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Van de redactie

terdichter als Emily Dickinson anders begrepen kan worden. In deze aﬂevering
gedichten van Ladin zelf, op het taalregister en de thematiek van de psalmen
gebaseerd, in vertaling.
Henk van der Ent maakte de laatste dagen mee van Harmen Wind. Op verzoek
herdenkt hij de dichter in deze Liter.
Len Borgdorff zet een nieuwe stap in de herlezing van het oeuvre van Oek de
Jong. Poëtisch werk, deze aﬂevering, van Anton Ent, en van Huub Oosterhuis, die
de Arthurlegende in een nieuwe cyclus verzen verwerkte.
Bij uitgeverij De Brandaan verscheen deze maand het boek Nineve van Rick
de Gier, waarvan in deze Liter een fragment is opgenomen.
Enny de Bruijn is een kenner van het werk van de zeventiende-eeuwer Jacob
Revius, en presenteert een proeve van haar denken en schrijven over deze dichter;
Arjan Plaisier schreef over het werk van de Amerikaanse Pulitzerwinares
Marilynne Robinson en Ewald Mackay schreef over Singer.
De omslagen van deze jaargang zijn de verbeelding van de seizoenen, bedacht
vanuit de herfst, geïllustreerd met vier versfragmenten van Herman de Coninck.
De lente is over ons, en Liter ligt voor u. Leve de lezer.

www.leesliter.nl
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haar studenten meekreeg hoe soms via een gelovige lezing zelfs een lastige mees-

1 Van de redactie

Vorig jaar, in Liter 58, was te lezen hoe de Amerikaanse professor Joy Ladin van
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Joy Ladin Psalmen
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2 Liter 61

I make my bed in hell, and you are there
Psalm 139

[i – 2]
U laat mij schrikken zoals een konijn van mij schrikt
Onderweg. Ik verstijf,
Mijn bruine ogen geﬁxeerd op uw naderende schaduw
Soms scheurt u me aan stukken,
Soms knijpt u mij
Tot mijn ribben breken, maar altijd
Kijkt u hoe ik bloed en bloei
Nieuwsgierig, van een afstand,
Alsof ik een bloedige bange knuffel ben
Verstijfd tussen overgave
En de behoefte te verdwijnen
In de begroeiing
Van de eeuwigheid. U laat me
Een of andere dood schrikken
Als u dichterbij komt.
U komt dichterbij.
Ik ruik u aan mijn kleren, mijn boeken,
Speelgoed dat mijn kinderen laten liggen,
Mijn twee of drie edele delen,
Volledig toegewijd
Aan het uitstralen van pijn, mijn organen
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Van behoefte en plezier. Waarom neemt u
De moeite deze waanzin uit te lokken
In iets kleins en onbelangrijks
Dat niets anders vraagt
Dan de toestemming te verdwijnen?
Waarom bent u eigenlijk met ons bezig
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Als uw wezen ongebonden is
En geen beperking kent
Maar volledige vrijheid
En de absolute afstand
Van stukjes bot en waarheid
Die meer en meer verstijven,
Hoe dichter we
Bij U komen?

[i – 3]
De voetstappen van de Heer
In de tuin. Ik ken
De afspraak: ik trek mijn huid aan
En probeer menselijk te doen
Terwijl ik weet dat u het verschil al gezien hebt
Tussen het schepsel dat ik ben
En het schepsel waarvan u dacht
Dat u daar uw adem in blies,
Op de zesde dag, ’s avonds. Ik weet
Dat u mijn naaktheid zult kleden, teder
Maar ook teleurgesteld
Dat ik het nodig vind me iets anders
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Dan naakt te voelen
Als naaktheid het beeld is
Waarnaar ik geschapen ben, het beeld,
Dat ik zie door de doorkijkjurk
Van verlegen jonge sterren
Die heel zachtjes zingen
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Om niet daarbinnen
Uw beeld te overstemmen.
U wilt dat ik u zie
Plukkende in de
Tuin van mijn lijf.
U probeert uit alle macht
Gezien te worden. Ik probeer uit alle macht
Niet iets waar u op hoopt te zijn,
Hongerig glimmend tussen de bladeren
Ik praat onafgebroken tegen u
Maar u kunt op de vingers van de hand
Die u niet hebt tellen
Hoe vaak ik uw antwoord hoorde. Soms
Ben ik verblind
Door uw schoonheid. Een ogenblik
En de geruststellende oogleden
Van het leven
Sluiten u weer buiten. Nu
Heb ik geen leven en geen leden tegen
Uw angstaanjagende verlangen
Om een blik te ontmoeten
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Die uw blik ontmoet
Naakt en zonder schaamte, een beeld van u
Dat de aanblik kan verdragen
Van het beeld waarnaar het gemaakt is.
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In the secret place
Psalm 91

[ii – 1]
Ik wil u iets geven
Ik moet iets geven
Maar vannacht ben ik zonder
Frambozen, seksuele gedachten,
Gemene woorden om te zeggen,
De gezichten van mijn kinderen, liefde
En de herinnering aan liefde, zelfs liefde
Zo leeg als deze nacht
Waarin geen zon meer zal schijnen
Want er is geen zon meer, want de enige zon
Is leegheid
Die ik u wil geven
Want ik heb alleen maar leegheid,
Een handvol leegheid,
Nee, niet een handvol, of de vorm van een hand –
Er zijn geen vormen over –
Een hand die ontdaan is van alles wat een hand is
En vol is van leegheid, wat dat dan ook is
Wanneer het ontdaan is van alles
Behalve het moeten geven.
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[ii – 2]
Alsof u al eeuwen weg bent
Ik verveel, ik erger me, dit lijf schraapt langs mijn ziel
Als dikke wol, de ziel
Als een wolk gemaakt van lood
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Tegen de duttende en dromende horizon
Hij krijgt zijn hoofd niet overeind.
Ik lig in het donker, een wijnﬂes
Waar azijn in kan zitten
Wanneer je komt proeven,
Ik wacht tot u me openmaakt
En neemt wat over is,
Mijn lichaam, mijn geur, mijn ketting
Van zoetjes en zuren, mijn vage plaatjes
Van vroege zomers, eiken, ijsjes,
Bundels zonlicht door de bomen heen,
Mijn einde dat blijft hangen
In uw mond
Als u mijn drab hebt afgegoten.

[ii – 8]
Daar bent u weer,
Een grandioze ademtocht
Die door het raam kiert
Uw broertje Dood,
Die met de zware adem,
Liet het open voor een vrije toegang

LITER 61 (binnenwerk)_Opmaak 1 06-04-13 14:32 Pagina 7

Hoewel hij weet dat u het bent
Op wie ik wacht, uw ademtocht
Die mij ooit binnenging
En weigerde nog weg te gaan
Tot deze homp klei
De rumba leerde
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Of op zijn minst zou huiveren
Als u er was. U lief te hebben
Is bang zijn – dat snap ik –
Maar ik ben niet bang voor uw liefde
wel voor de kans
Dat deze homp klei
Nooit genoeg van u zal inhaleren
Om uit deze rotzooi op te staan
En te dansen.

... a weaned child at her mothers breast
Psalm 131

[iii – 1]
Ik weet, zeg ik, weinig over tevredenheid,
Maar u schudt uw hoofd en legt
Uw vinger op mijn lippen. U smaakt
Naar sinaasappels en regen
En naar voedzame vloeistoffen, warme melk,
En hete tranen,
En om mij de betrekkelijkheid van tevredenheid te laten zien –
Gisteren ging het over geluk –
Verkruimelt u onder mijn vingers.
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Tot sterren zonder hemel,
Zonder enige duisternis
Om in te stralen
Behalve de mijne.
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[iii – 2]
Ik ben verloren, verloren in de prachtwereld
Die u gemodelleerd hebt,
Zoet en gezwollen
Vol pijn en plezier, komijnolie, wierook,
Brandend op één of ander altaar, de oranje middagmaan
Gloeiend tussen beroete berken
Een verrukkelijk, doelloos symbool
Van uw verrukkelijke, doelloze transformatie
Van beschadigde materie
Naar onbegrijpelijke schoonheid,
Geluiden in mijn hoofd, trillingen in mijn ledematen,
Rondtollende muren en bomen
Geﬂuisterde beloftes die u geﬂuisterd hebt, sissend
Dat u er nog steeds bent, dat de draaikolk
Waar ik me zo verloren in voel
Het draaien van de vinger is
Die u mij aanbiedt
Tot ik het geleerd heb,
Uw gezicht zien en leven.
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[iii – 4]
U leert me praten, leert me woorden als
‘Dank u’, ‘Ga weg’, ‘alleen’,
En ‘nooit alleen’
‘Allebei’, ‘nu’, en ‘altijd’,
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Kleine woorden als ‘dood’ en grote woorden
Zoals ‘verlossing’
Geschreven op de bladeren
Van de boom des levens
Waarvan het fruit – u leerde me ‘fruit’
Ongegeten blijft
Omdat ik het nog niet geleerd heb te eten.
Ik oefen met ‘dag’, elke dag; als u ‘nacht’ zegt
Oefen ik nacht, ieder woord herhalend
Voor de spiegel, ik probeer mijn lippen
En mijn tong te bewegen zoals U.
U geeft me werkwoorden
Om de wereld te draaien en te schudden en te vormen
Maar ik ben te bang om ze te zeggen
En dus ﬂuister ik rijmende lettergrepen
Die niets laten gebeuren.
Dit is de taal van de mensen, ﬂuister ik,
Maar u luistert niet. U bent ergens anders met uw hoofd,
Bij de volgende les, het volgende woord, het woord
Dat iedere mond open krijgt
Vol dankbaarheid en afschuw.
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[iii – 13]
Uw lippen, tweelingaardbevingen
Tektonische tegenstrijdigheden
Hangen boven de mijne, wachten tot ik
Klaar ben
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Met mijn gehavende menselijke uitspraken, woorden
Als zwarte krulletjes, geplakt tegen
Het witte voorhoofd
Van de dood. Plotseling ben ik klaar
En hoeft niets meer gezegd te worden
Dat niet
Net als uw aardbeving
Het trillen van mijn lippen is.

Uit: Psalms, Eugene, Oregon, usa 2010. Vertaling: Menno van der Beek [i – 2 en 3] en
[iii – 1, 2, 4 en 13], Hilde Bosma [ii – 1, 2, en 8].
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Henk van der Ent Harmen Wind (1945-2010)
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11 Henk van der Ent Harmen Wind (1945-2010)

