruuds obsessie voor het kloostergebeuren hierdoor 

in een verrassend licht kwam te staan. Ooit heeft hij in het kader van een HAVO-4 werkweek 

een kloostertragedie in drie bedrijven geschreven en geregisseerd. Zij die erbij aanwezig zijn 

geweest, ja, zelfs een rol hebben gespeeld in dit merkwaardig produkt, zullen het nimmer 

vergeten. Enkelen van hen bekleden thans hoge posities in de directie en wen-  

 

[p. 20] 

 

sen niet meer herinnerd te worden aan hun aandeel in deze historische opvoering. Ik zal dan 

ook niet ingaan op de details van dit toneelstuk, maar volsta met te vermelden, dat het een 

moralistische zedenschets was, bedoeld als waarschuwing voor de ontsporingen die sommige 

kloosters zo'n slechte naam bezorgd hebben. 

 

Ook in latere jaren toonde hij een opmerkelijke vindingrijkheid als het ging om het bedenken 

van een intrige voor het docententoneel, waarbij het kloosterleven niet zelden centraal stond. 

Het thema bleef hem boeien hoewel het om nog onopgehelderde redenen nooit meer tot een 

opvoering is gekomen. 

 

Toch ging zijn morele verontwaardiging altijd gepaard met een satanisch genoegen in de 

taferelen die aan zijn brein ontsproten, en dat ontmaskert Rudy als de al te aardse 

parapedagoog die hij in werkelijkheid is. En juist dat maakt hem zo sympathiek. 

 

Daarom, Rudy, buig ik deemoedig het hoofd, zodat mijn tonsuur zichtbaar wordt ten teken dat 

ik mij bekeer tot jouw orde, die de chaos in zich sluit, en voel ik mij discipel uit het 

gelijknamige gedicht van lucebert, waarvan ik de slotstrofe citeer: 

 

 



en vraagt het oude hoofd: 

'zo laat en nog zoveel vuur 

is het de ijlte van de hoogte 

die de ijdelheid ontsteekt 

en de man verkookt tot het kind?' 

zeg ik: 'ach wat ach wat' dan terzijde 

hij zegt: 'wat ik dacht wat ik dacht' en we lachen. 

 

G.J. Vincent 



Uit de boekenkast gerold 

Willem van der Ende 

Lodewijk Makeblijde College 

Ik predik de nadorst 

[p. 21] 

 

Echt, de dingen die we ons herinneren 

zijn de dingen die we vergeten 

G. K. Chesterton 

 

Als ik, nu in 1986, terug ga in de krochten van mijn geheugen tot zo rond 1970 en poog de 

Rudi Cornets de Groot van toen op te roepen, dan worden allerlei vage foto's weer wat 

scherper, maar een samenhangend album ontstaat er niet. Beelden afzonderlijk worden weer 

zichtbaar, maar 't wordt geen film; 't blijft voor mij een chaos die niet tot volheid wil of kan 

komen. Toch zal ik proberen met zevenmijlslaarzen deze reuzensprong te maken, ook al 

wordt het daardoor nog geen zevensprong. 

 

Kortgeleden las ik Liefde, wat heet! (aan een verklaring van de titel zal ik mij niet branden), 

waarin de schrijver Simon Lucard vanuit een wat verbaasde maar zeer intieme optiek zijn 

liefde voor een jong meisje beschrijft. Hoewel ik een aantal passages uit het boek terug kan 

vertellen naar biografische feiten, werd de chaos van mijn herinneringen daardoor niet 

opgeheven. Evenmin veranderde door het lezen van dit boek mijn beeld van het innerlijk van 

Rudi, waarin hartstocht en relativering met elkaar strijden èn elkaar liefhebben, als punt en 

contrapunt, misschien wel als terrein en contraterrein. Want deze op zich merkwaardige 

combinatie van eigenschappen zorgde voor zijn opvallend gedrag als mens, als man en als 

kunstenaar.  

 

[p. 22] 

 

Zijn wijze van leven bleef voor mij toch in hoge mate onbegrijpelijk. Zonder nu hier een 

striptease van mijzelf te geven, zal mijn traditioneel katholieke achtergrond daar wel debet 

aan zijn geweest. En ik was niet de enige die hij lichtelijk in verwarring bracht met zijn 

uitspraken, met zijn kleding en soms ook met zijn gedrag. Wijlen collega Thé Baars heb ik 

meerdere malen iets horen zeggen als: 'Nou, nou, Rudi', daarbij een zuinig mondje trekkend, 

maar wel met pretoogjes en blosjes op de wangen. Diep in mijn hart kon ik dat wel beamen, 

maar ik had nog liever het puntje van mijn tong afgebeten dan dat ook te zeggen. 

 

Evenzo verwarrend was zijn wijze van lezen. Mijn degelijke leidse vorming kon daar niet zo 

goed mee uit de voeten. In plaats van zaken helder te maken door ze uit elkaar te halen, leek 

het wel of hij hetzelfde probeerde door, als een alchemist, van alles samen te brengen. Tot 

mijn verbazing lukte dat ook vaak. 't Zal dan ook niet zomaar gekomen zijn dat hij zich zo 

hevig interesseerde voor Vestdijk, de zoeker en vaak ook vinder, de tovenaar van helderheid 

maar ook van opperste wanorde. M.i. is Rudi echter te typeren aan Hermes. Wellicht ook wel 

de Griekse god, als de gevleugelde god van de wegen, maar veel meer aan Hermes 



Trismegistos. Zoals deze schrijver met behulp van taal poogde de chaos de baas te werden, zo 

probeerde (en probeert) Rudi dat ook. Zoals de taal van Hermes Trismegistos niet altijd even 

helder en doorzichtig is voor de buitenstaander, de niet-ingewijde, zo geldt dat ook voor hem. 

Maar beide gebruiken de taal als middel, misschien moet ik zeggen als wapen. En daar is 

Cornets - ik ken geen zachtaardiger mens dan Rudi - bepaald niet vreedzaam. Ik geloof (en ik 

hoop) dat hij daardoor de volheid heeft bereikt, die hij zo vaak uitstraalt! 

 

Willem van der Ende 

 

P.S. 

Rudi, door de korte spanne tijds die mij gegund was, ontbreekt aan het bovenstaande iedere 

diepgang. Ik heb mij tot de oppervlakte moeten beperken, maar dat zal je niet ontgaan zijn! 

 

W. 



Saint Juste Milieu 

Jan Streng 

Lodewijk Makeblijde College 

Ik predik de nadorst 

[p. 24] 

 

In de Gele Vellen heeft eens een tekening gestaan of liever een karikatuur. Het hoofd van 

Rudi Cornets de Groot; een monsterlijk hoofd dat met wijd geopende mond op het punt staat 

met grote gretigheid in een hamburger van meer dan normale omvang de tanden te zetten. 1 Ik 

meen dat het maken van hamburgers een van de vele, onvermoede specialiteiten van Rudi is. 

In ieder geval is het een stuitend gezicht, buiten alle proporties en dat van een man die 

meerdere malen heeft proberen duidelijk te maken dat hij iemand van 'het juiste midden' is. 

Maar als je bij materiële zaken als een hamburger alle gevoel voor verhoudingen kwijtraakt, 

zal het dan bij minder materiële aangelegenheden wat gematigder toegaan? 

 

Dikwijls heb ik me afgevraagd waarom Rudi van tijd tot tijd een ietwat onduidelijke figuur 

ten tonele voerde die luisterde naar de naam Theodore de St. Juste Milieu: een naam die een 

brok Franse geschiedenis samenvat van de grote revolutie via de reaktie tot de overwinning 

van een gezapig, burgerlijk realisme. Wat stelt deze figuur voor? Ziet Rudi zichzelf als de 

revolutionair St. Juste, afgeschilderd als arrogant, koel, streng, afstandelijk en onverbiddelijk; 

een man die als rechterhand van Robespierre slechts enige jaren zijn politiek van 'het doel 

heiligt de middelen' mocht uitvoeren en van wie het gezegde is 'wie revoluties maakt en het 

goede wil, mag slechts in het graf slapen', niet beseffend dat hij door zijn eigen revolutie zo 

snel verslonden zou worden? 

 

Voelde Rudi zich verbonden met de gematigde liberale regering van Guizot, tijdens het 

gezapige bestuur van Louis Philippe, de burgerkoning, die meer bekendheid heeft gekregen 

door de karikatuur van Daumier, le poire, dan door zijn daden? Guizot noemde zijn regering 

die van het 'juste milieu' met het gevolg dat hij door rechts bestreden werd omdat hij te links 

was en door links omdat hij te rechts was. Een nieuwe revolutie (1848) vaagde koning en 

kabinet weg. 

 

St. Juste, Milieu, schrijft een docent, is een ouderwetse, arrogante edelman, die (quasi) 

wetenschappelijke gedachten rondstrooit. Een man die geen partij durft kiezen en geen kleur 

durft te bekennen. Hoe kon Rudi, die 'rooie rakker' zich achter deze naam verschuilen? vraagt 

hij zich af.  

 

[p. 25] 

 

Je zou kunnen zeggen een aanval van rechts naar aanleiding van een geharnast artikel van St. 

Juste Milieu waarin deze opkwam voor het gebruik van Bulkboeken en gevestigde taboes 

omverwierp. 2 

 

Misschien in 1977 nog een revolutionair standpunt, maar daar houdt iedere vergelijking met 
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St. Juste op. Rudi is geen revolutionair! ('Hij is huiseigenaar!') Toegegeven, soms is hij wat 

arrogant ('die vrouwtjes toch'), soms onverbiddelijk in zijn oordeel ('geen faalangst: wij 

faalden gewoon en leerden ervan'), soms afstandelijk, teruggetrokken achter de beroemde kast 

in de docentenkamer, starend naar zijn schaakstukken, immuun voor alles wat er achter zijn 

rug gebeurde. Maar dit zijn momenten: uit zijn artikelen spreekt juist grote bewogenheid en 

medeleven met, om niet te zeggen inleving in de wereld van zijn leerlingen. We hebben het 

nog niet over 'links' gehad, wat dit ook moge zijn. Maar Rudi rekenen tot de rooie rakkers lijkt 

me onjuist, omdat hij zich juist tegen alle egaliserende, gelijkmakende tendenzen verzet. Er is 

echter nog een overeenkomst met Guizot, de man die de revolutionaire verworvenheden 

consolideerde. De woelige, roemruchte, (revolutionaire?) jaren 1960 en 1970 liggen achter 

ons. Er was gedemocratiseerd bij het leven, op school en universiteit, in bedrijf en fabriek. In 

de gehele maatschappij. Alles wat een elitaire indruk maakte, alles wat zweemde naar een 

paternalistische regentenmentaliteit, alles wat mensen onmondig hield en wat zonder inspraak 

of medezeggenschap beslist werd, werd te vuur en te zwaard bestreden. Met welk resultaat? 

