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Lof op het lijf 

 

In 2007 speurde ik de programmering van de BBC af. Het was namelijk het 

honderdste geboortejaar van mijn held W.H. Auden. En Engelsen zijn, zoals we 

weten, gek op traditie en herdenken. Ook hun dichters houden ze in ere, zoals 

onder meer gebleken was bij de honderdste geboortedag van Betjeman in 2006, 

dus mijn verwachtingen waren hoog.   

Maar rond Auden bleef het wonderlijk stil. Ik telde slechts één tv-documentaire. 

Op de radio was weliswaar wat meer aandacht, maar het hield ook niet over. 

Vanwaar die zuinigheid? 

Auden emigreerde pal voor de Tweede Wereldoorlog naar Amerika. En als je één 

ding niet moet doen bij de Engelsen dan is het hun land vaarwel zeggen –  zeker 

niet terwijl ‘Britannia’ wordt bedreigd in zijn voortbestaan. T.S. Eliot kreeg dan 

ook meer handen op elkaar: hij was Amerikaan, kwam naar Engeland en in het 

heetste uur van de Britse geschiedenis keerde hij niet spoorslags terug maar 

blééf.  

Auden maakte de omgekeerde beweging en riep hoon over zich af. Zou dat de 

Britten in 2007 nog steeds parten hebben gespeeld? Een andere reden is ook 

denkbaar. De emigratie van Auden viel samen met zijn terugkeer naar het 

christelijk geloof. Het kwam hem in de kring van zijn collega’s op reacties te staan 

die lijken op de afkeer die Willem Jan Otten ten deel viel toen hij de weg naar de 

kerk vond.  

Het oordeel luidde al snel dat Audens werk er met zijn bekering op achteruit was 

gegaan. Philip Larkin werd de vlaggenvoerder van die visie en schreef een 

vernietigende recensie onder de later gevleugeld geworden woorden: ‘What’s 

Become of Wystan?’ Deze visie wordt nog altijd door velen uitgedragen.  

Nu was Wystan H. Auden inderdaad veranderd. In 1940 was hij ‘bij wijze van 

experiment’ weer een kerkganger geworden. Hij zou het blijven tot aan zijn dood 

in 1973. Een aantal gebeurtenissen hebben hem naar de kerk gedreven, maar 

een belangrijke drijfveer was de weerklank die hij in het christelijk geloof vond 

op zijn intuïtie dat het stoffelijke leven niet minder waard is dan het geestelijke.  
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Rond zijn terugkeer tot de kerk maakte hij kennis met het werk van Augustinus. 

Deze kerkvader staat bekend als een lichaamsvijandig mens, maar Auden leerde 

door het lezen van theologische werken dat het anders lag. Het kwaad zat 

volgens Augustinus niet in het stoffelijke, maar in de (verkeerd gerichte) 

begeerte. Het lichaam hoort bij Gods goede schepping!  

In 1973 – tegen het eind van zijn leven dus – schreef Auden een gedicht dat je 

kunt lezen als een testament van deze opvatting. De titel is veelzeggend: ‘Nee, 

Plato, nee’. Plato komt verder niet in het gedicht voor, maar staat hier voor het 

dualistisch gedachtengoed dat Auden afwees: de tweedeling van geest en 

lichaam waarbij het lichaam als minderwaardig wordt gezien.  

De eerste strofe van het gedicht is een lofzang op de zintuigen die eindigt met 

een verwijzing naar het scheppingsverhaal. De plaats van de mens is niet in de 

abstracte en ijle luchten van de Geest, maar in het ondermaanse. Het plezier dat 

dit ondermaanse leven biedt, spat van het gedicht af. ‘The sub-lunar world is such 

fun,’ staat er in het oorspronkelijke gedicht. ‘Fun’ – dat woord kwam ik nog niet 

veel tegen in een literair gedicht! 

De lichte toon wordt vervolgd in de tweede strofe, maar er vindt ook een 

wending plaats. Auden richt zijn aandacht nu op zijn eigen lichaam. Hij had al 

eerder zoiets gedaan in een gedicht waarin hij de gisten, schimmels en bacteriën 

in zijn lijf een gelukkig nieuwjaar wenste (‘A New Year Greeting’). Dit keer dankt 

hij zijn organen, maar kan hij zich tegelijk indenken dat zij uitkijken naar de tijd 

dat hun Baas dood is en ze weer gewoon Materie kunnen worden.  

Een groter eerbetoon kun je het stoffelijke leven niet geven. Zijn critici waren en 

zijn wellicht te geestelijk om daar gevoel voor te hebben.  

 

 

Nee, Plato, nee 

 

Ik heb waarachtig geen idee 

wat ik minder graag zou zijn 

dan een Geest, een vleesontworden 

iets dat niet meer kauwt of nipt 

of een oppervlakte aanraakt 

of zomergeuren ademt 



of luistert naar taal en muziek 

of staart naar de overkant. 

Nee, God heeft de plek gekozen 

waar ik zelf het liefste ben: 

het ondermaanse is zo leuk, 

waar man en vrouw de Mens zijn 

die alles Eigen Namen geeft. 

 

 En toch snapte ik het wel 

als mijn organen, bijvoorbeeld 

 mijn endocriene klieren, 

die zich zonder een spoor van wrok 

 maar de klok rond uitsloven 

om Mij, hun Baas, te behagen 

 en zorgen dat ik fit blijf 

(al geef ik ze geen bevelen, 

 want weet ik veel wat je schreeuwt), 

van een ander leven droomden 

dan ze kennen tot nu toe: 

ja, goed denkbaar is dat mijn Vlees 

 in stilte voor ‘Zijn’ dood bidt, 

want dan is Zij verlost en wordt 

 amorele Materie. 

 

(uit: W.H. Auden: Nee, Plato, nee. Amsterdam 2009. Vertaling: Benno Barnard) 

 