In het najaar van 2005 ontving iedere abonnee van Liter de biblioﬁele uitgave Tot
zwijgen – een hymne, Ta swijen – in hymne. Dichter: Harmen Wind. Legde de lezer een
groen transparant blad op de tekst dan verscheen een Nederlands gedicht, nam
hij een rood blad dan toverde hij een Fries gedicht tevoorschijn. Twee soorten
gelijkwaardige poëzie.
Het was dan ook onjuist dat Trouw na Winds dood kopte: ‘Friese dichter overleden’. Alleen het laatste woord deugde: naast negen gedichtenbundels in het
Fries stonden er acht in het Nederlands op zijn naam, bovendien had hij ook
romans gepubliceerd, drie Nederlandse en drie Friese.
Van beide talen hield hij, ze hadden volgens hem allebei hun charme. Zelf zag
hij verschil in gebruik en uitwerking. Het Fries was meer geënt op het gevoel en
het Nederlands als school- en kerktaal op het verstand. Dit artikel gaat voorbij
aan de werken in zijn moedertaal, omdat de schrijver van deze woorden haar niet
beheerst.
De Friese dagbladen wijdden een necrologie aan Harmen Wind, wat de
Nederlandse nalieten. Nam Trouw nog een tienregelig berichtje op, het nos journaal, de Volkskrant, en nrc Handelsblad maakten zelfs geen melding van zijn heengaan. Is hij in het Nederlandse taalgebied over het hoofd gezien? Nee, zeker niet:
zijn romandebuut Het verzet kreeg de Debutantenprijs 2003, veel bloemlezingen
bevatten poëzie van hem en Gerrit Komrij nam in zijn Nederlandse poëzie in 2000
en enige gedichten zes gedichten van zijn hand op. Er is geen verschil met zijn plaats
in de Friese literatuur: hij kreeg de Fedde Schurerprijs (1987), de Rink van der
Veldeprijs (2006) en zijn poëzie verrijkt de belangrijkste bloemlezingen.
Waarom was hij geen bekende Nederlandse schrijver? Natuurlijk speelde zijn
bescheidenheid een rol. Publiciteit was niet zijn ware vriendin. Maar belangrijker
is dat zijn romans en gedichten niet vernieuwend waren en voor mensen die altijd
iets anders willen, doet dat de deur dicht. Bovendien is zijn werk moeilijk te
karakteriseren, tenzij men genoegen neemt met een opsomming van uitersten:
speels én ernstig, oppervlakkig én diepzinnig, betogend én beeldend, eenvoudig
én cryptisch, gevoelig én verstandelijk. Hij schreef zowel ‘serieuze’ poëzie
als ‘light verse’, een onderscheid dat hij zelf maakte, maar niet in de geest van
superieur – inferieur. Zijn vakmanschap was te zien in zijn vormvaste en vrije
gedichten, in zijn liederen en gelegenheidspoëzie.
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Harmen Wind bracht zijn jeugd door in Oldeboorn, volgde het onderwijs aan de
Juliana-kweekschool te Drachten en studeerde Nederlands aan de Universiteit
van Amsterdam, waar de taalvirtuoos Willem Wilmink een van zijn docenten was.
In 1972 trouwde hij met Klasina Kuipers. In dat jaar werd hij leraar Nederlands
aan het Nassau-College te Heerenveen en vier jaar later aan de Groen van
Prinsterer Pedagogische Academie (na fusie: Iselinge Hogeschool) te Doetinchem,
waar hij van 1989 tot 1997 directielid was. Daarna, tot zijn vervroegd pensioen in
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2005, was hij weer docent Nederlands, nu in deeltijd naast zijn schrijverschap.
Er ontstond een explosie van werkzaamheden: hij werd poëzierecensent van De
Leeuwarder Courant, medewerker aan Zolang de wind van de wolken waait, geschiedenis
van de Friese literatuur, hij schreef recensies en beschouwingen in De Moanne en was
jurylid van de Slauerhoff poëzieprijs voor middelbare scholieren in Friesland, en
van de Rely-Jorritsma prijs voor aankomende Friese literatoren. Ook was hij betrokken bij diverse vertaalprojecten Nederlands-Fries of andersom. Zo vertaalde
hij de roman Kikkerjaren van Josse de Haan in het Nederlands.
Een spin in het literaire web? Nee, Harmen Wind was eerder een solist dan een
verenigingsmens. Hij was wars van groepsvorming. Alleen om zijn werk en uitgevers een plezier te doen trad hij op in het openbaar. Schroom om te publiceren
kende hij niet: hij werkte mee aan De Revisor, Spektator, Maatstaf, Woordwerk, Liter,
Hjirr en De Moanne.
Het typograﬁsch speeltje Tot zwijgen – Ta swijen heeft ‘een hymne’ als ondertitel.
De dichter bedoelt er een loﬂied op de stilte mee. ‘Het wezenlijke van wat ons te
boven gaat, laat zich in taal niet vangen.’ Maar muziek en woorden kunnen de onzegbare dingen wel oproepen. Dat blijkt uit veel schitterende regels. Ze bevinden
zich aan de ‘talige’ zijde van Winds poëziespectrum. Aan de andere kant daarvan
vinden we de anekdotische en betogende gedichten, emblemata zonder plaatjes,
aantrekkelijk door woordspel, taalrafﬁnement en technisch perfectionisme.
Daarom wist men hem te vinden voor vogelgedichten in het Noord-Hollandse
polderlandschap en watergedichten aan de oever van de Rijn te Lobith en van de
IJssel te Doesburg.
ijssel
Zij leidt een eindeloos bestaan,
passeert zonder voorbij te gaan.
Zij put haar kracht uit haar verval
en maakt zich breed aan lager wal.
Daar loopt zij, bruid in waterkant
en draagt de hemel door het land.
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Hoewel veel gedichten gebaseerd zijn op een gedachte, een idee, een opvatting die
hij beeldend verwoordt, is Tot zwijgen – Ta swijen inhoudelijk niet representatief
voor zijn poëzie. De dogmatische onderwerpen van deze biblioﬁele uitgave als
zonde, verlossing, genade en vrijspraak komen daarin niet voor. Hij is meer geobsedeerd door het denken over de tijd, de taal en de werkelijkheid.
Zijn stelling dat de tijd in de werkelijkheid opgesloten zit, is vanzelfsprekend
niet origineel en de wijze waarop hij dat verwoordt, is min of meer klassiek, maar

Het artikel ‘Reiziger die de tijd verdrijft’ (Roodkoper, oktober 2006) behandelt
thema’s en motieven in zijn poëzie. Daarin staat dat Harmen Wind iemand is met
een eigen toon door de soms cynische en ironische wijze waarop hij het verzet tegen de vergankelijkheid inkleurt. Zijn laatste bundel Heechtiid en zijn voorlaatste
Kilroy komen in de buurt van verzoening daarmee.
‘Kilroy was here!’ Het beeld van de soldaat die overal zijn initialen graveerde en
weer verder trok, sprak Harmen Wind aan als metafoor voor de dichter als zwerver, die alles met nieuwe ogen bekijkt. Geen man die zich in standpunten heeft
ingegraven, die zich heeft vastgelegd in wat hij weet. Hij is een voorbijganger.
Al eerder schreef Harmen Wind dat het bestaan reizen is. Hij noemt zich een
reiziger door de tijd, een passant die per moment vastlegt wat hij op een plaats
ervaart. Het moment tussen het verleden en de toekomst, dit ogenblik dus, duidt
hij aan met de term ‘plek’. Die plekken liefhebben is het hoogste wat we kunnen
bereiken. Zijn poëzie neemt ons mee naar die plaatsen en ogenblikken van diepgaand inzicht. We hebben ze nodig om staande te blijven en adem te halen.
In veel gedichten concentreert hij zich op ‘een plek’ waar hij een ‘liefste’ in de
armen houdt.
Zijn bundels Het scheermes van Ockham (1992), Waterstaat (1994), Plaatselijke tijd
(1997), Buiten adem (2001), Aardewerk (2006) en Kilroy (2010) zijn doortrokken van
erotiek. Het verlangen richt zich op een met ‘liefste’ toegesproken ‘jij’. Zij roept
altijd de muze op. Het liefdesgedicht is poëticaal. De witte huid verwijst naar het
witte papier. Het doel is het samen gebeuren, het met elkaar instemmen. (‘Stem
jij voorzichtig met mij in, / dan kom ik hulpeloos tot zwijgen’, zo luidt het in het
gedicht ‘Paar’). De plek is de plaats waar het samenzijn het hoogtepunt bereikt,
zoals in het slotgedicht van Tot zwijgen – Ta swijen ‘Het gebed’ met de vrijmoedige
regel ‘Jouw kreet, verrassend zuiver / en zacht, vloog als een leeuwerik / op in het
donker.’
Een bijzonder gedicht in Kilroy is ‘Reis’, waarin een wanhopige dichter het
schrijven van poëzie verwerpt en kiest voor het leven met zijn geliefde. Hij stelt
dat het woord tekortschiet en dat hij meer aan zijn liefste dan aan een gedicht
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vernieuwing misschien geen boodschap behoeft te hebben.’

13 Henk van der Ent Harmen Wind (1945-2010)

zo knap dat de criticus Piet Gerbrandy oppert dat deze dichter ‘aan poëtische
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heeft. Natuurlijk heeft hij de poëtische verbeelding nodig om tot deze waarheid
te komen.
Harmen Wind woonde jarenlang in Oldeboorn, het geboortedorp van de Friese
edelman Jancko Douwama (1482-1533). Deze politicus sprak al vroeg tot Harmens
verbeelding. Was Jancko de verrader voor wie hij werd aangezien of een principiële man die zijn geweten volgde? Over deze Friese vrijheidsstrijder schreef
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hij de historische roman De izers fan de frijheid (1998). Hij week geen millimeter af
van wat Jancko zelf in zijn memoires had geschreven. Ter wille van spanning en
leesbaarheid wilde hij niet manipuleren en fantaseren. Historische ﬁctie moet
honderd procent betrouwbaar zijn. Een man van eer is de wetenschappelijk verantwoorde uitgave van een selectie uit Douwama’s geschriften. Dit boek verscheen in
2003, vijf jaar na de roman. Hij werkte hiervoor samen met de historica Martha
Kist.
Voor deze werken was doorzettingsvermogen vereist. Dat bezat Harmen Wind
in hoge mate. Hij was een gedreven man. Obsessioneel kon hij in de weer zijn,
niet alleen met taal. Zijn scheppingsdrift was zichtbaar in de sculpturen die hij
maakte van metalen die hij bij laag water aan de oever van de IJssel vond, en in
tientallen houten beelden en maskers. Deze leerling van Willem Wilmink draaide
er zijn hand niet voor om daar gedichten bij te schrijven. Het tijdschrift de Moanne
nam ze op, met de afbeeldingen.
Soms kon hij zichzelf niet tot zwijgen brengen. Schreef hij fabels, dan wist hij
van geen ophouden: de ene na de andere vloeide uit zijn pen. Of liever gezegd: uit
zijn onderbewustzijn. Wat de strekking of moraal was, wist hij niet altijd. Hij
bracht een veertigtal onder in Lek en brek (2008).
Na de dood van zijn vader moest hij hun verhouding onder woorden brengen.
Dat gebeurde in de roman Het verzet (2003), die zowel gehechtheid aan de vader als
afstand tot hem laat zien. De lezer ervaart de beklemmende wereld van een calvinistisch milieu, een Friese variant van dat van Jan Wolkers en Maarten ’t Hart.
Het is een roman over het besef aanvaard te zijn, over het geloof in de mens, die na
mislukkingen en tegenvallers opnieuw kan beginnen. Dit thema wordt beschreven in de dualiteit van ellende en verlossing. Het accent ligt in Het verzet op het
eerste aspect, zodat het geen vrolijke roman is. Toch is er veel humor. Zoals in al
zijn verhalend proza spat de vreugde om het spel met woordbetekenissen eraf.
Het verzet werd lovend besproken. Dat geldt niet voor Meesterschap (2005), dat
voor sommige critici te beschouwend en te vrijmoedig was. Geen enkele recensent
zag dat Harmen Wind met deze roman een interpretatie gaf van het paradijsverhaal. In het Eden van de wereldvreemde, naïeve, rollen spelende leraar Erik
Huldiger is seks niet met kwaad verbonden, ook niet wanneer het leerlingen
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Harmen Wind (foto: Linus Harms).
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betreft met wie hij een relatie aangaat. Zij houden verleiding in: de eerste letters
van hun namen, Ellen, Annet en Thera, vormen de opdracht van de verboden
vrucht te eten. Na de zondeval ziet hij in waarvoor hij aansprakelijk is. Door de
gesprekken met Marianne ontwaakt hij en voelt hij zich schuldig.
Volgens Harmen Wind beschrijft het bijbelse paradijsverhaal dat de mens
zelfbewustzijn en een geweten krijgt, en daarmee verantwoordelijkheid voor zijn
daden. Daar ontwaakt de mens: hij ziet zichzelf en de ander en voelt zich aan-
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sprakelijk.
Ook de roman Het talent (2007) gaat over schuldbesef. Een mens wordt pas
mens als hij zijn onschuld verliest. Je schuld onder ogen zien, dat is pas mens zijn.
Wind geeft een Dostojevskiaanse invulling aan dit begrip. Schuld hangt samen
met verschuldigd zijn, met het inzicht dat de mens verantwoordelijk is voor
mensen, planten, dieren en dingen en aansprakelijk is voor wat hij doet en nalaat.
Schuld is roeping.
Dit thema komt ook in zijn poëzie voor. ‘Een psalm’, opgenomen in de bloemlezing En wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren (Kok, Kampen 2010), legt de
nadruk op deze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. ‘Een psalm’ is een
cyclus van vier gedichten. Harmen Wind noemt het geheel een leerdicht, een belijdenis, een getuigenis. De kern is de kracht van ‘Ik ben’. Dat is geen Tegenover
die luistert, beschermt en voorgaat, maar een intieme Aanwezigheid.
Het gedicht getuigt van verzet tegen het calvinistische godsbeeld, dat ook te
vinden is in Tot zwijgen – Ta swijen. De metafoor van hoeder en herder stuit hem
tegen de borst (‘wars van kudde, kooi’). Het laatste gedicht van de cyclus beschrijft
de acceptatie van de projectie, de interne aanwezigheid van het gezicht, de
kinderdroom, de nachtwaarheid, het scheppende woord dat ‘Ik ben’ aan het licht
brengt.
Harmen Wind hield van ﬁlosoﬁsche thema’s en gaf daar vorm aan, in zijn verhalend proza en poëzie. Hij was een zelfstandig denker, die vreugde beleefde aan
het onder woorden brengen van gedachten in het besef dat Montaigne gelijk had
toen die schreef dat oorspronkelijkheid onmogelijk is. De originaliteit moest in
de vormgeving zitten.
Toen hij enkele maanden voor zijn overlijden te horen kreeg dat zijn reeds
geaccepteerde roman De dwaling niet kon worden uitgegeven, was dat een grote
tegenvaller voor hem. Zijn Friese uitgever, Afûk te Leeuwarden, zorgt nu voor de
verspreiding van deze titel. Harmen besloot de roman waaraan hij werkte,
Rekenschap, in het Fries te vertalen. Gelukkig kon hij deze vertaling voltooien: in
de loop van dit jaar verschijnt bij deze uitgeverij Rekkenskip. Daarin zegt de
hoofdﬁguur: ‘De waarde van je bestaan wordt niet groter naarmate je langer leeft.
Het gaat niet om de duur, maar om de intensiteit van leven. Om het besef van
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een kostbaar moment.’ Veel gedichten beschrijven zulke momenten. Ze blijven
spreken, indringend, nu we beseffen dat de dichter het zwijgen is opgelegd. Hij
wilde de lezer bereiken en riep hem in het gedicht ‘Hier’ (Kilroy) toe: ‘Hoor eens,
jij daar!’
hier

Vrijheid beweegt zich in stof, bestaan
is een zwervende plek. Zie mij dan,
proef mij, kus de grond op mijn mond.
Ooit valt mijn adem stil, trekt mijn zijn
zich terug onder de tekens van een
naam, tijden van komen en van gaan.
Hoor eens, jij daar! Laat deze man die
strakjes uit zijn hier verdwijnt jouw
warme tegenwoordigheid omarmen!

|

verschuift het, neemt het mij mee, houdt
het mij aanwezig, plaatselijk, beperkt.