 

In onze jaren keren we terug op onze schreden. Wat niet goed is gaat over boord, wat juist 

wordt bevonden mag blijven. De zorg voor de medemens heeft een bureaucratische 

welvaartstaat voortgebracht die tot in details regelt en betuttelt: het circulaire-regiem van 

Deetman is er een voorbeeld van. De democratisering heeft situaties in het leven geroepen 

waarin Jan en alleman zich bemoeien met iedereen en met alles en nog wat. Ieder zorgt voor 

iedereen en de staat voor ons allen. En dit allemaal in een wereld die steeds meer onder de 

invloed komt van technische vindingen. Dreigt de persoonlijkheid hierdoor niet verstikt te 

raken? 

 

Rudi meent van wel en scherpt bij herhaling zijn pen om zijn visie op deze ontwikkeling, die 

ook het onderwijs bedreigt, soms op milde wijze en soms vlijmscherp (als St. Juste) weer te 

geven.  
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Links in de traditionele zin lijkt hij mij niet te zijn. In linkse kringen zijn heel wat pogingen 

ondernomen om in het belang van de leerlingen en vooral van die met een duidelijke 

achterstand, het onderwijs te vernieuwen en te verbeteren; psychologen, pedagogen en 

onderwijskundigen hebben in woord en geschrift, in nota's en beleidsplannen, in rapporten en 

enquêtes hun visie op onderwijs en samenleving tot vervelens toe uit de doeken gedaan en het 

middels allerlei regelingen ad hoc en technische oplossingen trachten te verbeteren. 

 

Van deze systeembouwers moet Rudi niets hebben: 'knelpunten verwijderen is egaliseren' en 

dat brengt het persoonlijke en het bijzondere in de verdrukking. Iedere regeling op het gebied 

van onderwijs, kunst en cultuur is afkerig van welzijn en tast de menselijke persoon aan. 

 

Soms laten Rudi's schrijfsels een wat tobberige indruk na. Hij kan eindeloos doorpiekeren en 

als iedereen de zaak vergeten is nog eens op een vorig artikel terugkomen. Wat is vorming? 

Waarom moeten we opeens over onze identiteit gaan denken? Is onze leerling minder 

intelligent dan vroeger? Wat stelt het Havo-niveau eigenlijk voor? 

 

Ik denk dat Cornets zich hier naar het uiterste midden beweegt, want het beeld van de leerling 

dat uit zijn artikelen overkomt, is somber. De huidige leerling is een nieuw soort (versierde) 

mens die zichzelf niet meer is. Hij gaat met bromfiets, valhelm, walkman en transistor door 

het leven en is in onze geautomatiseerde maatschappij programmeerbaar. 3 Fouten mag hij 
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niet meer maken en zijn gedrag moet grondig worden geanalyseerd, als het kan door middel 

van moderne technische hulpmiddelen als de video, die alleen maar krampachtige en 

gekunstelde reacties oproept. 4 Deskundige begeleiders evalueren en rapporteren in eindeloze 

vergaderingen: de resultaten worden diepgaand besproken en wel zo, dat achter de cijfers de 

persoon verloren gaat. Wel wordt vastgesteld dat hij als leerling is mislukt en dat zijn 

faalangst ongeneeslijk is. 5 

 

Het is goed dat er gewaarschuwd wordt tegen een ontwikkeling die ertoe kan leiden dat wij 

door de bomen het bos niet meer zien. Rudi vecht tegen een wereld van woorden die in geen 

enkel opzicht beantwoordt aan de realiteiten. Het is zijn verdienste dat hij oprechte 

belangstelling en zorg voor de leerlingen is blijven vragen. Hij wantrouwt geautoriseerde 

begeleiders: 'je moet niet anders zijn dan anderen tenzij je de begeleiders in de gordijnen wilt 

jagen'. Plaats de leerling niet al van te voren in de lastige hoek, zoals bij Havoleerlingen nogal 

eens gebeurt. Een Havo-er moeten we blijven zien 'als een persoonlijkheid die niet altijd 

getuigt van verantwoorde-  
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lijkheidsgevoel, maar wel even autonoom in de wereld staat als de eerste de beste VWO-er. 

 

Natuurlijk zijn we als docent, ieder op zijn eigen manier, meer of minder intensief betrokken 

bij het wel en wee van onze leerlingen. Misschien heeft de een meer geduld dan de ander, zijn 

sommigen snel teleurgesteld als de resultaten uitblijven en dan weer snel geneigd om met 

cijfers te oordelen en te veroordelen. 

 

Rudi vraagt docenten met fantasie die zich kunnen aanpassen aan soms volkomen 

onverwachte veranderingen die hun omgang met leerlingen kenmerken. 'Een goede docent 

heeft een sleutel die op de deur past die men zojuist voor zijn neus heeft dichtgegooid' schrijft 

hij. 6 Een waar woord. Persoonlijke aandacht en belangstelling voor de leerlingen en een 

enorm aanpassings- en incasseringsvermogen zijn zaken die leerlingen bij een docent 

waarderen en waarmee een docent altijd aansluiting zal vinden bij zijn leerlingen: de 

belangstelling voor zijn vak volgt dan, ik zou zeggen bijna automatisch. 

 

We zijn St. Juste Milieu even uit het oog verloren. Hij is ook niet veel aan het woord geweest. 

In 1977 schrijft hij het geruchtmakende artikel over de Bulkboeken, dat als een kleine 

revolutie is ervaren. Hij schrijft ook een interview met Hans Learbuch over de fietstocht naar 

Istanboel, een prestatie van de eerste orde. 7 Daarna wordt hij nog wel eens door Rudi 

geciteerd, maar gaandeweg vertrekt hij met stille trom. 8 Cornets de Groot zelf treedt in de 

voetsporen van zijn onduidelijke vriend en gaat vanuit zijn uiterste midden de vijanden van 

links en rechts bestrijden: het heilige juiste midden en dan vergeten we de revolutionaire St. 

Juste maar. 

 

'St. Juste Milieu', schrijft hij, 'is een tegenstrijdige figuur die in allerlei gedaantes optreedt. Hij 

is revolutionair en bourgeois satisfait. Hij is een verschijnsel'. 9 

Ik betwijfel dit alles: weinig revolutionair, zeker niet bourgeois satisfait, maar vanuit een 

'juste milieu' een kritische volger van alles wat ons LMC-wereldje beroert, dit is Cornets de 

Groot. Dit is ook mijn (quasi) wetenschappelijke conclusie. 

 

Jan Streng 10 

 

http://www.cornetsdegroot.com/vw/gelevellen/nadorst/streng.html#4
http://www.cornetsdegroot.com/vw/gelevellen/nadorst/streng.html#5
http://www.cornetsdegroot.com/vw/gelevellen/nadorst/streng.html#6
http://www.cornetsdegroot.com/vw/gelevellen/nadorst/streng.html#7
http://www.cornetsdegroot.com/vw/gelevellen/nadorst/streng.html#8
http://www.cornetsdegroot.com/vw/gelevellen/nadorst/streng.html#9
http://www.cornetsdegroot.com/vw/gelevellen/nadorst/streng.html#10


NOTEN 

1. Zie Reiservaringen (zevende jaargang).   

2. Zie Poètes, - vos papiers! (negende jaargang).   

3. N.a.v. deze ongetitelde bijdrage (twaalfde jaargang).   

4. Zie Onderwijsdag (veertiende jaargang).   

5. Zie vooral Kids are special people (veertiende jaargang).   

6. In Psychologie van een schema (veertiende jaargang).   

7. Zie Es ist erreicht! en volgende artikelen uit de negende jaargang.   

8. Cornets de Groot heeft het pseudoniem Théodore de St. Juste Milieu vooral in de achtste en negende 

jaargangen van de Gele vellen gebruikt. In de elfde jaargang, wanneer het LMC met een andere school 

fuseert, stelt hij zijn alter ego middels een getekend portret aan zijn nieuwe collega's voor ('verstandig, 

wijs, en dienovereenkomstig: bescheiden') maar dat is meteen de laatste keer dat St. Juste zich kenbaar 

maakt.   

9. Zie het 'Kantwit' onderaan dit artikel (negende jaargang).   

10. Jan Streng was rector van het LMC.   
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De poort van Tze Koeng 

Emma Thio 

Lodewijk Makeblijde College 

Ik predik de nadorst 

[p. 28] 

 

Emma huldigt in haar Oosterse wijsheid de mysterieuze Rudi door een aloude tekst van twee-

en-een-half duizend jaar geleden. 

 

'Mijn muur reikt enkel ter hoogte van een mans schouder en men kan er gemakkelijk 

overheen kijken en zien hoe het huis daarachter is. Maar de muur van onze meester is veel 

hoger dan manslengte, en niemand, die de poort niet weet te vinden, kan iets afweten van de 

schoonheid en de rijkdom van het paleis dat daarbinnen verborgen ligt. En wij moeten 

toegeven, dat het niet velen vergund is die poort binnen te gaan.' 

 

Tze-Koeng ± 500 v. Chr. 



Citaten Ruud 

Lodewijk Makeblijde College 

Ik predik de nadorst 

[p. 29] 

 

'Ik zou in mijn eigen ogen niets waard zijn, als ik de macht vermeerderde, die wel verplettert, 

maar niet overtuigt: de macht van het getal!' 

 

'Principes heb ik altijd op tijd overboord weten te gooien: ze moeten je natuurlijk nooit onder 

druk kunnen zetten.' 

 

'Een schaker denkt niet logisch, denkt in de regel nauwelijks, en van enig oorzakelijk verband 

tussen de ene en de andere gedachte is geen sprake. Hier zijn andere dingen in het spel: 

hartstocht, begeerte, drift, instinkt, gevoel en intuïtie.' 

 

'Nederland is één groot krankzinnigengesticht, dat bevolkt wordt door duivelsadvocaten, 

propagandisten en ongeïnteresseerde neuspeuteraars, die niets meer met elkaar te maken 

hebben. Privatisering heet dat.' 

 

Over Deetman: 'Ik zelf begin, bij weer zo'n driest optreden van onze minister, steeds heviger 

te verlangen naar het moment waarop de VUT mij roept: deze verleidelijke, wufte vrouw op 

de tweesprong, die het brede pad aanwijst, versierd met druiventrossen en pluimen gerst!' 



Ruud: een gemis 

Frans van der Horst 

Lodewijk Makeblijde College 

Ik predik de nadorst 

[p. 30] 

 

Vanaf het moment dat Ruud onze sectievergaderingen niet meer bijwoont, zijn deze duidelijk 

van aard veranderd: we missen hem. Als kiespijn, want hij heeft wat vergaderingen in de war 

geschopt door zijn interrupties! Zo is er een periode geweest, waarin hij iedere opmerking of 

conclusie van wie dan ook, van welke strekking dan ook, afrondde met een 'precies', alsof hij 

er een uitroepteken achter plaatste. Gelukkig had hij meestal de vergaderstukken niet bij zich, 

anders had hij zich nog meer met de discussie bemoeid. 

