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‘A community in action’ 

 

In 1939 werd Auden weer kerkganger. Hij zou het blijven tot aan zijn dood in 

1973. In zijn jeugd had hij de kerk achter zich gelaten: ‘I simply lost interest.’ Wat 

bracht hem terug in de schoot van de kerk? Verspreid in zijn werk zijn meerdere 

aanleidingen te vinden, maar wat de kerk hem vooral bracht was ‘a community 

in action’. 

Nergens in zijn gedichten wordt dat beter in beeld gebracht dan in het prachtige 

‘Whitsunday in Kirchstetten’. Het gedicht beschrijft een kerkdienst in het kleine 

Oostenrijkse dorpje waar Auden een huis had. Hij bracht in Kirchstetten de 

zomers door en ging elke zondag naar de plaatselijke Rooms-katholieke kerk. 

‘Hoewel gehoorzaam aan Canterbury’ (Auden was Anglicaan) vond hij er de 

‘community in action’ waar hij aan hechtte. 

‘Pinksterzondag in Kirchstetten’ vind ik een van zijn meest indrukwekkende 

gedichten. Het is een staalkaart van Audens vakmanschap. Het gedicht is 

persoonlijk én politiek. Humor en relativering worden afgewisseld met diepe 

ernst. Je krijgt een inkijkje in een dorpskerk, maar geschilderd met theologische 

inzichten. Spreektaal wordt afgewisseld met het eigenzinnig gebruik van 

vreemde woorden. 

Het gedicht brengt ons meteen bij Auden als kerkganger. ‘Komm Schöpfer Geist, 

bulder ik terwijl Herr Beer / onze kleine offergaven inzamelt.’ Het laat zien wat 

Auden bedoelde met ‘a community in action’. ‘In action’ staat voor het kerkelijk 

ritueel. Auden hield niet van preken. Het ging hem om de liturgie. Dat hij daarin 

zelf geen al te fraai aandeel had, wist hij: zingen was bij hem meer bulderen. 

Maar hij deed het met hart en ziel. 

Het belangrijkste deel van de dienst in het gedicht is de Eucharistie. Hij noemt 

ook de plaatselijke pastoor die het ritueel voltrekt: ‘Pfarrer Lustkandl’. We zijn 

dus meteen binnen. Maar let op hoe Auden schijnbaar zijdelings ook de 

buitenwereld betrekt bij wat binnen gebeurt: langs de kerk rijdt een stroom 

automobilisten die vanuit Wenen het Pinksterweekend elders gaan 

doorbrengen. De cirkel van die buitenwereld wordt even later nog wijder 
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getrokken: de kerkklokken die voor de Elevatie luiden ‘roepen Oostenrijk op te 

veranderen’. Die cirkel zal verderop nog wijder getrokken worden: het Oostblok 

en de Koude Oorlog zullen in beeld komen. We schrijven het jaar 1962. 

Tegen die achtergrond schetst Auden het kerkelijk ritueel. ‘Een misbel rinkelt / 

wanneer het Lichaam van de Tweede Adam / aan een paar van zijn beulen wordt 

getoond.’ Hier komt een aantal van Audens meest uitgesproken opvattingen 

samen.  

Voor Auden was de Incarnatie de centrale geloofsnotie. In deze notie was naar 

zijn mening de positieve waardering van het lichamelijke en stoffelijke 

ingevouwen. Want als God mens is geworden, kan het lichaam niet meer iets 

minderwaardigs zijn. Het was een gedachte die hij bij de kerkvader Augustinus 

terugvond en meteen omarmde. Sindsdien heeft Auden zich dan ook afgezet 

tegen elke vorm van manicheïsme: de heilsleer die het hogere alleen in het 

geestelijke lokaliseert, waartegen ook Augustinus zich sterk had afgezet. 

Het lichaam en de stof horen bij Gods goede schepping. Het kwaad huist dan ook 

niet in de materie. Het is eerder een storing of een gebrek in Gods goede 

schepping – ook een voluit Augustiniaanse gedachte! Kwaad is afwezigheid van 

het goede. Nog preciezer: de afwezigheid van agape.  

De agape brengt mensen in een community. En onder een community verstond 

Auden  ‘een groep mensen verenigd door de liefde voor iets of iemand buiten 

hen’ (de omschrijving is ook van Augustinus trouwens). Het tegenbeeld van zo’n 

community was in zijn visie the crowd – een collectief dat niet van zichzelf noch 

van iemand anders houdt. Die crowd wordt in de geciteerde regels nog even 

zichtbaar: de mensen in de kerk worden getekend als deel van de menigte die 

Christus aan het kruis bracht.  

Dat alles schildert Auden tegen de achtergrond van een wereld in de greep van 

de secularisatie en de Koude Oorlog. Hier ontbreekt de ruimte om dit aspect van 

het lange gedicht te bespreken en te citeren. Maar het loont de moeite om het 

op het internet op te zoeken en in zijn geheel te lezen. 

Het gedicht eindigt met de zegen van ‘onze pastoor’. De genade heeft het laatste 

woord. Het woord ‘genade’ krijgt door de eerdere schets van de kleine dorpskerk 

met haar al te menselijke kerkgangers én door de achtergrond van een wereld 

vol dreiging en godvergetenheid, een ongehoorde diepte.  



In en door de kerk is Auden de genade op het spoor gekomen. Hij sprak er in zijn 

gedichten niet veel over, laat staan dat hij er grote woorden voor gebruikte. 

Maar aan het eind van zijn leven schreef hij: 

 

He has never seen God, 

but, once or twice, he believes 

he has heard Him. 

 

 

Pinksterzondag in Kirchstetten (fragmenten) 

 

 Komm Schöpfer Geist, bulder ik terwijl Herr Beer 

onze kleine offergaven inzamelt en Pfarrer Lustkandl  

stil doorgaat met de Eucharistie 

volgens rooms gebruik: buiten voltrekken autoaanbidders 

de rituele uittocht uit Wenen 

zoals hun succesrijke cultus het wil (hoewel ze de tijd 

naar de joodse week en het christelijke jaar indelen, 

als hun wandelende voorvaders). Na de Mis, 

zal ik, hoewel gehoorzaam aan Canterbury, 

hartelijk worden begrüsgott, om een bijdrage aan Caritas 

 worden gevraagd, en hoewel een inwijkeling, thuis 

op mijn eigen grond gaan lunchen […] 

 

   Boven in de uivormige toren 

 kleppen de klokken voor de Elevatie, roepen 

Oostenrijk op te veranderen: of de wereld erop vooruit is gegaan 

 valt te betwijfelen, maar wij geloven dat het zou kunnen 

en de goddelijke Tiberius deed dat niet. Verheug je, galmen 

de klokken me toe. […] 

 



   Een misbel rinkelt 

 wanneer het Lichaam van de Tweede Adam 

aan een paar van zijn beulen wordt getoond, hen dwingt 

 zich verre vijanden voor te stellen […] 

 

   Door het Gotische schip 

komt nu onze pastoor, hij zegent het Westen met water: 

 we kunnen gaan. Er bestaat geen goed Engels woord  

in een of ander verband voor Geist of Esprit: over 

rampen en wat daarbij te doen 

weet ik niet meer dan wat ieder weet – 

 ben ik erbij wanneer de Genade danst, dan moet ik dansen.  

 

Uit: W.H. Auden: Nee, Plato, nee (Amsterdam 2009); vertaling gedicht: Huub 

Beurskens.  

 

 