17 Henk van der Ent Harmen Wind (1945-2010)

Hier is waar ik nu ben. Voortdurend

LITER 61 (binnenwerk)_Opmaak 1 06-04-13 14:32 Pagina 18

Len Borgdorff Ik groet je. Kap het hout
Oek de Jong herlezen 2 – Over Cirkel in het gras (1985)
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Ruim vijfentwintig jaar geleden verscheen de tweede roman van Oek de Jong,
Cirkel in het gras. Het succes van zijn eerste roman, Opwaaiende zomerjurken (1979),
was zo groot geweest dat lezers gespannen uitkeken naar de opvolger. Die spanning werd nog versterkt doordat men wist dat er een volgende roman zou komen
en als het wachten dan zes hele jaren duurt, moest dat toch iets prachtigs worden.
De uitgever zette, toen het in mei 1985 verscheen, het boek stevig in de markt,
onder andere door te zorgen voor een ruime verspreiding van afﬁches. Die herinner ik me tenminste nog. Ik kocht mijn exemplaar in juni van dat jaar, de vierde
druk. Toen hadden al 50.000 exemplaren een eigenaar gevonden.
Het boek zou nog vaak herdrukt worden. Daarbij zullen zeker ook de lovende
recensies een rol gespeeld hebben. Tot 2002 kwamen er dertien drukken. Voor
zover ik kon nagaan, is het boek daarna niet herdrukt, al zal dat binnen niet al te
lange tijd vast wel weer gebeuren. Het ligt, net als zeven andere titels van De Jong,
nog in de boekhandel, wat op zich al heel bijzonder is.
Toch kan ik me wel voorstellen dat het boek sinds 2002 niet herdrukt werd.
In dat jaar verscheen namelijk De Jongs derde grote roman, Hokwerda’s kind, en
daarmee kwam Cirkel op de derde plaats te staan.
Er is nog iets met die twee boeken. In het eerste deel van Cirkel zien we de gebeurtenis door de ogen van Hanna Piccard, een Nederlandse journaliste die haar
liefde voor Rome wist te vertalen door daar voor de Nederlandse pers te gaan werken. Ze lijkt op Lin, de hoofdpersoon uit Hokwerda’s kind: alsof Hanna de oudere
zus is van Lin. Beide vrouwen laten zich leiden door hun gevoelens. Mensen
maken wel eens het onderscheid tussen hoofd, hart en buik als centra van waaruit
iemand zichzelf bestuurt of wordt bestuurd. Bij deze dames zit het centrum in
de buurt van de buik en zij worden meer bestuurd dan ze zichzelf besturen.
Ze zouden beiden heel goed teruggevonden kunnen worden in romans uit het
eind van de negentiende eeuw. Daarin lijken gevoelens en gedachten de verhaalﬁguren nogal eens te overkomen.
Hanna maakte kennis met Rome toen ze achttien was: ‘Er ging een siddering
door het buslichaam en hetzelfde gold voor het hare. Ja, had ze toen gedacht, ja.’
Wel realiseer ik me dat het me makkelijker viel om mee te gaan in de beleving
van Lin dan in die van Hanna Piccard. Hanna is een beetje vervelend en ook niet
interessant: ze doet boeiend werk, lijkt me, ze moet een behoorlijke ontwikkeling
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en ook culturele belangstelling hebben, maar ik kom het niet tegen. Oek de Jong
zal ervoor gekozen hebben om die aspecten niet uit te werken, maar gezien
haar status vind ik dat jammer. Ze is bezig met haar obsessie voor haar geliefde
Simonetti, met haar lijf, met haar gerief. Als ze een keer in Nederland haar vroegere geliefde Léon Brest ontmoet, gaat ze bij hem zitten en ze zorgt ervoor dat haar
huidige minnaar, Simonetti dus, aan haar andere kant komt te zitten: vrouw
tussen twee mannen, overigens een setting die we aan het begin van het boek al

twee jaar en is heftig, maar er komt een eind aan. Dan keert Hanna terug naar
Nederland. Ze pikt het vroegere vriendje weer op en gaat ergens op een kantoor
werken. Misschien, dacht ik, heeft De Jong wel met opzet een ongeïnteresseerde
burgertroel van Hanna gemaakt. In recensies wordt verteld dat Hanna Piccard
haar achternaam te danken heeft aan een natuurkundige die niet alleen de diepste
plekken van de zee bezocht, maar ook tot grote hoogten kwam in een ballon.
Wikipedia vertelt over Auguste Piccard dat hij model heeft gestaan voor Professor
Zonnebloem. Nu speelt water een bijzonder grote rol in deze roman, en van
Hanna kun je zeggen dat zij hoogten en diepten van hartstocht verkent, maar ik
blijf de naam Piccard vooral associëren met pig-heart. Hanna ziet er ook uit als
een Hollands varkentje. Dat vindt ze zelf, dat vindt Simonetti ook.
Nee, in Hokwerda’s kind komt Lin veel beter uit de verf dan Hanna in Cirkel in
het gras.
Maar dat is ook niet zo vreemd en erg is het evenmin. Het gaat in deze roman
niet primair om Hanna. Het gaat om haar relatie met haar Italiaanse vriend en
binnen die relatie gaat het primair om die vriend, Andrea Simonetti. Andrea is
een knappe, slanke, beetje vrouwelijke (hij heet geen Andreas, las ik ergens)
kunsthistoricus en dichter. De moeder van zijn dochter Leda heeft hem verlaten.
Of nee, zij is indertijd niet met hem meegegaan naar Amerika, maar de dochter is
bij haar vader gebleven, al was het maar omdat moeder Marina ( ja, ja, allemaal
betekenisvolle namen) dat het beste vond. In Simonetti is de strijd tussen hoofd,
hart en buik volop aan de gang. Hij is de enige echte hoofdpersoon, ook al heeft
Hanna in deze roman het eerste en het laatste woord.
Ideaal
Het eerste hoofdstuk gaat vlot van start met een onbekende minnaar van het moment, wat bitcherig gedrag van Hanna in een taxi en dan komt het, in een overrompelend verantwoorde setting, in de druipende regen, tussen zuilen van het
Pantheon, tot stilstand. Hanna ziet een bloemenkoopvrouw en haar man, een
ouder echtpaar dat zich in al zijn gewoonheid manifesteert als een paradijselijke
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spiegelingen en andere herhalingen.) En Hanna Piccard geniet van de spanning
om tussen twee mannen te zitten. De relatie tussen Simonetti en Piccard duurt

19 Len Borgdorff Over Cirkel in het gras van Oek de Jong

tegenkwamen. Daar is het een man tussen twee zuilen. (Ja, De Jong is dol op
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symbiose. De twee mensen zijn wat ze zijn. Ze zijn, zo samen, in hun element.
Vervolgens ziet Hanna dat ergens tussen de zuilen een man zit die zich volledig
verloren lijkt te hebben in hetzelfde tafereeltje van de oude man en vrouw.
‘Tsjonge! Dat woord schoot door haar hoofd. Tsjonge, dacht ze. [...]’ Het plaatje is
compleet. Als op een zeventiende-eeuws schilderij of een emblemataprent uit die
tijd zien we het ideaalbeeld en weten we dat er een weg gezocht zal worden om
dat ideaal, dat paradijs te bereiken, en wie dat zullen doen: Hanna en Andrea, de
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mannelijke vrouw en de vrouwelijke man.
Hanna wil wel, maar Simonetti weet niet wat hij wil. Er moet ook zoveel gewild worden.
Je kunt in je element geraken door als minnaar samen te smelten met de beminde. Iedereen kent het verhaal van Plato waarin man en vrouw oorspronkelijk
ongescheiden waren, als een bol, een cirkel, maar dat een jaloerse oppergod met
een haar het mannelijke en vrouwelijke van elkaar gescheiden heeft. Sinds die
tijd zijn man en vrouw naar elkaar op zoek om de oorspronkelijke eenheid te
herstellen.
Eenheid, volstrekte harmonie, samensmelting, ze wijzen naar de kern van
De Jongs werk. Maar die eenheid bestaat op heel veel manieren en het vervelende
is dat de ene eenheid de andere in de weg kan staan. We gaan weer terug naar
Simonetti.
Strijd
Hij verliest zich dus in het beschouwen van het oudere echtpaar. Wie zichzelf verliest, is, paradoxaal genoeg, in zijn element. In zijn beschouwen vormt Simonetti
een eenheid met wat hij ziet. Niet voor niets is Andrea kunsthistoricus. Hij is een
kijker, gespecialiseerd in Caravaggio, die grillige schilder van licht en donker en
hartstocht, waarin hij een meester was en een groot voorbeeld voor anderen.
Nu is observator Simonetti tevens een dichter, bezig met een lang episch gedicht over Cola Pesce en zijn heer Frederik ii. Het verhaal in dat gedicht is eenvoudig. Keizer Frederik ii, model voor zelfbewuste ego’s die hun grenzen willen
verleggen, dwingt Cola Pesce tot twee keer toe naar de verste diepte te duiken.
Cola is in zijn element: hij heeft genoeg aan wat hij heeft en weet genoeg met wat
hij weet. Hij is zichzelf genoeg. En juist daarom wordt vorst Friedrich ertoe gedreven hem een onmogelijke opdracht te geven die Cola dan ook het leven kost.
Zowel de vorst als de onafhankelijke knecht zijn personiﬁcaties. Ze vertegenwoordigen een levenshouding maar ook een maatschappelijke situatie. Het verhaal
wordt ook gespiegeld in de strijd om de macht waarbij de toenmalige Italiaanse
premier Aldo Moro wordt ontvoerd en gedood door leden van de Rode Brigade.
De roman van Oek de Jong speelt in de tijd dat deze ontvoering plaatsvond en
overal in West-Europa militante politieke groeperingen te vinden waren, de twee-
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de helft van de jaren zeventig. Hiermee is De Jong wel een van de weinigen in de
Nederlandse literatuur van toen die zoveel straatrumoer in een boek stopte. Het
had iets minder gekund misschien, maar ik vond dat wel verfrissend. Dat heeft
ook te maken met de stijl van Oek de Jong: situaties, personen, bronnen vragen
om een eigen stijl. Als het verhaal van Aldo Moro wordt verteld, gebruikt De Jong
een snelle, journalistieke stijl. Dat werkt. Oek de Jong heeft een pen waarmee hij
uiteenlopende handschriften op papier kan zetten.