 

Naarmate de avond vorderde, werd hij 'innemender' en luidruchtiger, vooral als er besluiten 

dreigden te worden genomen. Wanneer er sprake was van een 'programma' of een 'plan' of 

'afspraken', reageerde hij zeer sluw met een grap of een onweerlegbare uitspraak: 

Bij alle individualiteit dat mij schijnt aan te kleven, ben ik me toch altijd bewust deel te zijn 

van een collectief. 

 

Ja, sluw, dat was hij vaak. Hij zei wel van zichzelf dat hij niet wilde dwarsliggen, maar 

achteraf doorzie ik zijn strategieën beter. Hij wist zijn afkeer of bezwaren altijd zó geestig en 

stilistisch fraai te verpakken, dat bij voorbaat al niemand het hem kwalijk nam, als hij zich 

niet aan een besluit zou houden. Hij zei niet: 'Ik vind die gemeenschappelijke proefwerken 

zinloos en doe er dus niet aan mee' maar wel: 'Ik zou me de mogelijkheid willen geven om me 

aan gezamenlijke proefwerken te mogen onttrekken, als dat zo uitkomt.' Een andere truc was, 

een detail zó sterk te benadrukken, dat het een belangrijk argument leek te worden. Zo heeft 

hij eens de keuze van een nieuw schoolboek verworpen door te wijzen op de klungelige titel. 

We accepteerden glimlachend dat argument; we wisten immers dat hij ieder ander boek toch 

ook niet zou gebruiken. 

 

Gelukkig vergaderen we tegenwoordig wat efficiënter; er worden zelfs besluiten genomen.*) 

 

Maar toch... was hij voor de sectie waardevol. Wanneer iets nieuws bedacht moest worden, 

was hij een onuitputtelijk reservoir van dol-  

 

[p. 31] 

 

le invallen, geestige vondsten, goede ideeën. Hij zorgde altijd voor ontspannende lachsalvo's, 

wanneer we weer eens verstrikt waren geraakt in een oeroud lastig probleem. Maar als hij zijn 

opvattingen over een bepaald aspect op papier zette - dat deed hij bij voorkeur - kon hij 

bloedserieus zijn; over tekstverklaren schreef hij: 

Het lijkt vaak veilig om van de ivoren toren uit koel en zakelijk te zijn. Het is veel veiliger je 

open te stellen voor je pupil en naast hem te staan, als je wil dat ook hij zich ontsluit. 

 



Ook zijn grote belezenheid en fenomenale literaire geheugen hebben menigmaal injecties 

gegeven aan ons onderwijs op zijn geliefde gebied: de literatuur. 

 

We missen hem dus, ik mis je, Ruud. 

Voortaan heb je geen last meer van vergaderingen, afspraken, schema 's enz. Je kunt je nu 

volledig wijden aan de verschillende liefdes in je leven. Dat moet je een heerlijk gevoel 

geven. 

 

Ik besluit met een uitspraak van jezelf (je hebt daar natuurlijk weer een mooi woord voor: 

auto-citaat!), ooit gedaan tegenover een leerling, maar nu toegepast op jezelf: 

Je hoeft een boek, een roman, een gedicht niet te begrijpen; zelf ben je immers ook 

onbegrijpelijk. 

 

Frans van der Horst 

sectieleider Nederlands 

 

*) De man die dit schrijft mag zich dan sectieleider voor het leven noemen, hij heeft op dit punt toch ongelijk. Al 

is het ongebruikelijk in een feestboekje als dit sectie-geschillen uit te praten, ik moet toch vaststellen dat sinds 

het vertrek van Ruud nauwelijks een beslissing van belang genomen is. - Jan VS 



Een loftoespraak 

Pieter Konings 

Lodewijk Makeblijde College 

Ik predik de nadorst 

[p. 32] 

 

Toen Pieter Konings 25 jaar aan het LMC was verbonden, hield Rudi Cornets de Groot een 

feest-redevoering. Het is niet uit onbescheidenheid dat Pieter deze toespraak hier graag ziet 

afgedrukt. Hij vindt dat Ruud er zoveel aardige dingen in zegt en wel over zichzelf, dat 

publikatie in dit boekje een hommage aan Rudi mag heten. 

 

Ik had graag de loftrompet gestoken over iemand die 25 jaar aan deze school verbonden is. 

Want een lofrede, met de karakteristiek 'alleen in 't goede' is iets heel aardigs. Men hoort dan 

eigenlijk geen aanmerkingen te maken op het object van zijn aandacht. 

 

Maar dat vormt nu juist de moeilijkheid bij Pieter: Wie het ergens 25 jaar uithoudt, is een riet, 

en misschien is hij een denkend riet. U hoeft zich deze metafoor niet scherp in het geheugen 

te prenten, want ik kom er stellig en bij herhaling op terug. 

 

Pieter is leraar, en als zodanig een intellectueel. Bovendien is hij tekenaar en filmer - en in die 

hoedanigheid een artist. Nu vormen intellectuelen en artisten zoals u weet, het miljeu waarin 

ik mij zeer thuis voel. En ik voel me dan ook zeer geroepen deze sinjeur met milde strengheid 

toe te spreken. 

 

Welnu. Een denkend riet is Pieter zeker niet. Aanschouw hem: rimpels zijn vrijwel vreemd 

aan dit blozende gelaat. Grijze wijsheid passeerde in sneltreinvaart zijn lokken en baard. De 

omgang met de jeugd is deze knaap blijkbaar op de bol geslagen. Ik wil u graag bekennen dat 

dit feit een sombere schaduw werpt, op althans míjn feestvreugde. 

 

De dwaasheid der jongelui heeft hem zo in de kneveltouwen genomen, dat deze man, die een 

voortreffelijk meester had kunnen zijn, zich niet heeft ontzien, zich een motorfiets met 

bijbehorend pakje aan te schaffen! Hoe schandelijk dit op zichzelf al is, het is deze 

gemankeerde grijsaard nog lang niet gek genoeg! Op een dag nam ik immers waar, hoe hij 

voor een stoplicht halt houdend, zich over zijn motor heen boog, teneinde het stuur ervan met 

hartstochtelijke kussen te overdekken. Zijn hele houding verried, dat hij zijn vreugde 

nauwelijks bepalen kon: zij ging alle perken te buiten!  

 

[p. 33] 

 

Dames en Heren! Kon men vroeger bij zulke excessen van auto-erotiek spreken, thans dient 

het woord motor-erotiek ingang te vinden in onze door gogen en logen zo rijkelijk verpeste 

taal. 

 

Pieter! Ik vind dit hele gedoe ronduit treurig. Al aarzel ik niet het riet-achtige in je karakter 



aan te prijzen. Juist deze flexibiliteit, die vakbekwaamheid aan een zeldzame 

lichaamsbeheersing paart, heeft jou bij een van je huzarenstukjes aan een te vroege dood 

ontrukt! Laat dit een waarschuwing voor je zijn! 

 

De sectie die zich je lot heeft aangetrokken, heeft besloten je in filosofische zin wat bij te 

spijkeren. We houden het, omdat jij het bent, wat simpeltjes. We beginnen met Zen - een 

filosofie, zoals je weet, die de tegenstellingen weet te verzoenen. Wanneer ik dan ook 

binnenkort de Buddha zelf hoor knetteren boven zijn Harley Davidson weet ik dat jou het 

totale inzicht in volle helderheid ten deel is gevallen. 

 

De sectie wenst je nog vele jaren. Met een gaaf huidje en botten zonder barst. Wij wensen een 

denkend riet als zuil, wat zeg ik? Als een páál van schokbeton! 

 

Rudi 



Is Cornets brutaal? Of agressief? 

Evert Verschuur 

Lodewijk Makeblijde College 

Ik predik de nadorst 

[p. 34] 

 

Eenieder die het voorrecht heeft om Ruud in zijn dagelijkse doen en laten bezig te zien zal 

zeggen: een rustige, ingetogen Indischman die nooit een vlieg kwaad zal doen. Vergis je niet, 

mij zijn vele voorvallen bekend waarin van dit beeld niet veel over blijft. 

 

Uiterlijk gezagsgetrouw huldigde hij de stelregel: 'Wie zonodig gezag wil hebben moet weten 

dat hij beledigd wordt', en wie is er binnen de school met het hoogste gezag bekleed? Precies: 

de rector, Jan Streng. Wat die man geleden heeft, de laatste jaren! 

 

In het kader van de verfraaiing van de lerarenkamer stond een oude kast in de weg. Terecht 

besloot de rector dit onding, dat qua stijl geheel niet meer paste bij de rest van het meubilair, 

naar het grofvuil te verwijzen. De goede man heeft het geweten! Venijnige stukjes in de gele 

vellen en brutale hetzevorming binnen het lerarenteam vielen hem ten deel. 1 Ik herinner mij 

ook de infame wijze waarop dezelfde rector tijdens een werkweek 4-Havo door Ruud 

bejegend werd. De invloed van 'wodka met peper' kon nauwelijks als verzachtende 

omstandigheid gelden. 

 

En dan die ene keer dat Streng door drukke werkzaamheden zijn les vergeten was. Wie stond 

er vooraan om hem dit een fijntjes in peren? Ruud!, die notabene zelden blijk gaf iets van 

roosters te begrijpen. 2  

 

[p. 35] 

 

In mijn bezit is het concept van een brief aan de minister van O. & W. om de eerste graads 

bevoegdheid voor Ruud te verkrijgen. Kennelijk vertrouwde hij Piets Smits en mij niet en 

stelde hij de brief namens ons op. De brutaliteit! De laatste alinea, na regels vol prijzende 

woorden over zichzelf, luidde: 'Wij besluiten, o.i. redelijkerwijs, met het uitspreken van de 

overtuiging dat Uwe Excellentie eveneens van mening zal zijn dat ons verzoek niet afgewezen 

kan worden. Wij zijn U voor deze zienswijze bij voorbaat bijzonder dankbaar!' 

 

In een naschrift stond: 'Beste Evert, 't was brutaal, maar 't succes hangt daarvan af. En voor 

jullie is 't motto boven deze brief' en dat was: 'Het kerkhof ligt vol onmisbare lieden'. Is dat 

alles niet brutaal? 

 

Maar Ruud agressief? 

 

Als Ruud terug naar huis ging, placht hij op station Den Haag H.S. een kroketje te trekken uit 

de automaat. Menigmaal had hij een gulden in de gleuf gestopt, maar de tegenwaarde door 

defecten niet gekregen. Op een dag, de gulden viel weer vruchteloos in de gleuf, rende hij 

http://www.cornetsdegroot.com/vw/gelevellen/nadorst/verschuur.html#1
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naar het loket en gaf aan de daar bezig zijnde persoon duidelijk te kennen dat hij het zat was 

en een kroket wilde voor zijn geld. De man reageerde geheel niet en na herhaald aandringen 

werd Ruud zo kwaad dat hij met een welgemikte punter een aantal ruitjes van de automatiek 

intrapte. Op dat moment greep de spoorwegpolitie in. Ruud werd weggevoerd voor een 

langdurig en scherp verhoor. 0 ja, de persoon achter het loket bleek achteraf een niet-

begrijpende Turk te zijn. Is dat alles niet agressief? 