hart en ziel blijven.
Vriendschap
Er zijn meer relationele spagaten voor Simonetti. De minst bevredigende is nog
wel die van de vriendschap. De Roemeens-Amerikaanse beeldhouwer Kurhajic is
(alweer) Simonetti’s tegenpool. Hij is mannelijk, stoer, een man van het hier en
nu, maar Simonetti is zijn vertrouweling, zijn context zou je kunnen zeggen.
Veel mooier is de vader-dochterrelatie. Dat levert voor de hand liggende spanningen op als Hanna op het toneel verschijnt in het paradijselijke wereldje van
deze twee. Vader en dochter leven vierenzestig treden boven de aarde. Maar wat
die relatie vooral zo boeiend maakt is Leda, of beter: de manier waarop De Jong
haar neerzet. Ze is dertien als het boek begint, vijftien als het boek eindigt (en
eventjes vierentwintig in een ﬂash forward). Zij wordt als dertienjarige langzaam
uit haar Arcadia verdreven. Haar vader wordt wat minder de borst waarop zij
als een zuigeling kon slapen en begint in Leda’s ogen een beetje op een minnaar
te lijken. Tegelijkertijd gaat ook zij op zoek naar de harmonie van haar bestaan
en die zoektocht vindt alleen maar plaats omdat ze zich bewust is van de disharmonie.
Andrea is ten slotte ook nog de belangrijkste medewerker van Zuccarelli,
museumdirecteur, internationaal vermaard kunsthistoricus en ontdekker van
Morandi, de schilder van de stillevens.
Ook dit moet wel een dynamische relatie zijn, want zoals voor Leda de vader
vervangen moet worden door een minnaar, zo moet voor Andrea de leerling de
meester overbodig maken. En dat gebeurt niet door alles van een meester over te
nemen, maar juist door dat niet te doen en ook je eigen weg te gaan.
Zuccarelli komt bij mij op de tweede plaats. Wat een leuke ﬁguur. Hij is lekker
gek, een man van uitersten: licht maar ook een hypochonder, een man in de
schijnwerpers en een op een vloerkleed kakkende hond. Hij pleegt zelfmoord in
net niet helemaal volle glorie als een Frederik de Tweede en Pesce tegelijk.
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Hij is zelf ook de Friedrich die een Cola Pesce wil zijn. Maar alweer die paradox:
zolang hij bezig is met het gedicht moet hij wel de man met veel hoofd en minder
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We kijken opnieuw naar de gespleten, zozeer eenheid nastrevende Simonetti.
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Tangram
Het verhaal speelt zich af tussen 1976 en 1978. Dat zijn de jaren waarin ik persoonlijk bijzonder getobd heb met mijn plaats in de wereld: wat wil ik, met wie?
De jaren ook van Baader Meinhof, Palestijnse terroristen en Rode Brigade. Daar
moest je wel over nadenken. Je komt het tegen in dit boek. Het zijn de jaren dat
ik in een rode Renault 4 reed. In zo’n autootje werd de vermoorde Aldo Moro
teruggevonden.
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Het zijn ook de jaren waarin het Tangramspel bijzonder populair was. Zeven
elementaire ﬁguren vormen samen een vierkant. Het gaat om twee grote driehoeken, twee kleine, eentje er tussenin, een vierkant en een ruit. Met die zeven
stukken kun je met de editie ervan die ik in 1976 voor mijn verjaardag kreeg meer
dan 1600 ﬁguren maken, met uitroepteken.
Zo zit de roman van Oek de Jong in elkaar, misschien wel zijn hele oeuvre. Hij
heeft een beperkt aantal stukken waarmee hij telkens een nieuwe eenheid maakt.
De stukken blijven herkenbaar, maar iedere keer zoekt De Jong naar de ideale
conﬁguratie. Welke dat is? De lezer merkt dat de schrijver daar wel goed over nadenkt, maar dat het schrijven zelf de zoektocht is. Een ideale conﬁguratie bestaat
niet, of ten hoogste voor een beperkte tijd.
Op het eind lijkt het ware geluk, noem het maar de ware extase, niet afhankelijk te zijn van de ander. Simonetti heeft zijn gedicht af, hij beleeft de gelukzaligheid met Hanna hoewel hij weet dat zij hem, tegen zijn wil, zal verlaten. Hij is
zijn meester kwijt en dus leerling af, maar hij is zelf (nog) geen meester. De voor
een ander bedoelde liefdeskus van Leda was een afscheidskus. De vriendschap
suddert nog door. Maar Simonetti is een geeuwende god geworden, het
Boeddhabeeld dat telkens in de roman voorkomt. Het houthakken is zijn mantra.
Uit het slot van het boek blijkt vervolgens dat Simonetti en Hanna het anders
hadden moeten doen om zelf de oude man en vrouw te worden uit het eerste
hoofdstuk, daar bij het Pantheon. Dat vindt Hanna althans. En Simonetti zal ooit
weer een Hanna of Anna of Miriam of Lin omarmen.
Ik vraag me af of het kan: komen tot een eeuwige stilstand waarin alles met
elkaar samenvalt in volstrekte harmonie, orewoet, om het woord van Hadewych te
gebruiken. En om even bij Hadewijch te blijven: haar gedichten over mystiek
beschrijven juist het verlangen naar en de pijnlijke onmogelijkheid van bestendiging ervan. Voor een romanschrijver lijkt het me helemaal onmogelijk om een
bestendig orewoet te bereiken. Schrijven en lezen, literatuur dus, voltrekt zich in
de tijd, dus geen eenwording zo volledig of er ontbreekt iets. Zodat er weer een
roman geschreven moet worden.
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Henk van Loenen Als ik werkelijk schilderen kon
zou ik vissen verzinnen

Naast zijn werk als tekenleraar heeft hij altijd eigen werk gemaakt. Op zoek naar
een eigen stijl laveerde hij zijn hele leven tussen abstractie en ﬁguratie, tussen
een ruige penseelstreek en een ﬁjnere. Wel kwam hij altijd weer terug bij de (vaak
verinnerlijkte) mensﬁguur. Henk van Loenen is een typische laatbloeier, hij gaat
zijn eigen lange weg, wars van modes en trends. Hij is eigenlijk een gemankeerde
dichter die bij gebrek aan woorden de scenes en personages die hij in zijn hoofd
heeft dan maar op het doek zet. Voor zo lang het nog duurt. Hij maakt zijn verf
op en stopt dan met schilderen, hij vindt het te moeilijk, zegt hij al jaren. Maar
als zijn oker op is, koopt hij nog één keer een tube oker. En als dan zijn blauw op
is... En zo moddert hij maar voort. Hij kan zich beter helemaal op de poëzie concentreren. Beelden zijn er al veel te veel. Wat zegt een beeld nog in deze tijd? Het
ware is niet in de zichtbare wereld te vinden. Maar ja, hij luistert niet naar me.
Juliën Holtrigter
De dichter Juliën Holtrigter (Hilversum, 1946) is een kijker en verteller.
‘Omwegen’, zijn eerste dichtbundel, verscheen in de Mozaïek-reeks. In het gedicht
‘Blauw schilderij’ staat de regel ‘als ik werkelijk schilderen kon / zou ik vissen verzinnen’.
Omdat hij wat hij in zijn hoofd had niet op het doek kreeg, begon Juliën poëzie te
schrijven. Maar ook dat ging erg moeizaam. Het duurde lang voordat hij taal als
verf kon gaan zien. Holtrigter is een typische laatbloeier, hij gaat zijn eigen lange
weg, wars van modes en trends. Hij is eigenlijk een gemankeerde schilder die
zich noodgedwongen van woorden bedient om zijn visioenen zichtbaar te maken.
Inmiddels staat bij uitgeverij De Harmonie zijn vijfde dichtbundel op stapel
en won hij in januari de Turing Poëzieprijs 2011, groot 10.000 euro. Met de voorschotten voor zijn dichtbundels ﬁnancierde Juliën Holtrigter al jarenlang de
slecht verkopende schilder Henk van Loenen, dat is waar. Maar dat is ook zeer
terecht. Hij moet veel meer gaan schilderen. De stilte van het beeld, de icoon, is zo
veel sprekender, zegt zoveel meer dan al die woorden. Als het om het wezenlijke
gaat, schieten woorden tekort. Maar ja, dat ziet hij niet.
Henk van Loenen
www.henkvanloenen.nl
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traties bij de verhalen van zijn jongere broer, de latere dichter René van Loenen.
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De schilder Henk van Loenen (Hilversum, 1946) maakte als jongen van 14 de illus-
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Anton Ent Gedichten
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zintuiglijk
De blinde broodbakker weet dat er een glas water op tafel staat
als zijn vrouw zegt: er staat een glas water op tafel
Hij opent het oor in het vertrouwen dat zij de waarheid spreekt
Zodra ze zegt: ik ruik vuur schiet hij wantrouwend overeind
en spert zijn neusgaten om de geur van de leugen op te snuiven
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vrees
Een altaar op de boswei
een doopvat op een viersprong
koor en schepen tussen bomen
wat moet ik zien, wat moet ik vrezen?

van het beweeglijke zilverlicht
Water hijg ik. Ben ik dat hert?
Waar stroomt de beek? Waar
kan ik op mijn knieën slurpen?

|

zoek liefelijke erica en brem
en trek me op aan de berkenstam

29 Anton Ent Gedichten

Ik bang voor zand en licht
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keuze
Kies je voor kou van takken en stammen
rood- en zwartwild, durf je versterving aan?
Overschrijd je het wildrooster als een man
die opgaat in schoonheid en eenheid?
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Het zandpad leidt niet naar vervoering
en wissels lopen vast in struikgewas
Tussen hemel en aarde vlamt
de eekhoorn. Verder geen vuur
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Huub Oosterhuis Wie zeg je? Arthur? Een koning?
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arthurs toespraak
Ik was niet dood, ik ontkwam
op wonderbaarlijke wijze.
Zeven jaren gingen voorbij –
wat hebt gij beleefd in die zeven?
Hier sta ik weer, voor jullie ogen
en zeg: we beginnen opnieuw.
Ridders van me, rechtoppe reuzen
maar ook gebochelden en horrelvoeten
scherpe zwaardvechters
maar ook bange nadenkers en luie profeten:
wij, uitverkorenen, hebben een opdracht,
de Graal te vinden –
het wonderding dat heil zaait,
dat brood in witte doeken uitdeelt aan de armen
specerijen naar ieders smaak, en slokken drank
getrokken uit de wortels van de paradijsboom.
Maak nu haast, trage harten,
de wereld snakt in een afgrond van honger,
enkel De Graal kan haar redden.
Ridderschap, ik ga u zenden.
Neemt ieder zeven zwaarden mee
tien helmen zeventien schilden
het zal u niet baten
enkel Moed en Minne zal u baten.
Weest zachtaardig-slagvaardig.
En helder van hart, en kuiser dan kuis,
vreet niet te veel, drink water.
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En jij, kleine jongen – nou
zo klein ben je ook al niet meer –
zeven, zeg je? Niemand weet
hoe je hier bent gekomen.
Ze zeggen dat je in een slop
verwekt bent onder rood licht,
er is zelfs een naam van een moeder in omloop.
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Vergeet het, jij bent uit de Muze geboren.
Want wie zal ze opschrijven, onze bevindingen
mengsels van feiten en dromen,
bruut en weemoedig, onze verhalen? Jij.
Ik heb je zien kijken en horen zingen,
jij wordt mijn onmisbare dichter.
Zie, daar, die grote, met zijn onheilspellende
kop vol groeven, zijn scheve lippen,
oogleden als okeren luiken, Lanceloet
heet hij, mijn hartsvriend, mijn ridderste ridder,
hij gaat aan mijn zijde,
mijn klok voorspelt me hij zal hem vinden.
Nu, kerelsvolk, ga
en keer als de manen weer rond zijn
naar deze plaats waar wij horen.
Camelot, waar een Ronde Tafel ons wacht
vol sappige aardse vruchten bedauwd uit de hemel.
Kom op jij, jongen van zeven.
Ik heb in de Britse duinen
een wachtpost voor jou bestemd.
Meeuwen haviken raven
zullen jou voeden met woorden,
telkens weer zullen zij komen,
vogels met nieuwe tekst.
Eens zal ons wedervaren
door jouw vingers geschreven
opklinken als een hoog lied.
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lanceloet
Jenny Guinevere, oh die
hevige lust u tweemaal
uit te spreken, dubbel trouw
te zweren, nooit genoeg te
krijgen van uw naam

meesteres –
altijd liefst de hele wereld
laten merken van hoe dichtbij
ik u kende. Oh begeerte
op straat Jenny, van de daken
Guinevere te schreeuwen
die mij fataal werd.
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Jenny Guinevere, meisje
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en die argeloos te noemen
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j e n n y ’s l i e d
Het is mij te boven gegaan,
over mij heen gevlogen
als een troep gakkende ganzen.
De massagraven langs de Leie
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de loopgraven tussen Seine en Marne;
in de borsten van oude mamma’s
slaan de bommen nog in.
Hun mannen wrikken zich los
uit wrakken van overmorgen.
Weet u dat, Majesteit?
Nee meisje, dat weet ik niet.
In Cambodja staan ze terecht
de bloedige helden, de grote weters
die de doodsvelden hebben gespreid.
Hun kinderen weten van niets,
slapen zo diep als zij kunnen,
willen nooit meer naar school.
Wist u dat, Majesteit.
Nee meisje, dat is mij vergeten.
Het is mij verzwegen, het leven,
voorgelogen, ontstolen.
Ik in het hart van de wereld,
in weelde gedompeld, wist niets.
Over mij heen gevlogen
als een troep gakkende ganzen.
Er is een schip met acht zeilen
en met twintig kanonnen
naar u onderweg – het ligt al
in uw haven te stralen.
Wist u dat, Majesteit?
Ach meisje, hoe zou ik dat weten?
Hoe zou ik dat durven dromen?
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arthurs dood
Hij ging naar Mekka. Hij fantaseerde
een deal met Mohammed
Aísja – Fatima – Guinevere
meisje muze van de Profeet.

vond hij de dood.
Hij ging naar Rome. Hij droomde
een deal met de Paus:
Koningin Guinevere – Maria
medeverlosseres.
Raak gestoken
met gouden lansen
vanaf duizend paarden
vond hij de dood.
Hij werd in een diamanten kist
op vleugels van witte zwanen
naar Glastonbury gevlogen.
Een menigte, zeventien voeten,
begeleidde zijn baar.
Wie zeg je? Arthur? Een koning?
Nee echt niet. Nooit van gehoord.
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met zilveren lansen
vanaf zeven paarden
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Raakgestoken
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arthurs brief
Guinevere, liefste, kijk,
dit zijn de wolken en wouden
de bergen en stranden van Patagonië
en onze twee paarden
ik heb ze voor je getekend.
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Ik was te hoog gezeten
om jouw ﬂitsen en vlagen
je knagingen, je verliefde klachten
te verstaan –
je hebt me verslagen,
mijn koninkrijk is ondergegaan.
Maar ìk ben gebleven
en onze liefde.
Wij zijn oud.
Wij gaan opnieuw beginnen
van nu af.
Wij zijn de laatsten geworden.
Wij zullen de eersten zijn.
Ik heb in het kleinste gehucht
van de wereld
een tafelbouwer gevonden.
Een ronde, vroeg hij? Ja
een ronde, zei ik aarzelend, een ronde
van acaciahout.
Daaraan te zitten,
getweeën –
te lachen te wenen
om zoveel boos verleden.
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Maar ook
om zoveel hier nu lentetwijgen
waas van bloeien.
En het licht in onze ogen
tweemaal twee.
Korte nachten in het wijde donker

lange dagen maken
op twee paarden langs de zee.
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zoete ochtendgave
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veilig slapen, vroeg ontwaken,
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Rick de Gier Holywood
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Onbekend feitje: Jezus Christus is de grootste held van de cinema. Over de Zoon
van God zijn meer ﬁlms verschenen dan over welk ander personage dan ook; de
meeste weliswaar niet om door te komen, maar met wat goede wil valt er best een
boeiende top vijf uit het genre samen te stellen.
Mijn lijstje, for the record:
1. Jésus de Montréal
2. The Last Temptation of Christ
3. Monty Python’s Life of Brian
4. Jesus Christ Superstar
5. The Passion of the Christ (nogal een draak, maar als fenomeen niet te negeren).
In evangeliegemeente Levend Water was ik ooit verantwoordelijk voor de maandelijkse ﬁlmavond, en het staat als een paal boven water dat geen van deze titels
langs de keuring was gekomen. De onbetwiste favoriet in de gemeente was Jesus
uit 1979, een evangelisatieﬁlm die wereldwijd vaker is bekeken dan Star Wars
en Titanic, ook al heeft de doorsnee bioscoopganger er nooit van gehoord. Zoals
gebruikelijk in het genre bestaat de productie vooral uit statische shots van
pratende hoofden en worden Jezus en de discipelen verbeeld als stoïcijnse,
Shakespeare-Engels sprekende hippies. Nadat het evangelie van Lucas woord
voor woord is gereciteerd volgt nog een samenvattende preek, waarop de kijker
ter plekke een bekeringsgebed mag nazeggen.
Die slotscène vormde het dramatische hoogtepunt van de ﬁlmavond. Als een
gemeentelid een kennis of collega had kunnen meelokken, werd die in het donker
van alle kanten nauwlettend in de gaten gehouden. Volgens de makers van Jesus
heeft de ﬁlm al meer dan tweehonderd miljoen bekeringen veroorzaakt, dus
statistisch was de kans op een wonder groot.
Zelf geloofde ik er nooit zo in, vanaf mijn vaste plek achter de projector. Onze
tienerclub ging elk jaar met kerst de deuren langs met de gratis Jesus-video en had
nog niet één keer resultaat gezien. Midden op de biblebelt is iedereen wel zo’n
beetje vertrouwd met het evangelie. De reacties op ons schuchter gemompelde
‘We vroegen ons af of u Jezus misschien al kende...’ waren deprimerend voorspel-
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baar: een hartelijke bevestiging, geërgerd gezucht, soms een vertederde glimlach,
waarna je nog wel eens even binnen mocht komen. Maar nooit zag je zo iemand
’s zondags terug in de samenkomst.
Gelukkig hoefden we niet elke maand naar Jesus te kijken. Bij ons in de evangelische boekhandel kwamen regelmatig Amerikaanse ﬁlms en televisieseries
binnen die veel weg hadden van gewone Hollywoodproducties, alleen kwamen er
geen occulte toestanden en ongepaste taal in voor, deed niemand aan seks, laat

zaterdagavond na de afwas in de woonkamer met een krant vol doppinda’s en een
verse stapel vhs-banden. Als je op zo’n moment langs ons huis liep, stelde ik me
voor, waren we net een heel gewoon gezin, gezellig samen op de bank voor de
televisie. Dat het toestel geen kanalen ontving en dat mijn ouders nog tijdens de
eerste ﬁlm tegen elkaar aan in slaap zouden vallen, deed er dan even niet toe.
Ik probeerde zo gevarieerd mogelijk te programmeren; we hebben met z’n
allen gelachen om The Clean Stand-Up Comedy Collection, een traantje weggepinkt
bij Mother Teresa: Angel of Mercy en met de kinderen meegejuicht als superheld
Bibleman weer een schurk om de oren sloeg met een gepeperde bijbeltekst. Als ik
echt wilde scoren, zette ik iets uit het eindtijdgenre op het programma. Met vaste
ingrediënten als de antichrist, het cijfer 666 en de strijd om Jeruzalem waren we
verzekerd van verhitte nagesprekken. Op verzoek van de kerkleiding volgde dan
de maand erop meestal maar weer een veilige vertoning van Jesus.
Toen ik na mijn vlucht van de Veluwe in Utrecht arriveerde, ontdekte ik een
aantal straten van mijn nieuwe woning de cultvideotheek Barbarella, waar ik de
Hollywoodﬁlms aantrof die ik mijn klasgenoten vroeger had horen bespreken.
Het was alsof ik na een overdosis christelijke cultuur een heidense variant van de
hemel binnenzweefde. Al snel pendelde ik heen en weer met stapels dvd’s en hield
ik marathons die alleen werden onderbroken voor een paar uur slaap en het
uitzendbaantje van de week. Nadat de blockbusters waren uitgeput, wees het
personeel me op minder bekende titels en persoonlijke favorieten, die we dan bij
het inruilen uitvoerig bespraken. Ik voelde me net Neo in The Matrix, die na het
slikken van een simpel pilletje een compleet nieuwe realiteit te verwerken krijgt.
Op zeker moment werd me gevraagd of ik geen zin had een paar dagen in de
week in Barbarella te komen werken. Ik vulde intussen al een aantal maanden
geurkaarsen en boeddhabeeldjes bij in de Xenos en schoot bijna vol bij het
aanbod.
Er school één addertje onder het gras. Steve, de Brits-Nederlandse eigenaar
van Barbarella, hecht veel waarde aan de cineﬁele reputatie van zijn zaak. Voor ik
ofﬁcieel werd aangenomen wilde hij zeker weten dat ik in staat zou zijn de collec-
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een selectie te maken voor de gemeente installeerden mijn ouders en ik ons elke
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staan ongehuwd, en hoefde je nooit te raden naar de moraal van het verhaal. Om
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tie verrassend en up-to-date te houden. Om te beginnen moest ik voor de volgende dag maar eens een lijstje opstellen met titels, ﬁlmmakers of subgenres die ik in
de schappen miste. Ik knikte begripvol, geïmponeerd door Steve’s kaalgeschoren
kop en onnavolgbare taalmelange, en slofte vervolgens moedeloos naar huis, in de
overtuiging dat ik mijn droombaan als volstrekte leek meteen weer zou verliezen.
Die avond legde ik een pen en notitieblok op tafel en sprak voor het eerst in
ruim een jaar een plechtig schietgebedje uit. Online assistentie was geen optie
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– de bieb was al dicht en bovendien zou ik niet hebben geweten waar ik moest beginnen. Met een halve ﬂes bessenjenever die Pam maanden geleden in de koelkast
had achtergelaten ijsbeerde ik door de huiskamer in afwachting van inspiratie.
Ver na middernacht, halfdronken en de wanhoop nabij, besloot ik dan maar toe te
geven aan de opwelling die al uren om aandacht zeurde. Ik ging zitten, stroopte
mijn mouwen op en zette ze allemaal op papier, de eindtijdthrillers en bekeringsverhalen, de stichtelijke familiedrama’s en kuise tienerkomedies, alle christelijke
ﬁlms die me te binnen schoten. Het was alweer licht buiten toen ik vijf kantjes
had volgekalkt, de hele boel gealfabetiseerd in een tekstbestand had gezet en voldaan op de bank toeluisterde hoe mijn matrixprinter in snerpende morsesignalen
een lijst titels produceerde waar het personeel in Barbarella zonder twijfel nog
nooit van had gehoord.
Grote kans dat ik met pek en veren de videotheek uit zou worden getrapt, maar
van laksheid kon ik in elk geval niet worden beticht.
Met een onrustig uurtje slaap achter de rug, nog aangeschoten van de bessenjenever, strompelde ik vlak na openingstijd Barbarella binnen. Steve nam mijn
stapeltje aan elkaar gehecht printpapier met opgetrokken wenkbrauwen in
ontvangst. Hij scande het eerste vel en keek met een verbaasd lachje op. ‘What the
hell is this?’
Ik slikte. ‘Allemaal ﬁlms die je hier volgens mij niet hebt staan.’
Hij las verder, wreef over zijn kin en begon zachtjes te knikken. ‘Fucking
brilliant.’
Voor ik het wist stond ik geanimeerd te vertellen over het succes van Jesus, het
ﬁlmimperium van Billy Graham en de actieﬁguren, kleurboeken en pyjama’s van
Bibleman. Steve kon zijn oren niet geloven en nodigde me uit bij hem thuis een
presentatie te komen geven van de opmerkelijkste relititels.
Toen we een paar dagen later onderuitgezakt met een joint naar de eindtijdhit
Left Behind: The Movie keken, liepen de tranen over onze wangen en had ik het
ongrijpbare gevoel dat ik een of andere drempel overging, dat er een lang, dramatisch hoofdstuk werd afgesloten. Ik geloof werkelijk dat ik lachte en huilde
tegelijk.
Het begon met een plank die ik naar eigen inzicht mocht vullen. Later werd het
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een hele kast. Inmiddels is ‘Holywood’ een van de attracties van de videotheek.
Met collega’s heb ik het zelden over de achtergrond van mijn curieuze project.
Als ze een enkele keer vragen of ik zelf ook iets geloof van al die doemscenario’s,
maak ik me er maar met een geintje vanaf. Ik zou niet eens een eerlijk antwoord
kúnnen geven, het verschilt soms per minuut. ‘De wereld zal jullie haten,’ heeft
Jezus gezegd – een beetje sterk uitgedrukt misschien, maar op begrip hoef je in
ieder geval niet te rekenen, zoveel heb ik vroeger op school wel geleerd.

elkaar over de vloer, al word ik nog wel eens meegevraagd om een bandje te gaan
bekijken in Tivoli of Ekko. Meestal verzin ik een smoes, ik voel me niet op m’n gemak in drukke tenten. Ga van de zenuwen te veel bier drinken en gênante dingen
zeggen, weet me geen raad met knappe, hippe meisjes die instinctief begrijpen
hoe ze zich moeten kleden en bewegen, en behaarde kerels die pal naast je komen
staan tijdens het plassen en dan onbeschaamd naar beneden loeren.
Nee, dan een gemiddelde avond in Barbarella. Cd’tjes draaien, kofﬁe drinken,
trivia uitwisselen en ontspannen gesprekken voeren over ﬁlms en muziek. Soms
als het rustig is spreken mijn collega’s en ik de hele dag in citaten uit The Big
Lebowski of This is Spinal Tap, of we gaan jolig op zoek naar de meest bizarre scènes
uit de ﬁlmcollectie.
In zo’n geval komt mijn eigen Holywoodkast natuurlijk al snel in zicht. Als er
een topper uit mijn jeugd in de dvd-speler belandt, hoor ik mezelf net iets krampachtiger dan anders gniffelen om de barre dialogen, acteurs en muziek. Dan voel
ik soms mijn vader achter me staan, of Bram, onze voorganger, die een gekrenkte
blik in mijn rug boort, alsof ik Jezus zelf sta uit te lachen.
Je kunt het ook anders zien, pleit ik dan in gedachten. Ik ga misschien niet
meer langs de deuren, maar in zekere zin bezorg ik de blijde boodschap nog
steeds bij de mensen thuis. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Een klant die Left
Behind of iets dergelijks komt terugbrengen, nog nazinderend van de campexplosie, begint vaak zelf een gesprek over allerlei existentiële thema’s, waardoor de
sprong gauw is gemaakt naar ﬁlms die daar wél iets zinnigs over te melden hebben. Met een bezieling die grenst aan evangelisatiedrang stuur ik zo iemand dan
naar huis met een klassieker als Mean Streets of Magnolia of Der Himmel über Berlin
en heb ik heel even het gevoel dat ik een geestelijk doelpunt heb gescoord, dat de
wereld en ik elkaar helemaal niet hoeven te haten, zie je wel!