 

Ruud, deze 'slechte' eigenschappen waren niet in staat om het gevoel van warme vriendschap 

van velen ten opzichte van jou in gevaar te brengen, integendeel: persoonlijk heb ik mijn 

leukste tijd op school met jou mogen doorbrengen, samen met Paul en 'Haas'. Ik zal het verder 

alleen moeten doen, maar ik mis jullie heel erg. Een 'herenlunch' waarbij drie heren ontbreken 

is ook niet alles... 

 

Je was een begenadigd schoolmeester met universitaire bekwaamheden. Je hebt handenvol 

vriendschap uitgedeeld naar generaties leerlingen, waarbij ze tevens op een prettige manier 

kennis maakten met proza en poëzie. Niet alleen ik, maar bijna iedereen mist je omdat je zo 

sfeerbepalend was. 

 

Gelukkig kan ik je steeds in Leiden vinden, schrijvend of stofzuigend. Ik moet dat toch vaker 

doen.... 

 

Evert 3 

 

NOTEN 

1. Zie Ik kèn wel janke! (veertiende jaargang).   

2. Zie Meneer Strè-èng, KÒMT u nog?? (tiende jaargang).   

3. Evert Verschuur, leraar wiskunde.   
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Rudy 

Piet Molenkamp 

Lodewijk Makeblijde College 

Ik predik de nadorst 

[p. 37] 

 

Leergierigheid bloeit open in de lach. Daar moeten pedagogen toch wel eens over hebben 

nagedacht? 

uit 'Liefde, wat heet!' p. 85 

 

Tja. Zeveneneenhalf jaar seminarie zijn in mijn kleren gaan zitten. Mijn verhaal beginnen met 

een citaat uit een brief aan de Galaten of uit een brief van Petrus, nog beter natuurlijk, en ik 

kom geprogrammeerd tot Amen, tegenwoordig een platenbon of nog minder, een bosje 

chrysanten. En daar moet je 't dan in de herfst en de winter van je leven verder maar mee 

doen, terwijl jij zo lang je ademt, lente wil, het opgaan van de zon, het begin, het rood van het 

gevaar, voorbij het zwart/wit onder professoren. 

 

Ik citeer je dan ook niet. Die lach heb ik ervaren, goud, gaaf, alle goden denkbaar 

relativerend, want was je zelf niet goddelijk? Steeds weer een rood opgaande zon na steeds 

diepere duivelse nachten? Altijd revolterend, rebels, niet schijnvechtend, je eigen kracht 

metend om je reële ego te ontdekken? 

 

Bijna eenieder loopt om zijn eigenheid heen, de logicophilosoof, de neopositivist, 1 zelfs de 

existentiële denker, blijft op een rationele te betientichte distantie 2 van zijn ongekende 

onoverwinnelijke materia prima of potentialiteit en gaat dolen. 

 

Jij blijft lachen, want je blijft een blanke pit die, hoe dan ook, toch zich in de juiste vorm giet, 

zoals het een serieuze alchemist betaamt. En wat moesten de kinderen van je leren? Zij zijn 

zelf prima materie en wij moeten ze alleen leren bij zichzelf terecht te komen. 

 

Gnosi te au ton. Ad fundum! 

 

Piet MO 3 

 

NOTEN 

1. Zie de discussie tussen Molenkamp en Cornets de Groot in Een krabbel... (elfde jaargang).   

2. Verwijzing naar de regels 'de braakstalen code der distantie/ tienticht de tientand andermaal de 

luchtprofetie' uit Luceberts gedicht hu we wie.   

3. Piet Molenkamp, leraar aardrijkskunde.   
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Een briefje 

Marja Hendriksen 

Lodewijk Makeblijde College 

Ik predik de nadorst 

[p. 38] 

 

Ruud, 

 

In september '75, in de eerste maand dat ik les gaf op het LMC, las ik in het 'gele vel' een 

verslag van jouw bezoek aan Parijs. Daarin beschreef je tot in détail hoe je in een hotelkamer 

aan een wastafel met warm en koud stromend water een tartaar eetbaar wist te maken. 1 

 

'Een avonturier' dacht ik, 'en bovendien iemand die reist'. Twee eigenschappen die mijn 

nieuwsgierigheid opriepen. Daar kwam nog bij dat je in staat was dergelijke ervaringen op 

papier te zetten. 

 

Niet slechts een auteur, ook een redenaar bleek je te zijn. In mijn eerste jaren op school heb ik 

vele glaasjes sherry genuttigd, ook om mijn geest te 'verlichten' met en door de spitsvondige 

witzen die kaatsten tussen Ruud en Andries de Wolf, tussen Ruud en Evert 'Schuur', tussen 

Ruud en Leo 'Haas', tussen Ruud en Cor Wester. Tijdens mijn zwangerschap bood Ruud me 

een glaasje zeer oude genever aan: 'goed voor het zog'. 

 

Er werd veel gelachen, tijdens en na school. 

Het borreluur behoort voor mij door het geringe aantal lessen en door huiselijke besognes al 

lang tot het verleden. 

 

Het spijt me nú voornamelijk je te moeten missen in pauzes en tijdens sektievergaderingen en 

vooral bij de laatste! Zou jouw afwezigheid de reden zijn dat we nog hoogstens drie 

avondvergaderingen per jaar hebben? 

 

Het gaat je goed, Ruud. 

 

Marja Hendriksen 

 

NOOT 

1. Zie Reiservaringen (zevende jaargang).   
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Een onvervalste chasseur de coeur 

Otto Berger 

Lodewijk Makeblijde College 

Ik predik de nadorst 

[p. 39] 

 

Het is stil geworden aan de tap, want een stamgast is ons ontvallen; een onvervalste chasseur 

de coeur is niet meer. De fauteuils in de spelershoek wachten vergeefs op zijn komst. 

Ja, Ruud was een hartstochtelijke speler. 

In een van jenever doortrokken shag-walm bood hij menig keer groot slam; een enkele 

downslag kon hem niet deren. 

Op het schaakbord kende hij maar één devies: l'attaque! 

Onverschrokken offerde hij al zijn manschappen op aan een machtige slotaanval, maar de 

matzet liet hij vaak achterwege. Hij durfde niet en hij hoefde niet te winnen; een killers-

mentaliteit was hem eigenlijk volkomen vreemd. It was only worship! 

En door deze hoffelijkheid juist stal hij ieders hart. 

 

Otto BE 



Een smartlap 

Lodewijk Makeblijde College 

Ik predik de nadorst 
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Menigeen weet het: Ruud had een grote passie voor de onvervalste smartlap. Hij trad er wel 

eens mee op, tijdens een Open Podium - zoals die keer dat Ben Verbakel hem begeleidde op 

de trekharmonika. Hij zong toen een potpourri van aan de STER-spots ontleende smartlappen, 

eindigend met de ode 'en toch is thee zo gewoon!' 1 

Oh, nadorst! 

Hiernaast een andere smartlap-herinnering aan Ruud. Leden van de sectie Nederlands 

brachten die voor hem ten gehore op een zomerse namiddag, toen met een feestelijke rondreis 

in etappes-annex eten in fasen door de sectie afscheid van hem werd genomen. Marja vond 

tekst en muziek van dit fraaie lied terug en als je het leest kun je je voorstellen hoe Ruud om 

bepaalde passages gegrijnsd moet hebben, dan wel zijn instemming luide betuigde. 

Inderdaad - ook hieraan kunnen we niet voorbijgaan. 2 

 

Citaten Ruud 

 

over Piet: 

'... een hoekige bokser, hoezeer ook reeds een grijsaard! Befaamd om zijn bizar realisme, dat 

door sommigen onzer ten onrechte als 'humor' wordt opgevat.' 

 

over Cor: 

'... een verschijning die soms kleverig aandeed, vanwege - hoe aardig toch! - een bij alle 

intelligentie zo in het oog lopende hulpbehoevendheid (...) Hij is een beminnelijke idioot, en 

een zegen voor velen.' 

 

over Evert: 

'... Schuur: wit als een doopkaars, met interessante grijze slapen. Hij gebaart veel, met 

vrouwelijke, zou ik haast zeggen, ja, bijkans met elegante, doorschijnende handen. Is het niet 

zonde dat hij, die zo begaafd is in wetenschappelijk en artistiek opzicht, overmoed dan wel 

lichtzinnigheid aan grenzenloze oppervlakkigheid paart?' 

 

kortom: 

'... ik ken wel janke...!' 

 

NOTEN 

1. Zie Muziekfestijn op Lodewijk Makeblijde College (negende jaargang).   

2. Het gaat om het straatlied 'De Hengelaar', toegeschreven aan Willem Kila.   
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Inhoud en Colofon 

 

De in dit boekje her en der geplaatste cursieve teksten, zijn citaten uit artikelen van Rudi 

Cornets de Groot, voornamelijk uit de Gele Vellen.  

 

[p. 43]  

colofon 

Dit boekje, Ik predik de nadorst werd gemaakt voor Rudi Cornets de Groot, bij zijn afscheid 

als leraar aan het Lodewijk Makeblijde College in Rijswijk, op vrijdag 24 januari 1986. 

Het werd geredigeerd door Jan Verstappen en Gert-Jan Vincent. Pieter Konings verzorgde de 

vormgeving en illustraties. 

Ik predik de nadorst werd gedrukt in een oplage van 150 exemplaren. Het voor Rudi 

bestemde exemplaar werd door Coby Machielse gebonden in een bijzonder omslag. 

 

Lodewijk Makeblijde College, Henriette Roland Holstlaan 2, Rijswijk 
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Verzameld werk - Gele Vellen - Bijlagen 

Reactie op ‘Ik predik de nadorst’ 

Rudy Cornets de Groot 

Vier vellen in handschrift, ongepubliceerd, 1986 

[p. 1] 

Maar het lijkt helemaal niet! Ik zie er veel ongelukkiger uit! 

[Byron, over 't portret dat Thorwaldsen van hem maakte]* 

 

Een boekje wijden aan een schrijver is vragen om commentaar. 

Ik ben heel blij met Ik predik de nadorst. Ik vind de titel treffend, de compositie - van 

sollicitatie tot heiligverklaring - wel doordacht. Ik wil er graag op reageren op een niet 

erg systematische manier, helaas, of het moet het systeem zijn, waarvan ik mij pas 

achteraf rekenschap kan geven. Mijn gewone manier van uit de boekenkast rollen en 

kijken waar ik blijf liggen. 1 

Emma's bijdrage 2 levert het uitgangspunt: een aforisme van Tze Koeng die zijn eerbied 

betoont aan de geest van de meester, ongetwijfeld een goeroe, zo'n man die zich een 

enkele keer per jaar aan zijn volgelingen toont. Volgelingen die natuurlijk nuchter genoeg 

zijn om niet in zwijm te vallen bij dit wonder; de goeroe's van vroeger, dat waren andere 

jongens dan de Bhagwans van vandaag. 