‘Holywood’ is een fragment uit Nineve, de debuutroman van Rick de Gier die in maart 2011
bij uitgeverij Brandaan te Barneveld verscheen. Met op het ingesloten soundtrackalbum per
hoofdstuk een liedje van De Giers band Ponoka.
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mij goed bevalt. We praten niet te veel over persoonlijke zaken en komen niet bij

41 Rick de Gier Holywood

In de loop der tijd hebben we in de winkel een omgangsvorm ontwikkeld die
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Ewald Mackay Isaac Bashevis Singer: het gevecht
van de vreemdeling*
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Vorig jaar ging ik met een goede vriend naar Antwerpen. We liepen door de joodse
wijk. Het was sabbat. De synagoge ging uit. We werden omringd door mannen,
vrouwen en kinderen. Opeens keek een joodse man, gekleed in oude Poolse dracht
met laarzen en bontmuts, ons aan en zei: ‘gut sjabbes!’ Goede sabbat. We waren te
verbouwereerd om terug te groeten en mompelden slechts wat. Zijn groet voelde
aan als thuiskomen in den vreemde. Zo moeten, denk je dan, de Joden elkaar altijd gegroet hebben, als ze na lange omzwervingen aankwamen in een ander land
en daar op zoek gingen naar een thuis in den vreemde. In mijn gedachten doemde het beeld op van de Joodse schrijver Isaac Bashevis Singer, die vanuit Polen
aankwam op de kade van New York, en daar op zoek ging naar een thuis.
Het werk van de Pools-Joods-Amerikaanse schrijver Isaac Bashevis Singer
(1904-1991) laat zich, onder veel meer, beschrijven als het gevecht van een vreemdeling.
Een vreemdeling in Polen
Isaac Bashevis Singer wordt in 1904 geboren in Polen, in Leoncin nabij Warschau.
Zijn vader is rabbijn, zijn moeder stamt uit een geslacht van rabbijnen. Vier jaar
woont hij bij zijn grootvader, die rabbijn is in het dorpje Bilgoray. Het is een
wereld waarin het geloof in God maar ook in demonen – dibboeks – zeer reëel is en
waarin de mystiek ﬂoreert in chassidisme en studie van de kabbala.
Het gevecht van Singer in Polen is het gevecht van een Jood die zich staande
probeert te houden tegenover de hem vijandige wereld. Polen is een land met een
diepgeworteld antisemitisme. Singer is in Polen, ook al wonen zijn verwanten al
eeuwen hier, een vreemdeling in een vreemd land.
Singer drinkt deze joodse wereld in met alle sensitiviteit die hem eigen is. Als
hij opgroeit en kennis maakt met een grotere wereld, vervreemdt hij langzamerhand van die oude wereld. Hij zal later (deels) afstand nemen van de rituelen en
gebruiken van zijn traditie. De vreemdeling in de wereld wordt daarmee tevens
een vreemdeling in de synagoge, ook al verliest hij nooit het geloof zelf.
* Dit artikel is een bewerking van een lezing die Ewald Mackay in november 2008 hield
voor het Studium Generale van Hogeschool De Driestar te Gouda.
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Als hij opgroeit, ontdekt hij al spoedig zijn schrijftalent. Na zijn schooljaren
zoekt hij werk als vertaler en corrector, hij schrijft voor kranten en hij begint met
zijn eerste literaire pogingen. Hij schrijft in het Jiddisch. Deze taal is de taal van
de vreemdeling in het land van de ballingschap. Als Singer in 1978 de Nobelprijs
voor de literatuur krijgt, houdt hij daar in Stockholm temidden van het
establishment zijn dankwoord in de taal van de outcasts, het Jiddisch: een groots
moment!

Singer is dus een vreemdeling in de ‘wereld’, in de synagoge, in de taal en in zijn
ambacht. Dit vreemdelingschap is mijns inziens het meest aansprekend verbeeld
in De slaaf (1962).
Het boek De slaaf speelt zich af in zeventiende-eeuws Polen. In deze primitieve
christelijke wereld worstelt een joodse slaaf, Jakob, die buiten het dorp en buiten
de joodse gemeenschap woont, met de wereld. Hij is een overlevende van de
pogrom van Chmielnicky uit 1648, waarin 250.000 Joodse slachtoffers vielen. Om
zijn geloof vast te houden, kerft de slaaf in de wand van zijn grot alle 641 geboden
en verboden. Hij zal een jood blijven temidden van de wereld. Maar juist deze
jood wordt verliefd op het Poolse meisje Wanda. De liefde tussen die twee heeft
iets van Boaz en Ruth op de dorsvloer. Op een dag komen enkele joden op doorreis
door het dorp en ontdekken de jood Jacob. Ze nemen hem mee maar hij kan
Wanda niet vergeten. Hij keert heimelijk naar haar terug en in hun herdersuur
wordt zij zwanger. Ze vluchten het dorp uit en na lange omzwervingen komen
ze aan in een joods dorpje. Als Abram en Sara in de oude tijden nemen ze hun
toevlucht tot een leugen. Jacob zegt dat zijn vrouw een doofstomme joodse is,
Sara is haar naam. Maar wanneer de wrede Poolse baron van het dorp Jacob tijdens
een incident wil ophangen, schreeuwt ze het uit: ‘genade, genade’. Het dorp
beschouwt haar spreken als een wonder en de executie wordt hierdoor verijdeld.
Maar al snel ontdekken ze dat er achter dit wonder slechts bedrog schuilt. Sara
bevalt van haar zoon, en sterft in het kraambed. Jacob vlucht weg met zijn zoon,
die hij Ben-Oni noemt – zoon van het verdriet – en doolt over de aarde, tot in het
beloofde land toe. Uiteindelijk keert hij terug naar het dorp en verzoent zich met
de dorpsbewoners die hem in genade aannemen. Uiteindelijk wordt hij begraven
in de gewijde grond waar Wanda of Sara ook ligt begraven. De vreemdeling komt
thuis: ‘Diep werden de namen van de ontslapenen ingebeiteld: Jacob, zoon van
Eliezer, Sara, dochter van aartsvader Abraham. Jacob werd geëerd met de woorden: “Onze leraar, de rechtvaardige.” En bij Sara’s naam kwam een inscriptie uit
Spreuken: “Een vrouw van kracht, wie zal haar vinden?” Aan het epitaaf werd een
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want hij neemt door zijn grote bewustzijn afstand van het directe gebeuren.
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Singer wordt dus schrijver. De schrijver is in zekere zin altijd de vreemdeling,
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passage uit de Bijbel toegevoegd die hun namen omringde: “Bemind en liefelijk
in hun leven, en in de dood waren ze niet gescheiden”’ (blz. 270).
Er is even een moment van verzoening, van rust en vrede. De vragen zijn opgelost in het grensmoment van de dood. Ik denk dat Singer zichzelf met dit boek
een spiegel voorhoudt: hoe houd ik me staande in de vreemdheid van synagoge en
wereld? Zijn ideaal lijkt echter nauwelijks te vinden te zijn, hooguit in de gewijde
grond van de dood na een lange ‘dolinghe van Ulysse’.
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Een vreemdeling in Amerika
In 1935 vlucht Singer voor het opkomend nazidom naar Amerika, naar New York,
zonder geld en met slechts één Engelse zin in zijn hoofd. Hier begint temidden
van de Joodse emigranten een zwaar bestaan van overleven. Zijn redding is dat hij
reeds in 1935 met hulp van zijn broer kan gaan schrijven voor de Jewish Daily
Forward.
Hij voelt zich meer balling dan emigrant, en dat blijft zo, zelfs wanneer hij
beroemd wordt. Uiteindelijk overlijdt hij in Miami, Florida, op 24 juli 1991. Ook
in Amerika is hij de vreemdeling, maar waar het in Polen de vijandige, antisemitische buitenwereld is, is het hier de verleidelijke buitenwereld van de moderne
cultuur met al zijn vrijheden die de menselijke begeerte voeden.
Singer is zeer gevoelig voor deze open wereld, met al haar schoonheid en
begeerte. Hij drinkt haar in met volle teugen, in een leven vol romances en verwikkelingen. Tegelijk, temidden van al dit hedonisme, worstelt hij met de grote
vragen aangaande God en wereld: Hoe kunnen de verschrikkelijke dingen
gebeuren die gebeuren? Wil God deze tragedie? Waarom doen wij het kwaad – is
dat uit vrije wil of omdat we bezeten zijn door demonen?
In één van zijn laatste interviews, uit 1987, spreekt hij uitvoerig over God, het
lijden en de vrije wil. De interviewer vraagt op een gegeven ogenblijk: ‘Hebben
wij een vrije wil?’ Singer antwoordt: ‘Natuurlijk geloof ik in de vrije wil; ik heb
geen keus.’ Op de een of andere manier zijn wij vrij om te kiezen. Tegelijk is er een
bepaaldheid, een lot. God heeft ons zo gemaakt als we zijn, met al onze wensen,
driften en passies, en tegelijk verhouden we ons tot wie we zijn, moeten we
kiezen. We willen vaak nog wel het goede kiezen maar we doen het niet of we
houden het niet lang vast.
Het is ook heel moeilijk om te weten wat goed is. We hebben geen vaste coördinaten of een objectieve bron, maar tasten en zoeken ernaar. Singer laat het houvast van de Thora hier los. En tegelijk voelen en weten we, zo zegt hij, ook ergens
wel dat we dit moeten doen en dat moeten laten, omdat we anders ons gezin of
de wereld vernietigen.
Ook al dolen wij hier reddeloos verloren rond, toch is God achter alles, zoals
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een vader alles van zijn kinderen ziet, ook de slechte dingen, en toch van hen
houdt. ‘Nothing is lost completely because the Father is still watching his
children, no matter what they are doing.’
God is voor de wereld in zekere zin dezelfde soort vader als de schrijver Singer
is voor zijn personages: hoe werelds ze ook zijn, hij behandelt ze vol liefde.
Het leven is voor Singer aldus een gevecht tussen tegengestelde driften, willen
en emoties. Deze strijd is zo zwaar en verschrikkelijk dat we er nooit vrij van zijn.