Ik heb me over die verhouding goeroe-chela altijd verbaasd. Zo'n leerling volgde zijn 

meester na, met oprechte liefde, bevocht hem - met oprechte haat, en legde het keer op 

keer weer af, waarschijnlijk uit eerbied. 't Lijkt zo on-Oosters, dat gedrag. Zo Grieks, zo 

Oidipous-achtig. En dat was 't ook. Want heel die liefde en heel die haat, dat waren 

uitsluitend emoties, die hemzelf betroffen: ze golden alleen in schijn de meester. Die heel 

hoge muur uit het aforisme, dat is een obstakel, die de nieuwsgierige zichzelf op de weg 

heeft gelegd. Zelfstrijd. Nieuwsgierigheid naar het Zelf. Wat te bestrijden is, is niet de 

meester, maar een zekere, kinderlijke afhankelijkheid van wie je als groter, wijzer, 

sterker waant, zolang je weigert 'groot' te worden. Zodra je groot genoeg bent, wandel 

je door die muren heen. Ze bestaan alleen op het netvlies van je innerlijk oog. De ruimte 

was niet omsloten. Het was een open ruimte. 

De chaos en de volheid: 3 het is hetzelfde. Een tautologie. Daar is het boek. Een stapel 

bedrukt papier, een object uit de fysische wereld. 4 Hier, binnen in, is het boek een 

bundel van voorstellingen, een wereld - onzichtbaar voor de geliefde, die naast je zit. Zo 

gemakkelijk dring je binnen bij een ander als je een boek bent, een prent, een liedje - 

een mens. De open ruimte, 5 dat is mijn definitie van de eenzaamheid. Het is de plaats - 

overal - waartoe iedereen en alles, goed en kwaad, toegang heeft: niet als fysisch object, 

maar als psychisch verschijnsel: herinnering, ervaring, voorstelling, idee, - het is mijn 

'contra-terrein', 6 een markt, kleurig, schreeuwerig, waar je soms voor geen geld 

schatten vandaan sleept. Er is niets uitzonderlijks aan wat ik hier over mezelf vertel. Ik 

ben er een, zoals er velen zijn, en ik wil ook zo wezen.  

Hoe komt het dan, dat mijn goede vriend Willem mij voor 'gesloten', voor 'hermetisch' 

houdt? 7 Hij voert zijn katholicisme aan, maar daaraan ligt het niet. Als dat zo was, had 

Van Dun niet gezegd: 'Je moet er geen lerarenkamer vol van hebben' 8 (Besefte hij niet, 

dat hij er wèl een lerarenkamer vol van had?) Nee, Papenheimers weten altijd alles van 

mij. 

Het ligt aan twee dingen. Wat 'open' is, is 'gesloten'. Wat 'gesloten' is, kun je openen. 

Umberto Eco weet daar alles van. 

Maar het ligt vooral aan die 'degelijke Leidse vorming'. 

file:///D:/Documenten/deopenruimte/vw/gelevellen/nadorst/kaftverso.html
file:///D:/Documenten/deopenruimte/vw/gelevellen/bijlagen/reactienadorst.html%231
file:///D:/Documenten/deopenruimte/vw/gelevellen/bijlagen/reactienadorst.html%232
file:///D:/Documenten/deopenruimte/vw/gelevellen/bijlagen/reactienadorst.html%233
file:///D:/Documenten/deopenruimte/vw/gelevellen/bijlagen/reactienadorst.html%234
file:///D:/Documenten/deopenruimte/vw/gelevellen/bijlagen/reactienadorst.html%235
file:///D:/Documenten/deopenruimte/vw/gelevellen/bijlagen/reactienadorst.html%236
file:///D:/Documenten/deopenruimte/vw/gelevellen/bijlagen/reactienadorst.html%237
file:///D:/Documenten/deopenruimte/vw/gelevellen/bijlagen/reactienadorst.html%238


* Met deze voetnoot vervalt het motto. 
Ik zie er precies zo uit, als men mij hier in foto's, tekeningen, tekst en muziek heeft af- en uitgebeeld. Mijn 
dank aan allen. 

 

[p. 2] 

 

Mijn vorming vond plaats in de bush-bush, en daar was 't oorlog. 

't Was nogal chaotisch, schrikaanjagend, boeiend, dramatisch, dat leventje van mij. Mij is 

nimmer geleerd mijn kracht te zoeken in 'planning', bezonnenheid, artistieke beperking 

(Goethe's meesterschap), ordening, harmonisering, opheldering van innerlijke chaos: 

Leiden ligt niet in de tropen. Frans 9 heeft het daar nóg moeilijk mee, maar heus: ik ben 

een oorlogsslachtoffertje, dat nooit meer geneest. Dat, toen de bevrijding kwam, zich te 

goed kon doen aan drank, cigaretten en regelrechte vreetpartijen. Laat die bevrijding 

nooit meer ophouden. Levenslang iedere dag Bevrijdingsdag! Dat moet te begrijpen zijn. 

Mijn kleding: ik heb aan de Nederlandse claustrofilie (kleine huisjes, enge kamertjes, een 

hemd, een overhemd, een trui, een colbert, een overjas) nooit goed kunnen wennen: ik 

ben een Indo.  

 

In de derde rij, net 'terug' uit Indië in de HBS van 1946-1947, met hemd, overhemd, trui en colbert. 

 

Ik kwam op mijn 16e in Nederland. Ik keek rond in een vreemde wereld. Ik werd 

opnieuw geboren, 10 leerde alles opnieuw, verstond (nee: niet begreep!) Bert Schierbeek, 

Lucebert, Andreus, de chaos, de volheid. Ik schreef een krankjorum stuk, Bikini, ik vond 

de Kosmische Metafoor uit, en Bikini maakte zijn slachtoffers: Jan VS is de enige niet. 11  

Wat is Bikini? Het is de samenvatting van leven en poëzie, een wereld. Het visioen van 

een achttienjarige. Ik was w.i.w. 34 toen, maar trek er die 16 tropische jaren 12 maar van 

af. Ik heb de consequenties van Bikini zoveel mogelijk getrokken, gehinderd door hufters 

als Sötemann en Blok, die de a-bom niet in 't water kunnen zien schijnen, en die, over 

mijn rug hoogleraar zijn geworden. 13 Ik haat ze hartstochtelijk en weiger die haat te 

relativeren. 14 

Overal is mijn Kosmische Metafoor werkzaam: Bij Vestdijk, in zijn astrologie, bij Mulisch, 

in zijn alchemie, bij Lucebert, in zijn gnosticisme; bij Elburg, in zijn trobar clus. 15 Mijn 

opvatting was dat je 8 minuten voor moet blijven op de zonsopkomst, als je te 

middernacht niet van gisteren wilt zijn. Ja, Jan, 16 ik ben een profeet, en ik heb je - 

zonder dit ooit eerder te weten - verontrust, en dat is uitstekend. Profeten, zieners: ze 
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zeggen maar wat, en er komt bitter weinig uit van wat ze zeggen. Maar geloof me: als ze 

niets zeggen, gebeurt er helemaal niks. Acht minuten is niet veel, en ik ben Vestdijk niet, 

helaas. Maar jij: ook jij hebt weet van die acht minuten. Nee, je loopt niet achter, je 

loopt naast mij, je haalt me al in, we leven in een vreemde wereld. De tropen, de oorlog, 

het kolonialisme: in die ervaringen begrepen we elkaar. Ons onmiddellijk begrip van wat 

die poëziedag moest zijn: Rebel, mijn hart! 17 Anti-Janmaat? Anti-discriminatie? 

Solidariteit? Naastenliefde van boven-af, omdat 't ons zo goed gaat? Naastenliefde, uit 

angst en schuldgevoel? 18 't Was ons niet genoeg: wij vragen naastenliefde als streven 

naar volmaaktheid. Van onszelf. Van de wereld. Omdat met Bikini het leven zelf 't hogere 

is geworden, 19 en laat iedereen met zijn poten van dat leven blijven. 

 

En ik kwam op school, wat deed ik daar in godsnaam? 

O zeker, ik had ideeën, en Piet Smits geeft daar in een surreëel en subtiel opstel een 

indringend beeld van. 20 Maar voerde ik die ideeën uit? De eerste drie jaar wist ik niet, 

hoe en wat onderwijs was. Ik luisterde, ik probeerde eens wat, ik deed maar wat. Ik liet 

halve gare boekjes vol krassen (Struikelblokken: hu!). Tot ik dacht: 'als jij je leven wilt  

 

[p. 3] 

 

verpesten, best, jongen. Maar moet je dan al die kinderen meeslepen in je val?' 

En toen deed ik, wat ik deed, en dat beviel me, en niet mij alleen. 

't Is zo eenvoudig. Zeg tegen een kind dat het iets niet kan. Prent hem in dat hij het ook 

niet wil. 't Zal geloven dat hen dan ook niet hoeft. Maar zeg, dat hij de gave heeft. Dat 

hij 't al snapt, voor je 't hem hebt uitgelegd. Het betaalt je met rente terug, wat je in 

hem investeert. Het een eenvoudige, economische wet. Je wordt beiden armer, of beiden 

rijker. Vincent 21 beschrijft het type leraar dat mij als voorbeeld voorzweeft, en met zijn 

uitweidingen over het kloosterleven heeft hij meer gelijk, dan hij misschien denkt. "Er is 

veel van een kloosterling in mij, naar ik ontdekt heb", schrijft Vestdijk aan Theun de 

Vries over zijn verblijf in St. Michielsgestel (brief 52), "- met behoud van alle cynisme en 

joie de vivre, natuurlijk". Zoiets zou ik graag gezegd willen hebben... De H4-werkweken 

hadden dat karakter, al blijft Evert alleen het drinken van wodka met peper bij. 22 Als hij 

me eens komt opzoeken in Leiden, zal ik dat geheugen eens opfrissen! Gezagsgetrouwer 

tiep dan ik ben, moet hij nog ontmoeten! Het allerschandelijkste is, dat hij zijn 

vooroordelen heeft overgedragen op Frans Houdijk, die mij voor een groter veelvraat 

houdt, dan hijzelf - Frans bedoel ik - is. 23 

 

Theodore de St. Juste Milieu! 24 Ja, die heeft ook nog even geleefd. De scherpzinnige 

analyse van Jan Streng 25 voert, het kan ook niet anders, tot de juiste conclusie. Ook hij 

ziet iets duisters en geslotens, maar ik vind 'het heilige juiste midden' de enig ware 

vertaling om die duisternis op te heffen. 'Het godsgeschenk van het heilige juiste midden' 

om helemaal compleet te zijn. De naam geeft alle aanleiding om aan St. Juste te denken 

èn aan Guizot: meer ruimte naar rechts is er niet. Het uiterste midden is een grens, waar 

Theodore zich niet heen laat drukken, waarover heen hij zich niet laat trekken. De ruimte 

naar links? Nee, een lid van het Comité du Salut Public, een terrorist in de gedaante van 

een goog of loog is Theodore niet. De naam is een schuilnaam voor... Fabius (Cunctator). 

Hij kreeg weinig tegenspel, en dat is de reden waarom hij ophield te bestaan. Maar 'links' 

in de zin van de Fabians, van G.B. Shaw, hoop ik wel te zijn. Wie ziet Shaw met onze 

gogen en logen aan éen tafel zitten? Nee toch!? 26 

De naam Theodore de St. Juste Milieu is een vondst van Greshoff, die altijd "de dominee, 

de dokter, de notaris" op de hak nam als prototypen van de bourgeois satisfait. In een 

artikel 27 vond hij deze verzamelnaam voor zijn slachtoffers en houdt zich dan aan een 

éenduidige betekenis van het woord. In de gele vellen wordt er een geuzennaam van 

gemaakt. Het verraden van de bron zou mijn 'vijanden' een wapen in handen gegeven 

hebben. Ik ging er liever van uit, dat het in gezelschap van intellectuelen tot de goede 

gebruiken behoort, te veronderstellen, dat het weet, wie er wordt geciteerd. 28 

Dit spel-karakter, deze filosofie van het "Als ob" (Vaihinger) 29, dat met mijn karakter 

vrijwel overeenstemt, is door Gerrit de Leede 30 op onnavolgbare en diepe wijze gepeild. 
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Het denken, zegt Vaihinger, is een instrument tot zelfbehoud, tot een oriëntatie in de 

werkelijkheid, zonder dat het er een afbeelding van is. Het leven is schijn. Maar zinvolle  

 

[p. 4] 

 

schijn: spel. De hele wereld, zichzelf, zijn eigen doen en laten zien, onder de "intieme 

optiek" 31 van de artist. Fictie. Fictie is een bewust gekozen voorstelling die niet aan de 

werkelijkheid beantwoordt. 32  

"Tillefáuun! En als ze naar mij vragen: ík ben er niet, 

hoor!" Dat betekent niet dat ik lieg. Naar de 

werkelijkheid vertaald, betekent dit eenvoudig: 

"Cornetto wil behandeld worden, alsof hij er niet is". 

Zo'n uiting is niet waar, of onwaar, maar handig. De 

abstrakte kunst berust erop. Vader en zoon van 

Ouborg heeft niets met een traditioneel dubbelportret 

van die naam te maken. (Ouborg schrijft er dan ook 

niet bij, dat iedere gelijkenis met bestaande personen 

op toeval berust). 33 Hij nodigt ons uit, het portret te 

zien alsof het om een afbeelding van de werkelijkheid 

gaat. Het heeft geen betekenis, maar krijgt er een 

door zijn functie: in een jongensweeshuis 'betekent' 

het iets anders, dan in een ouwemannentehuis. Liefde, wat heet! functioneert anders in 

de handen van een moraal-theoloog, dan in die van de reine, voor wie alles rein is. 34 

Misschien, Gerrit, 35 is die haat tegen toneel ook maar gespeeld... Al kan ik in dat spel 

heel serieus zijn, zoals Frans van der Horst 36 zegt, zoals Piet Molenkamp, 37 cirkelend om 

een citaat onder pseudoniem - een citaat waarin hij zichzelf gevonden heeft! - in zíjn 

'trobar clus' aan mij meedeelt - vrijwel onnavolgbaar voor anderen - voor mij zo helder 

als zijn eigen lach! 

Otto, 38 treur niet, ik kom nog wel eens op 't L.M.C. en dan zul je voor de zoveelste keer 

meemaken, dat ik, in een koningsgambiet, offerend wat ik kan, de zoveelste matzet voor 

je beteuterde gezicht tover. 

Marja, 39, je had het kind al, hoor! Tijdens je zwangerschap? Zo ben ik niet! Ik schrik van 

mezelf, als ik dat lees... 

Hans Learbuch, 40, Cathy, 41 Pieter en Mia, 42 Cobie 43 - allemaal bedankt voor jullie 

hommages, ja: ik ken wel janke... 44 

 

Rudi 

 

NOTEN 

1. Verwijzing naar de bijdrage van Willem van der Ende, Uit de boekenkast gerold. Vergelijk: 'Voor zover 

het mij nu al duidelijk is - ik hoop dat ik aan het einde van dit boek iets meer weet dan nu het geval is 
- wil ik het instrument van mijn perceptie werkzaam maken in een ruimte, die ik om mezelf trouw te 
blijven 'open' noemen zal.' Intieme optiek, p. 9.    

2. De poort van Tze Koeng    
3. Titel van Cornets de Groots eerste boek.    
4. Vergelijk uit het voorwoord tot de bundel Contraterrein: Weer denk ik met de moed der 

oppervlakkigen - de enige die zelfvertrouwen schenkt en vindingrijkheid -: 'Het is maar papier, 
bedrukt, gebonden, voor een krats op de markt gebracht, niet voor de eeuwigheid bestemd, niet voor 
de geleerden, maar voor wie, evenals ik, leven van de schijn, een kort moment, in dienst van geen 
boek, geen schrijver, geen wetenschap, geen kunst, geen literatuur, geen ideologie, geen 
engagement, en zelfs geen geloof - tenzij dan dit aan het buiten tekst, ik en wereld gelegen rijk, 
waarin men nederdaalt om tekst, ik en wereld van hun algemeenheid te verlossen.'    

5. Titel van Cornets de Groots tweede bundel.    
6. Titel van Cornets de Groots vijfde bundel.    
7. Zie Willem van der Ende's bijdrage.    
8. Zoals verteld door Piet Smits in diens bijdrage. Zie Voor een kwartje op de eerste rang voor Cornets de 

Groots eigen verslag van zijn sollicitatie.    
9. Zie Frans van der Horsts bijdrage.    

 

Pieter Ouborg, Vader en zoon, 1949. 
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10. Vergelijk: 'Ik werd in Nederland herboren. Daar houd ik me nu mee bezig.' (Uit een interview door 
Margaretha Ferguson in Het Vaderland, 27 april 1968).    

11. Zie voor de Kosmische Metafoor behalve deze inleiding tot Bikini ook Jan Verstappens bijdrage en 
Cornets de Groots reactie daarop.    

12. Titel van Cornets de Groots zojuist verschenen tweede roman.    
13. Vergelijk: 'Bij de benoemingen tot hoogleraar in ons land speel ik een belangrijke rol: iedereen die een 

rotstuk tegen mijn boeken in de NTG publiceert, wordt kort daarna professor. Eerst was dat Sötemann, 
de laatste keer was het W. Blok.' Aldus het begin van een tirade tegen W. Blok in Intieme optiek, p. 
19. Zie het Nawoord van Een wijze van lev/zen voor de affaire met A.L. Sötemann.    

14. Maar vergelijk van 9 jaar eerder: 'Ik koester geen bedenkingen meer tegen hen [= zijn critici]. Ik 
meende dat zij de onmogelijkste lieden waren in de literatuur, omdat ik geloofde dat ze verkondigden, 
wat ze zelf nooit deden. Maar sinds er over de artistieke aard van mijn werk geen verschil van mening 
bij de critici bestaat, mag ik verwachten dat ik niet langer vereenzelvigd zal worden met mijn thema, 
onderwerp of materiaal. Wie iets verbazingwekkends van mij leest en in vertwijfeling uitroept: 'Maar 
dat is een afwijking!', krijgt van mij te horen: 'Jazeker! Maar niet bij mij!' En terecht.' (De kunst van 
het falen, p. 27.)    

15. Vergelijk: '(...) ik kan met grote zelfbewustheid wijzen op ten minste 3 verdiensten: 
dat ik als eerste gewezen heb op 't belang van de astrologie bij 't interpreteren van Vestdijks werk; 
dat ik als eerste (en voorlopig als enige) gewezen heb op 't belang van de alchemie met betrekking tot 
't werk van Mulisch (in Intieme optiek, o.a.); 
dat ik als eerste gewezen heb op 't verband tussen het gnosticisme en de dichtkunst van Lucebert - dit 
laatste in het ts. Soma. (Uit: Brief aan studente van de Tilburgse Bibliotheek & Dokumentatie 
Academie, 1975).    

16. Verwijzing naar de bijdrage van Jan Verstappen.    
17. Een op 12 april 1984 gehouden poëziefestival aan het LMC. Zie deze dagboekaantekening van 21 

februari 1989.    
18. Vergelijk: 'De Nederlander steekt zijn hand in eigen boezem en zand erover. Het is een simpel, een 

oprecht, maar daarbij, en daar kan niemand iets aan doen, een wat gratuit gebaar. Een Nederlander is 
immers niet raar, niet bruin, niet vlezig van lip, niet breed van neus, niet onzeker. Hij is geen 
kolonisator, je ziet het hem niet aan. Zijn vader was het misschien, en diens vader en zo voort. Hij 
heeft geen schuld, hij praat er zich éen aan, bewust, en is op die bewustheid niet zonder reden trots. 
Maar een Indo worstelt ermee. Hij komt er ook bij zware morele druk niet toe, om zijn 
zelfvernietigingsdrift met utopisch enthousiasme uit te schreeuwen. Luceberts gedicht [minnebrief aan 
onze gemartelde bruid indonesia] boog die dwang tot zelfbeschuldiging van mij af.' Iets persoonlijks, 
p. 2/3.    

19. Verwijzing naar de slotzinnen van Bikini: 'Het [leven] is zelf het 'hogere' geworden, het is zijn eigen 
zin.'    

20. In zijn bijdrage Voor Rudi.    
21. Zie Gert-Jan Vincents Cornetto, een sater in monnikspij.    
22. In Evert Verschuurs Is Cornets brutaal? Of agressief?    
23. De conciërge van het LMC.    
24. Vanaf de achtste (1977) tot de elfde (1980) jaargang publiceerde Cornets de Groot in het 

lerarenorgaan van het LMC, de zogenaamde Gele vellen, onder dit pseudoniem. Zie noot 1 bij De 
weeën van Leo en Lucien, en Een krabbel... uit de elfde jaargang voor zijn portret.    

25. Zie de bijdrage van rector Jan Streng: Saint Juste Milieu    
26. Quintus Fabius Maximus Cunctator, Romeins dictator (ca. 275-203 v.Chr). Zijn bijnaam Cunctator 

('Twijfelaar') dankte hij aan zijn voorzichtige en ontwijkende, maar succesvolle krijgstactieken. 'In de 
latere, legendarische overlevering wordt Quintus Fabius Maximus als toonbeeld van Romeinse 
bedachtzaamheid gestileerd (Ennius: unus homo nobis cunctando restituit rem – "een man heeft ons 

door zijn twijfelen de staat hersteld")' (Bron: Wikipedia). De Fabian Society, een in 1884 opgericht 
reformistisch-socialistisch gezelschap dat behalve G.B. Shaw ook H. G. Wells, Emmeline Pankhurst, 
Bertrand Russell en John Maynard Keynes onder zijn leden telde, was naar hem vernoemd.    