teske kwaad. De holocaust gaat niet alleen over de Joden, zegt Singer, ze gaat over
de hele wereld: ‘The whole of human history is one big Holocaust. It is not only
Jewish history. We can call human history the history of the human holocaust.’
Geloof moet voor Singer ook iets van een gevecht, van verzet hebben. Je mag
vanuit het geloof vragen waarom God ons laat lijden. Men kan God liefhebben en
Hem tegelijk vragen waarom Hij het kwaad toelaat. Job is hier een grote gestalte
voor Singer.
Voor Singer zelf is een proteststem bijvoorbeeld die aangaande het lijden der
dieren. Je kunt, zo zegt hij, moeilijk zeggen dat het Gods opdracht is om geen
vlees te eten. Maar welk een leed is er onder de dieren in heel de cyclus van eten en
gegeten worden. Singer zelf voegde het woord bij de daad en at geen vlees meer,
bij wijze van verzet tegen een ordening die stoelt op lijden, want dieren hebben
veel meer bewustzijn dan wij denken.
Het vreemdelingschap in Amerika is prachtig neergezet in het boek De boeteling
(1973). De hoofdpersoon, Joseph Shapiro, vlucht met zijn geliefde Celia in 1939
naar Amerika. Het gaat hun voor de wind. Hij krijgt een maîtresse, Liza, een
vrouw die marihuana rookt en sociologie studeert. Haar dochter leeft met een halve terrorist onder haar dak. Ze wordt zwanger en Joseph mag de abortus betalen.
Hij ontdekt dat zowel zijn vrouw als zijn maîtresse zelf ook weer vreemd gaan.
Joseph besluit om radicaal afscheid van deze wereld te nemen. Hij verlaat zijn
vrouw en gaat naar Israël waar hij een boeteling wordt en leerling van een rebbe.
Hij leeft volgens de geboden, gaat naar synagoge en leerhuis en wordt een vrome
Jood.
In het nawoord distantieert Singer zich van zijn personage Joseph Shapiro
en noemt opnieuw zijn ambivalentie van het gevecht met de wereld én de overgave: ‘Ik zie een bewust plan en een bedoeling achter alles wat er bestaat, in de
mens en in de dieren zowel als in levenloze voorwerpen. Gods genade is dikwijls
verborgen, maar Zijn onbegrensde wijsheid wordt door iedereen ingezien, zelfs
als zij hem aanduiden als de natuur, de essentie, het absolute of hoe dan ook. Ik
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gin tot eind. Maar al te vaak gaat het fout en krijgt het de proporties van het gro-
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Maar we moeten er doorheen gaan. Het leven zelf is één riskant avontuur van be-

LITER 61 (binnenwerk)_Opmaak 1 06-04-13 14:32 Pagina 46

geloof in God, Zijn Voorzienigheid en ’s mensen vrije wil. Ik heb de thora en zijn
commentaren aanvaard omdat ik zeker weet dat er geen betere keuze bestaat. En
dat geloof blijft nog voortdurend in mij groeien’ (blz. 150).
Spiegel
In Polen is Singers vreemdelingschap die van de jood in een door en door antisemitische wereld vol geestelijke vijandigheid en fysieke bedreiging: het is letterlijk
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een woestijn. In Amerika is zijn vreemdelingschap die van de jood in een ﬁlosemitische wereld vol subtiele verleiding om als mens van gene zijde samen te gaan
vallen met deze zijde. Ten diepste is Singers gevecht dus een dubbel gevecht van
de vreemdeling met de wereld.
Als Singer eenmaal oud geworden is, blijft hij in de ochtenden schrijven. In de
middagen zwerft hij langs Upper Broadway. Hij eet aan het eind van de middag
een vegetarische maaltijd en voert de vogels. Hij draagt – als vreemdeling – altijd
enkele gebedenboeken bij zich en een pak met dollars, want: ‘It could happen
again.’
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Enny de Bruijn De vingerafdruk van de dichter
Over de (on)persoonlijke poëzie van Jacob Revius

als Vondel, Bredero, Huygens en Hooft in hun verzen van alles meedelen over hun
persoonlijke omstandigheden, zwijgt Revius zelfs over dingen die hem toch diep
geraakt moeten hebben: zijn verliefdheden, zijn twee huwelijken, de vroege dood
van verschillende van zijn kinderen, zijn werk als predikant, zijn ruzies met
remonstranten en cartesianen, zijn aanvaringen met de Deventer magistraat, zijn
persoonlijke vragen, moeiten, zorgen en vreugden.
Hij schrijft weliswaar geregeld in de ik-vorm, maar dat ‘ik’ betekent niet zonder meer ‘ik, Jacob Revius uit Deventer’. Neem zijn beroemdste sonnet, met de
beginregel ‘’t En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u cruysten’, dat eindigt met de
belijdenis: ‘Ick bent, ô Heer, ick bent die u dit heb gedaen [...] / Want dit is al geschiet, eylaes! om mijne sonden.’ 1 Dat klinkt heel persoonlijk – maar tegelijkertijd gaat het hier om een vers waarvan de gedachtegang helemaal terug te vinden
is bij de jezuïet Makeblijde en de rooms-katholieke martelaar Musius, bij de
Engelse puritein Perkins en de Duitse reformator Luther, en nog verder terug
bij de elfde-eeuwse abt Jean de Fécamp – zelfs bij de profeet Jesaja, wiens tekst als
titel boven het gedicht staat: ‘Hy droech onse smerten.’ 2
Juist in zo’n persoonlijk aandoend gedicht voegt de stem van de dichter zich
dus voorbeeldig in het grote koor van de kerk. Hij hoeft zichzelf niet door
oorspronkelijkheid te onderscheiden (zoals dichters dat ná de periode van de
Romantiek verplicht zijn), hij schuift opzettelijk het register van de traditie
tussen zichzelf en de ‘ik’ uit zijn gedichten. Uit zijn verzen spreekt de houding
van een prediker die het individu in de massa wil bereiken, die de unieke emoties
wil raken door als identiﬁcatieﬁguur op te treden.
De afwezigheid van persoonlijke levensomstandigheden in zijn poëzie wordt
daarmee een bewuste keus. De ander, de medechristen, moet zich niet gehinderd
voelen om mee te bewegen met de gedachten en emoties die het vers verwoordt.
Een plotseling opduikend familielid, een concrete stad, een bepaalde gebeurtenis
– dat alles kan de identiﬁcatie belemmeren. Het gaat niet om de individuele
ervaringen of om de psychische gesteldheid van de dichter, niet om minutieuze
ontleding van het zelf. Heel bewust treedt Revius als individu op de achtergrond,
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een zware dobber aan de poëzie van Jacob Revius (1586-1658). Terwijl tijdgenoten
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Wie houdt van gedichten die veel verraden over de persoon van de dichter, heeft
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zijn persoonlijke emotie verdwijnt achter de ‘ik’ die niet alleen namens zichzelf,
maar namens de hele gemeenschap van gelovigen spreekt. 3

*
Het is een intrigerende vraag, hoe het mogelijk is dat een renaissancistisch dichter
– die uitgaat van traditie, beheersing, evenwicht en bij wie poëzie bepaald niet sa-
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menvalt met zelfexpressie – juist doorbreekt in tijden met een veel romantischer
literatuuropvatting. Want dat is het vreemde: in zijn eigen tijd was Revius totaal
niet populair, terwijl hij sinds zijn herontdekking in de negentiende eeuw een
van de meest bestudeerde en geciteerde dichters uit het verleden is geworden.
Sommige verzen van zijn hand worden nog altijd gezongen tijdens kerkdiensten,
afgedrukt in kerkelijke blaadjes, geciteerd in preken en meditaties, vertaald in het
Engels en Hongaars. Generaties van dichters, musici en wetenschappers hebben
zich door zijn werk laten inspireren: Martinus Nijhoff, Willem de Mérode, Klaas
Heeroma, Jurriaan Andriessen, Paul Christiaan van Westering, W. A . P. Smit,
Henrietta ten Harmsel, Leen Strengholt – om maar wat namen te noemen.
We hebben hier dus te maken met een dichter die te boek staat als zeldzaam
onpersoonlijk, maar die wél in staat blijkt om, zelfs nog over een afstand van vier
eeuwen, ontroering te wekken. Hoe kan dat? Het kan toch niet zo zijn dat de lezer
het gevoel heeft persoonlijk aangeraakt en aangesproken te worden, als er geen
enkele persoonlijke emotie van de dichter in zijn verzen aanwezig is?
Om dat geheim te ontraadselen, is het nodig om de blik te richten op een van
de minder inspirerende verzen uit Revius’ bundel. De eerlijkheid gebiedt immers
te zeggen dat die bundel, Over-Ysselsche sangen en dichten, ook uiterst taaie voorbeelden van renaissancistische gelegenheidspoëzie bevat, meestal liefderijk
doodgezwegen door Revius-liefhebbers.

*
Het gedicht Laurus rediviva, geschreven in 1631 ter gelegenheid van de benoeming
van Henricus Reneri als hoogleraar in de wijsbegeerte aan het Deventer
Athenaeum, is een van die verzen die op het eerste gezicht niet erg uitnodigen
tot lezen. Het lijkt vooral een ongelooﬂijk kunststukje, geschreven in het Grieks,
Latijn, Frans en Nederlands. Revius heeft er, zoals hij zo vaak doet, zijn grote
geleerdheid in laten schitteren, maar veel persoonlijks lijkt het niet te bieden. In
het Nederlands begint het zo:
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O Lauwer, die my meest van alles con’t vermaken
Dat in mijn hofken is te ruycken off te smaken,
My dunckt (daerom ghy oock mijn oge bet behaecht)
Dat ghy van onse school het beeltenisse draecht. 4
Dat klinkt bij uitstek als het begin van een klassiek georiënteerd gelegenheidsgedicht, vol verplichte lauwertakken, eeuwige roem en bloeiende wetenschappen.

altijd groene laurier en de rozevingerige dageraad – literaire beelden die meestal
niets met de echte wereld van doen hebben.
Maar nu gunt de bezongene, Henricus Reneri, ons bij dit gedicht een blik achter de schermen van de dichter. En wat blijkt? De takken van de laurierboom die
het vers dragen zijn niet slechts dichterlijke beeldspraak, ze hebben wel degelijk
een concrete basis. Sterker, de geboorte van het vers heeft zelfs heel direct met de
persoonlijke gemoedstoestand van de dichter te maken. Zoals Reneri in een brief
aan David le Leu de Wilhem schrijft:
Je ontvangt hierbij ook Laurus rediviva, een lied te mijner ere opgetekend door
een vooraanstaande predikant in deze stad, waarvoor hem een grote laurierboom die in zijn tuin groeide, met vier takken en heel veel scheuten rond de
wortel, de aanleiding gaf. Men geloofde dat zij door de kou van de voorafgaande winter volledig afgestorven was, maar in de volgende zomer, laat genoeg en totaal tegen alle verwachting in, is ze herleefd en heeft ze met nieuwe
frisheid de dichter verkwikt. Als getuige van deze vreugde werd dit vers
geboren in een voor het overige buitengewoon trieste tijd, toen door het
instorten van een enorme schoorsteen én zijn vrouw, én zijn dochtertje, én
hijzelf getroffen en bijna bedolven zijn geweest. 5
Dit is een uniek citaat, want hier wordt letterlijk zichtbaar hoe bij Revius het
‘graan des levens’ wordt omgestookt tot ‘jenever der poëzie’. In ’s dichters tuin
achter de pastorie in Deventer blijkt een reële laurierboom te staan, een vierarmige boom die doodgevroren lijkt na een koude winter, maar totaal onverwacht
begint uit te lopen. Dat gebeuren, dat zich onder zijn ogen voltrekt, biedt een
diepe troost aan Revius’ symbolisch ingestelde gemoed: wat dood lijkt komt tot
leven, zelfs als wij het allerminst verwachten. Voor zichzelf legt hij daarbij, als
we Reneri geloven mogen, een heel persoonlijk verband met de opleving van zijn
trieste stemming sinds het ongeluk dat hem en zijn vrouw trof, en de dood van
hun dochtertje. Maar in het gedicht waartoe de opnieuw herleefde laurier hem

|

topoi van de literatuur: de bliksemdragende adelaar, de kwelende nachtegaal, de
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Zoals al die andere gedichten waarin Revius zijn uitgangspunt neemt in de vaste
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inspireert, verbergt hij die persoonlijke emotie achter een veel universeler gevoel
van hoop, hoop voor het Deventer Athenaeum dat weliswaar treurde om de vroege
dood van hoogleraar David Scanderus, maar met de komst van Reneri herleeft en
mogelijk in de toekomst tot ‘een bos van Lauweren’ zal worden.
In dat bijna alchemistische dichtproces smelten de treurigheid en vreugde van
de dichter, de zichtbare boom in zijn tuin, de groei van de school en de bloei van
de wetenschap, de liefde tot Deventer en uiteindelijk de christelijke hoop op een
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betere toekomst samen in een geleerd vers vol symboliek. Voor zijn geestesoog
ziet de dichter niet slechts een collegezaal met briljante droomstudenten, of een
vaag, groen idee van hoop, groei en leven. Zijn vers begint en eindigt met de
tastbare grond onder zijn voeten. Aan het begin zien we de dichter zich verheugen in zijn fraaie laurierboom, aan het eind is hij daadwerkelijk in zijn tuintje
de jonge laurierscheuten aan het uitplanten. Dat is de echte werkelijkheid, die
weliswaar naar iets anders en hogers verwijst, maar die zelf ook het hele gedicht
door aanwezig blijft.