27. 'Aan Theodoor de St. Juste Milieu', in: Jan Greshoff, Rebuten, Den Haag, 1936.    
28. Dit is ongetwijfeld een boutade. Vergelijk: '(...) ik was inmiddels zelf "pedagoog", onderwijzer, 

geworden, en had voor Cheirons [de paidagogos uit Vestdijks Aktaion onder de sterren] "methode" 
belangstelling opgevat. Het is niet nodig iets te weten, het is voldoende je voor de gevolgen van 
onwetendheid te behoeden: ik begreep dat als een denkbeweging, die zich niet in weten fixeert (en die 
voor kinderen buitengewoon aantrekkelijk is): een denken à la Ter Braak.' De allegorische interpretatie 
van 'Aktaion onder de sterren', p. 2.    

29. H. Vaihinger, auteur van Die Philosophie des Als Ob: System der theoretischen, praktischen und 
religiösen Fiktionen der Menschheit auf Grund eines idealistischen Positivismus, Leipzig, 1922.    

30. Zie In de hoek.    
31. Titel van Cornets de Groot zesde bundel.    
32. Vergelijk Cornets de Groots conceptie van het 'fantastikon' (uit de bundel Labirinteek) als een 'wereld 

die in de polen aan de werkelijkheid is opgehangen'.    
33. Vergelijk de mededeling voorafgaand aan Cornets de Groots eerste roman Liefde, wat heet! (1983: 

'Het toeval wil dat de beschreven gebeurtenissen zich nimmer hebben voorgedaan in de werkelijkheid 
die ik ken. Alle personages zijn de vrucht van mijn verbeelding'.    

34. Zie De kritiek op Liefde, wat heet! voor de kritiek op de roman, en Cornets de Groots reactie erop.    
35. Zie In de hoek (Gerard de Leede).    
36. Zie Ruud: een gemis (Frans van der Horst).    
37. Zie Rudy (Piet Molenkamp).    
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38. Zie Een onvervalste chasseur de coeur (Otto Berger).    
39. Zie Een briefje (Marja Hendriksen).    
40. Zie Een bijna vergeten literair document (Hans Learbuch).    
41. Zie Een liedje voor Ruud (Cathy van Wijk).    

42. Zie Een loftoespraak (Pieter Konings) Pieter Konings verzorgde ook de illustraties en de vormgeving 
van het boekje.    

43. Volgens het colofon bond Coby Mchielse het voor de laureaat bestemde exemplaar in een bijzonder 
omslag.    

44. Gevleugelde uitspraak onder de leraren van het LMC.    
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Verzameld werk - Gele Vellen - Ik predik de nadorst 

Brief aan Jan Verstappen 

Rudy Cornets de Groot 

3 vellen A4 getypt, ongepubliceerd, 1986 
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L. [Leiden] 5/2/86 

 

Beste Jan, 1  

                  in de tijd dat ik nog geschiedenis deed (M.O.) kreeg ik les van Baudet, een 

Indo. Hij had net een boekje geschreven onder de knullige naam Het paradijs op aarde. 

Het behandelt de verhouding tussen westerlingen en de niet-westerse mens. Voor 

enkelen onder ons was hij wat je noemt een goeroe. Na een jaar verdween hij naar 

Groningen. Zijn boek is een livre de chevet geworden, maar je mag er mij de gevangenis 

mee in sturen (livre de cachet!). Eens lichtte hij de voorbeelden die hij geeft toe, en 

merkwaardigerwijze ontbreekt de toelichting, die zelf een voorbeeld is, in dat wonderlijke 

boek. 

'De westerse mens', zei hij, 'wordt voortdurend geplaagd door een kwaad geweten.' Geen 

wonder: die mens beschikte van begin af aan over techniek. Dat had de buiten-europese 

mens niet,- niet in die mate. Het is door technische middelen dat de westerling de niet-

westerse mens naar de verdommenis hielp. Neem Odysseus, zei hij. Een Griek, een 

westerling. Een ingenieur, die de beslissing bracht in de strijd tegen de Trojanen: Aziaten 

waren dat. Hij vond het Trojaanse paard uit en bracht dood en verderf in de stad. Hector 

is een edelman, letterlijk. Odysseus een proleet (De verhouding is die als tussen 

Winnetou en een willekeurige blanke - níet Old Shatterhand, die is natuurlijk in orde: een 

mof, een Edelgermaan. Bij Karl May begint dat al. Hij (Baudet) brengt je andere 

verhoudingen onder het oog: Robinson - Vrijdag, etc.). Odysseus voelt geen spijt, maar 

aan zijn plan: zo gauw mogelijk naar huis - kan hij geen uitvoering geven. De goden 

sturen hem op een tienjarige zwerftocht; hij zal moeten boeten. 'Vergelijk dit verhaal 

met onze geschiedenis', zei hij (Baudet). 'Vervang dat paard door de a-bom der 

Amerikanen'. Een of twee jaar na deze les verscheen de briefwisseling tussen Claude 

Eatherly (de bommengooier) en Günther Anders (Off limits für das Gewissen), waaruit 

duidelijk wordt dat Eatherly eveneens een odyssee begonnen was. Hij ging opzichtig uit 

stelen, kwam in de gevangenis terecht, werd daar weer uitgehaald en begon opnieuw. Ik 

weet niet of Hiroshima Mon Amour vóor of na Het paradijs op aarde verschenen is. Het 

verhaal op zich heeft natuurlijk wel te maken met de problematiek van Baudet, de 

profeet. 

In diezelfde tijd las ik nog het boekje Noa-noa van Paul Gauguin. De studie had ik 

inmiddels opgegeven. In '63 verscheen Bikini. 

1959, Het paradijs op aarde 

1961, Off limits für das Gewissen 

1963, Bikini, 2  

                  het verband is duidelijk 

: de zee, die Java, Bikini en Curaçao omspoelt, is dezelfde zee. 

Voeg daaraan toe, dat de ándere zee een westerse zee is, die een aantal westerse landen 

in een bondgenootschap bindt - de rijke landen in het noordoosten van die zee - en je 

ziet, waarom de Pacific (0, symbolische naam) ons zo na aan het hart ligt. Wij hebben de 

tropen nooit verlaten. De westerling heeft de Middellandse zee uitgebouwd tot een 

oceaan. Hij is nog steeds met een renaissance bezig. Hij is van gisteren. 

'Zijn wezen is: to do or to die', zegt Cecil Rhodes. 

Ons wezen is: leven en met je poten van andermans leven afblijven. 
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Gauguin, zelf een mixtiese natuur (zou Du Perron zeggen), geeft van het wezen van de 

niet-westerse mens een uitstekende psychologie. 

 

In '62 begon ik aan de studie Nederlands (M.O.). In '66 sloot ik dat af. Ik nam ontslag - 

min of meer gedwongen: mijn betrekkingen tot de Provo-beweging vielen niet in goede 

aarde bij de afd. Onderwijs van Den Haag. Het waren luidruchtige jaren van 

werkloosheid, ik had een gezin dat voltooid  
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was. Ik trok een weinig steun, werkte me gek voor kranten en tijdschriften en schreef 

met grote haast het ene boek na het andere. Geldzorgen, een toen toch niet onaardige 

vrouw (maar beslist geen pedagoge, althans in mijn ogen niet), behoefte aan drank om 

op de been te blijven. 

Solliciteren moest natuurlijk niet bij de afd. Onderwijs van Den Haag gebeuren, maar bij 

scholen voor bijzonder onderwijs of bij scholen buiten Den Haag. Na drie jaar las ik iets 

waar ik op af ging. Ik was blij dat ik bij jullie terecht kon. Ik ging naar die sollicitatie toe, 

zonder enige verwachting: Den Haag had me doodziek gemaakt, en ik had gaandeweg de 

pest gekregen aan heel het onderwijs. De eerste twee jaren hield ik me gedeisd op 

school, wist er zelfs de weg niet. De kantine? de kapel? de kelder? Als ik ergens wezen 

moest, liep ik de hele school door, - zwervend. In de pauzes bleef ik in mijn lokaal. De 

architectuur van het gebouw joeg me schrik aan. Ik was gewend aan de Zusterstraat, de 

Hemsterhuisstraat, de Ketelstraat: verzakte, verwaarloosde, verpauperde gebouwen. Na 

twee jaar kroop ik uit mijn schulp. Er waren progressieve krachten daar: Van der Ende, 

Smits, jij, Schuur, Wijfelman en nog zo'n paar - heel andere lui dan zo'n engerd als Van 

Aalzem. Jij bleek een broer te hebben (I am a camera) die ergens kwam, waar ook ik 

kwam: zou er zoveel verschil tussen jullie zijn? Hoop gloorde aan de horizon. Ziehier een 

eenvoudig leraar: was er geen rol voor hem weggelegd in de voorhoede van het LMC? 

Jullie vertrokken, de een na de ander. Opeens werd ik in de achterhoede wakker, met 

Frans, 3 en daar waren alleen intern schermutselingen aan de orde van de dag. We 

irriteerden elkaar, soms kwam het tot een uitbarsting, soms tot een heftige, zoals toen, 

in Nijmegen, jij op het punt van vertrek naar de tropen. Het hele gedoe bracht me het 

water tot de lippen. Toen Frans het waagde weer zo'n werkweek voor te stellen, barstte 

ik. Nee, zei ik en daar is het sindsdien bij gebleven. G.J. 4 adopteerde ik: dat was er nog 

éen van jou. Van het Gele vel maakte ik een mentale bacil. Ik zou de school verzieken. 

De ware deugd een impuls geven, waardoor ze ging werken als een kwaad, als iets dat 

verboden was, of moest worden. 5 Dat heeft G.J. nooit helemaal begrepen. Ik ben, 

behalve een goeroe voor sommige leerlingen, ook een leraar. Ik wil iemand best 

wetenswaardigheden bijbrengen, op mijn manier. 

 

Ik had de Kosmische Metafoor uitgevonden. Onder de indruk van de twee kanten van de 

techniek - een bedreigende en een veelbelovende - bedacht ik me, dat een mens voor 

wie de zon gewoon opgaat, in een andere wereld leeft, dan iemand die weet dat de aarde 

om de zon zich wentelt. Maar Plato, met een beeld van de wereld kinderlijker dan dat van 

Machteld, blijkt in ander opzicht bovenmenselijk. Hoe kan dat? Waarom wordt 

Archimedes 'ingehaald' en blijft Plato actueel? In mijn essays zocht ik dat uit. Ik 

herleidde de K.M. tot 'astrologie', 'alchemie', 'anti-dualisme' en zag dat het maar 

hulpmiddelen waren bij Vestdijk, Mulisch, Lucebert. Ze doen 'alsof' de wereld zus en zo 

is, - ik kwam bij Vaihinger 6 terecht. Ik begreep, dat als je níet alsof doet, dat je dan 

'absolutistisch' bezig bent en een reactionaire weg inslaat. Vondel, die weet heeft van 

Copernicus, herstelt in de Lucifer het ptolemeïsche wereldbeeld, en weg is de provo van 

rond 1620. De bestrijding van dat obscurantisme was Bikini. Maar uitgerekend ik werd 

als obscurantist nagewezen, door Sötemann, door Blok. 7 Ook op dit front werd ik 

verslagen, terwijl ik nog doende was te onderzoeken waar ik me eigenlijk mee bezig 

hield. Want het inzicht dat nu zo makkelijk uit de tikmachine komt, bezat ik toen 

natuurlijk nog niet: ik kon me dan ook niet verdedigen. En nu heb ik daar geen trek meer 

in. 
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Een derde front werd geopend: op de Denneweg. Er kwam een winkeliersvereniging. De 

bewustwording van de winkelier kan niet anders dan schade opleveren aan de ziel van 

een straat, een buurt. Daar kwamen ze, met een trekharmonica, met een jazz-orkest, 

met braderieën, saté op straat, drank op de stoep. De Denneweg werd een Sesamstraat 

voor grote mensen.  
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In mijn gezin werd dit met gejuich ontvangen, en in het geniep opende ik een tegenfront 

met behulp van de Pedagogische Eros, waar toevallig vandaag aandacht aan wordt 

besteed in De Volkskrant. 

Thuis, wanneer de woning leeg liep op, iedereen op zoek naar vertier daarbuiten, boog ik 

me over een essay en pompte me wat vrolijkheid in. Ik kan heel goed vrolijk zijn, al 

stromen de tranen me over de wangen. Ik kondigde mijn vertrek aan. Mijn ouders 

overleden binnen een jaar, twee maanden na mijn vader stierf ook mijn lievelingstante. 

Ik was in alle opzichten verlaten door iedereen. Zelfs 'Narda' zocht een vluchtweg - maar 

wie is tegen de Pedagogische Eros bestand? En tegen mij, als ik me naast hem opstel? 

Zij bleef. 

 

Met haar kon ik weer alle kanten op. Ik schreef weer. Een roman 8 deze keer, en jij 

schreef erover met een inzicht en een begrip waarover ik me verheugde. Je had me goed 

door, en dat wist ik ook wel. Onze verwantschap, die zee, de tropen. Maar Bikini - nee, 

dat wíst ik niet: iedereen vond dat iets 'geks'. Je verraste me telkens opnieuw. Ik werd 

me dat voor het eerst scherp bewust, toen je naar R'dam was vertrokken en daar een 

toneeluitvoering had, waarbij Bikini in het middelpunt stond, en waar je toen een citaat 

uit Randstad 9 te pas bracht. Dat heeft me toen getroffen als een bewijs van 

welwillendheid op zijn minst en misschien als een bewijs van vriendschap - hoopte ik. Mij 

heeft je vertrek van school toen pijn gedaan: misschien had ik het er met je over. Maar 

ik begreep dat dit een goede weg was voor jou. Stampij met anderen (Frans) heb ik er 

maar niet over gemaakt. En sindsdien overlaad je mij met attenties: het lijdt natuurlijk 

geen twijfel, of Ik predik de nadorst 10 is een idee van jou. Zoals jij het ook was, die bij 

een eerder afscheid het spel met de citaten voor mij verzon, heel inventief en met grote 

zorg uitgewerkt. Ook het persbericht dat me overdonderde, toen de journaliste het 

eenvoudig voorlas, komt uit jouw koker. 

 

Het stuk dat je in het aan mij gewijde boekje schreef, is me meer dan lief. Het is 

ongetwijfeld het beste dat er in te lezen valt, het meest welgemeende, het is bij alle 

vlotheid van schriftuur goed doordacht en in een stijl die de gemoedsbeweging 

nauwkeurig weergeeft. Je hebt er veel in geïnvesteerd, en niet alleen in tijd en arbeid, 

maar vooral in vriendschap. Ik ben je daar diep dankbaar voor. 11 

 

Ik ben op het moment bezig met de correctie van Tropische jaren, 12 dat een beeld geeft 

van mijn jeugd in Batavia gedurende de oorlog. Ik denk dat het je bevallen zal; 

misschien is het een waardige opvolger van Bikini. Ik hoop dat ik je daar een plezier mee 

kan doen: een kleine vergoeding voor wat je allemaal voor mij hebt willen doen. 

 

Mijn verjaardag kan ik door geldgebrek helaas niet vieren. Maar ik wil je graag met J. 

uitnodigen, als het kan op 21 feb., voor een etentje te onzent. En om bij te praten, wat 

we al zo lang hebben laten liggen. 

Jan, al het beste voor jou en de jouwen, en tot gauw. (Bel me even voor die afspraak, 

svp.), je 

 

Rudy 
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NOTEN 

1. Jan Verstappen, geboren op Curaçao en collega-leraar Nederlands van Cornets de Groot op het 

Lodewijk Makeblijde College in Rijswijk. Schreef recensies van Cornets de Groots werk in onder meer 
De nieuwe linie en de Haagsche Courant.    

2. Zie Bikini.    
3. Frans van der Horst, sectieleider Nederlands.    
4. Gert-Jan Vincent, collega-leraar Nederlands. Zie diens bijdrage aan het liber amicorum Ik predik de 

nadorst en Cornets de Groots bedankbrief.    
5. Deze aan Nietzsche ontleende gedachte is letterlijk overgenomen uit Cornets de Groots essay De 

allegorische interpretatie van 'Aktaion onder de sterren' (juni 1982).    
6. H. Vaihinger, auteur van Die Philosophie des Als Ob: System der theoretischen, praktischen und 

religiösen Fiktionen der Menschheit auf Grund eines idealistischen Positivismus, Leipzig, 1922.    
7. A.L. Sötemann, 'Achtergronden bij enige critici', Nieuwe Taalgids, 61e jrg., nr. 2 (mrt 1968), p. 104-

108, en W. Blok, 'Boekbeoordelingen', in: Nieuwe Taalgids, 62e jrg., nr. 2 (feb 1970), p. 142-146. 
Cornets de Groot diende beiden van repliek in respectievelijk het Nawoord van Een wijze van lev/zen 
en in Intieme optiek.    

8. Liefde, wat heet! (1983).    
9. 'Bikini' verscheen in Randstad nr. 5 (lente 1963).    
10. Liber amicorum, aan Cornets de Groot uitgereikt bij zijn afscheid van het LMC.    

11. Zie De man van Bikini (Jan Verstappen) in het liber amicorum Ik predik de nadorst.    
12. Cornets de Groots tweede roman.    
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Verzameld werk - Gele Vellen - Ik predik de nadorst 

Brief aan Gert-Jan Vincent 

Rudy Cornets de Groot 

1¼ vel handschrift, ongepubliceerd 

[p. 1] 

 

L. [Leiden] 30 jan '86 

 

Ha, die G.J.! 1  

 

Ik heb geprobeerd je op je verjaardag te bellen, maar meneer (of mevrouw) was 

urenlang in gesprek. Ik heb geprobeerd je de volgende dag te bellen. Een baby-sit moest 

me te woord staan. Vandaar nu, dat ik je maar schrijf. Om je geluk te wensen met je 

verjaardag, en om je te bedanken voor het stukje 2 dat je aan mij gewijd hebt in dat 

alleraardigste Ik predik de nadorst 3, een titel, die zowel in 't boekje als in de toespraken 

- vooral de schandalige van Frans Houdijk - legendevormend werkt. 

 

Ik vind je stuk uitstekend in elkaar zitten. Ogenschijnlijk bewandel je daarin een weg die 

de goedkeuring van types als Willem van der Ende 4 weg zou kunnen dragen: 

weloverwogen, argumenterend, componerend, evenwichtig, rangschikkend. Kortom: 

klassiek. 't Causaliteitsbeginsel huldigend in je uiteenzetting hoe Vestdijk grijpbaar 

wordt, als je de lijn van zijn denken volgt. 

Om dan de sprong te maken die "de vleesgeworden paradox" met de parapedagoog 5 

verbindt tot wat je de "goeroe" noemt. 

Hier is in wezen geen samenhang tussen feiten en feiten, maar hier past je denken zich 

aan feiten aa. Uitstekend! Je begint te denken op een manier die mij ligt. Je legt een bom 

onder de x- en de y-as van het denken - Ja, je bent welkom in de "orde van de chaos", 6 

omdat je bewijst, dat je intuïtie heel zuiver is. Vakmanschap (jouw 'vakdocent') heeft mij 

nimmer aangesproken. 7 Het doet me te veel denken aan "arbeid" in de economische zin 

van het woord. Een artist, een leraar behoort vrij te zijn, een autonome persoonlijkheid, 

een bohémien, die voor zijn lol bezig is met iets, zonder dat je zou kunnen zeggen dat hij 

"werkt". Hij laat zich onderhouden voor 't plezier dat hij belichaamt en verspreidt. Er zijn 

kloosters denkbaar voor zulke lui. De lerarenkamer, een werkweek met 4 Havo is zo'n 

klooster. Vestdijk bevond zich in zo'n gemeenschap, St. Michielsgestel; ik verdenk hem 

ervan, dat dat zo'n levende indruk op hem maakte, dat dat laatste hoofdstuk uit De 

toekomst geïnspireerd is door zijn ervaringen daar. Zou een bundel als Madonna met de 

valken ooit in Den Haag of zelfs maar in Doorn geschreven kunnen zijn? 

Je sprong naar 't klooster voor déze goeroe CN die je als de "al te aardse parapedagoog" 

typeert is een intuïtieve. Het is een goede sprong, bij alle trefzekere humor!  

 

[p. 2] 

 

Dat wou ik je door de telefoon meedelen. Je hebt me serieus genomen, misschien vat ik 

't serieuzer op, dan je bedoelt, maar zo werkt je bijdrage. Voor die dieptestruktuur in je 

stukje ben ik je oprecht dankbaar! 

 

Hartelijks van huis tot huis, je 

 

Rudi 
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NOTEN 

1. Gert-Jan Vincent, vanaf 1973 collega-leraar Nederlands aan het Lodewijk Makeblijde College in 

Rijswijk. Recensent Afrikaanse en internationale literatuur voor dagblad Trouw en het Vlaamse De 
Morgen.    

2. Zie Vincents bijdrage Cornetto, een sater in monnikspij.    
3. Het voor Cornets de Groot samengestelde liber amicorum Ik predik de nadorst was een initiatief van 

Jan Verstappen en Gert-Jan Vincent.    
4. Collega-leraar Nederlands. Zie diens bijdrage aan Ik predik de nadorst: Uit de boekenkast gerold.    
5. Onder 'parapedagogie' verstaat Vestdijk de opvoeding van pedagogen. Zie De toekomst der religie, 

Arhem, 1947, p. 354.    
6. Verwijzing naar Cornets de Groots vijfvoudige essay over Vestdijk De chaos en de volheid.    
7. Vergelijk: 'Vaktaal is de taal van de vakidioot', in Aforismen.    
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