*
Wie erop letten gaat, vindt ongedacht veel sporen van een historische realiteit
terug in Revius’ gedichten. Niet alleen in de geuzenliederen, maar ook in de
gedichten met een emblematisch karakter. Daar zijn bijvoorbeeld de vissers op de
Zuiderzee die zich ‘wat ruychjes en wat grof ’ uiten, de ‘moedelose crancken’ die
naar lafenis hijgen, de soldaten die hun ‘musquet’ bij een huis neerzetten om aan
te geven dat ze daar ingekwartierd zijn, het steentje dat kringen op het water
maakt en het orgel dat compleet met pijpen, klavieren en pedalen boven de lezer
uittorent. 6 Op die manier krijgen Revius’ gedichten ondanks hun universele
karakter toch de geur van de werkelijkheid mee. Overal waar een zintuiglijke
waarneming langskomt wordt, hoe verhuld ook, iets zichtbaar van de persoonlijke vingerafdruk van de dichter.
Een goed voorbeeld daarvan is het hele complex aan gevoelens en ideeën rond
de IJssel, de rivier die Revius dagelijks aanschouwd heeft. Zoals hierboven al aan
de orde kwam: de IJssel verschijnt bij Revius bijna altijd in combinatie met een
eenvoudige dichter met herdersﬂuit, het simpelste instrument dat denkbaar is.
Kennelijk roept alleen al het woordje ‘IJssel’ meteen het beeld van weinig pretentieus schrijverschap op:
Dit speelde op sijn riet een herder, u verwant
En trouwelijck geneycht, die aende Yssel-cant
Sijn lippen altemet aent pijpken plach te wrijven
Wanneer hy moede was van hoeden en van drijven. 7

LITER 61 (binnenwerk)_Opmaak 1 06-04-13 14:32 Pagina 51

De ‘herder’, het ‘riet’ en het ‘pijpken’ uit dit citaat vragen onmiddellijk om inkadering in het grote geheel van de pastorale dichtkunst, een dichtkunst vol
beeldspraak die bepaald niet realistisch opgevat moet worden. Maar is het terecht
dat met zo’n literaire lezing de werkelijkheid onschadelijk gemaakt wordt? Het
ligt voor de hand dat het hele tafereeltje dat Revius hier schetst wel degelijk ook
letterlijk bedoeld is: de pastor van Deventer die op een zomerse avond zijn kudde
even met rust laat om, wandelend langs de IJssel, zijn zorgen te verdrijven met
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het maken van een gedicht. Precies zoals hij elders schrijft:
Op ’t coelen vanden dach (k’en weet wat vremdicheden
My spelende int hooft) ging’ ick my wat vertreden
Doort nieuwe Boomgewas alwaer de IJsselkant
Vertonet hier het Sticht, en daer het Gelderlant. 8
Zo’n basis in de werkelijkheid zou in elk geval verklaren waarom de aanwezigheid van de IJssel in een vers altijd nog andere concrete details met zich
meebrengt, zoals blanke snoeken, boeren op een bankje, schepen met vaten wijn,
groene populieren, Spaanse soldaten of, aan de overkant, vlammen en rookwolken boven de Veluwe. Toch blijft ook staan: Revius zou Revius niet zijn als hij
vervolgens niet overschakelt van de zichtbare naar de onzichtbare wereld: van
alledaagse populieren naar dichterlijke lauwerkransen, van de laaglandse stroom
naar de rivieren van Babylon waar treurende Joden de harp aan de wilgen
hangen. 9 Het is juist die combinatie van vernuftige intertekstualiteit, aardse
zintuiglijkheid en boventijdelijke waarheid die zijn beste gedichten hun glans
geeft.

*
Dat werpt ook nieuw licht op een kleine controverse tussen de beide Reviuskenners Smit en Strengholt. Beide geleerden verschillen van mening over de
precieze uitleg van Revius’ gedicht ‘Besnijdinge’, dat zo begint:
Wanneer de son het vroege licht
Comt wt de blaeuwe baren
Openbaren
Indien de nevels ros en dicht
Die tsamen opwaerts varen
Hem ontclaren
Soo wacht u op den avont laet
Die t’seewaert of te velde gaet
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Eer t’onweer comt aenswaeyen,
T’wil regenen, t’wil draeyen
Ende waeyen. 10
Vanuit dat beeld van het morgenrood trekt Revius een parallel naar de bloedige
besnijdenis van Jezus. Daarna volgt een even beeldende beschrijving van het
avondrood, die overgaat in een bepeinzing van de dood van Christus, even
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bloedrood, en even vol belofte van nieuwe heerlijkheid.
Over dit gedicht nu schrijft Strengholt:
Het is aardig om vast te stellen dat Smit en Buitendijk in hun aantekeningen
bij het gedicht hier en daar uiteengaan, zodanig, dat er het verschil tussen een
impressionistische opvatting van het creatieproces en de werkwijze van de zeventiende-eeuwse dichter uit te voorschijn treedt. Ik denk b.v. aan ‘de blaeuwe
baren’ in de tweede regel. Smit verklaart deze woorden als ‘de morgennevels’.
Hij moet daarop gekomen zijn vanuit de gedachte, dat Revius in Deventer de
zon niet uit de zee kon zien opgaan. De blauwe baren staan dus voor iets
anders, te weten voor iets dat de dichter werkelijk gezien moet hebben. Ik durf
gissen dat Smit zo gedacht heeft op grond van een andere aantekening die hij
geeft, bij de woorden ‘de stille stroom’ in de vierde regel van de derde strofe.
De toelichting zegt: ‘de Deventenaar zag de zon ondergaan in de IJssel’. Hier is
opnieuw de waarneming door de persoon van de dichter Revius op een plek
ergens in Nederland het uitgangspunt van de interpretatie. De zon gaat in dit
gedicht over Christus’ besnijdenis derhalve in de IJssel onder.
Hier nu zullen we mijns inziens van een ander beeld van de dichterlijke
werkzaamheid dienen uit te gaan. Die werkzaamheid speelt zich af in een door
de traditie bepaald kader; de dichterlijke verbeelding wordt immers gevoed
door de lectuur van de klassieke auteurs. Voor de renaissancedichter gaat de
zon in de zee onder en komt hij weer uit de zee op. Niet dat hij het in zijn eigen
ervaring zo gezien moet hebben. Het kan zijn dat hij nooit de zee gezien heeft.
Maar in de klassieke poëzie heeft hij het zo gelezen; de zonnegod daalt na
een vermoeiende tocht langs het hemelruim in de schoot van de zee en komt
’s ochtends uit de schoot van de zee weer omhoog. Daar komen de wolken
boven Overijssel en het water van de IJssel niet aan te pas. 11
De vraag is echter of hier een keuze gemaakt moet worden. Waarom zou Revius
niet én zintuiglijke indrukken én klassieke motieven door elkaar heen laten
spelen? ‘Besnijdinge’ is stellig een van de mooiste verzen uit zijn hele bundel, een
gedicht dat eeuwen na zijn dood ver over de oceaan nog diepe indruk wist te
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maken op de legendarische literatuurwetenschapper Austin Warren. Warren
kende, volgens eigen zeggen, nergens in de Europese literatuur een parallel van
deze originele combinatie van beelden en kleuren, waarbij het morgenrood
naadloos overgaat in het bloed van de besnijdenis, en het avondrood in het lijden
van Christus. 12

*

is hij geen realist. Hij ziet de werkelijkheid altijd door de bril van literatuur, allegorie en symboliek. Maar hij blinkt wél uit door zintuiglijkheid. Wie zal zeggen
of het alchemistische dichtproces in zijn mooiste verzen niet juist geslaagd is
door dat ene, onopgemerkte ingrediënt: de realiteit van de eigen waarneming?
Waarom zou niet zijn werkelijke beleving van een zonsondergang aan de IJssel
– toch een moment waarop het numineuze aansluit – het vers ‘Besnijdinge’ die
ongrijpbare kwaliteit gegeven hebben? Temeer waar de ‘IJsselkant’ kennelijk de
plek is waar hem geregeld dichtregels invallen? 14
Iets vergelijkbaars wordt zichtbaar in sommige van zijn geuzenliederen.
Voortdurend balancerend op het grensvlak van historische werkelijkheid en universele waarheid schrijft hij bijvoorbeeld over de verwoesting van de Veluwe, in
de vorm van Psalm 137 en met gebruikmaking – opnieuw – van het klassieke
beeld van de pastorale dichter met herdersﬂuit:
Aen d’Yssel-stroom, alwaer wy treurich saten
Om-heen beset met Duytschen en Croaten,
En menich Pool, en menich Castellaen,
Daer leyden wy, de Velu siende aen
In lichte vlam tot aen den hemel branden,
De herder-pijp wt onse droeve handen. 15
Daar speelt bovendien, goed zichtbaar, de persoonlijke emotie door de zintuiglijke indrukken en literaire beelden heen. De dichter is treurig en doet geen moeite om dat gevoel te verbergen. Trouwens, op alle plaatsen waar in zijn poëzie de
IJssel voorbij komt stromen 16 , blijkt het water van de rivier onveranderlijk een
heel complex van gevoelens met zich mee te voeren: herderlijke zorg, vrijheid,
ontspanning, eenvoud, rust, harmonie, dichtlust. Maar vooral: vaderlandsliefde,
compleet met de bijbehorende klacht- of jubelstemming – afhankelijk van de
politieke ontwikkelingen van het moment. Dat maakt dat de titel van Revius’
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tijdloosheid die samensmelten tot een nieuwe en unieke combinatie. 13 Natuurlijk
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Het is typerend voor Revius’ beste verzen: aardse zintuiglijkheid en visionaire
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bundel, Over-Ysselsche sangen en dichten, veelzeggender is dan ze op het eerste gezicht lijkt. Het hele IJsselgevoel komt erin mee, een gevoel waarin de grondtonen
van Revius’ werk doorklinken: liefde tot het vaderland, hang naar eenvoudig
dichterschap, pastorale gedrevenheid, verbinding van het aardse met het hemelse.
Die titel is een program.
Met dat alles wordt de persoon van Revius uiteindelijk tóch heel zichtbaar
achter zijn poëzie. Ook al is hij altijd op zoek naar het boventijdelijke, universele
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en eeuwige, hij ontkent de aardse, zintuiglijke werkelijkheid niet. Zijn individuele waarneming en emotie doorstralen zijn werk – ook al wijst hij tegelijkertijd
totaal van zichzelf af in de richting van een objectieve waarheid waarop hij de
lezer attent wil maken. Maar het is juist die voelbare persoonlijke aanwezigheid,
die maakt dat zijn publiek luisteren wil.

Noten
1. J. Revius, Over-Ysselsche sangen en dichten, ed. W. A . P. Smit, Utrecht 1976 (1e druk 1930/1935),
i, blz. 222 (verder geciteerd als Revius ed. Smit).
2. Jesaja 53:4. Zie verder: L . Strengholt, Bloemen in Gethsemané. Verzamelde studies over de
dichter Revius (Amsterdam 1976), blz. 116-120; J. F. Geerds, ‘Hy droech onse smerten: een
kritische beschouwing van Revius’ gelijknamige sonnet’ in De nieuwe taalgids 69 (1976), blz.
39-43; A . M . M . Dekker, ‘Revius – Makeblijde – Musius’ in De nieuwe taalgids 74 (1981), blz.
494-498; M . Verkade, ‘Onder de tafel gevonden’ in In de waagschaal 11 (1982), blz. 518-520;
J. J. M . Westenbroek, ‘Van Jean de Fécamp naar Revius’ ‘Hy droech onse smerten’’ in De

nieuwe taalgids 83 (1990), blz. 63-69; L . Strengholt, ‘Jacobus Revius, een gaaf en evenwichtig
dichterschap’ in L . Strengholt, Uit volle schatkamers. Opstellen over literatuur (Amsterdam 1990),
blz. 74-86.
3. Vgl L . Strengholt, ‘Jacobus Revius, een gaaf en evenwichtig dichterschap’, blz. 78.
4. Revius ed. Smit ii, blz. 115.
5. Reneri aan De Wilhem, 10/20 december 1631: Habes hic quoque primarii hujus urbis
ministri Laurum rediv[iv]am, carmen honori meo dictatum, cui occasionem dedit laurus
ingens quam in horto suo colit, cui quattuor rami, et plurimi circa radicem surculi. Ea
frigore superioris hiemis prorsus emortua credebatur, sed proxima aestate sero satis et
plane praeter spem revixit, et novo vigore poetam recreavit, cujus laetitiae testis hic versus
natus alioquin tristissimo tempore, cum camini ingentis lapsu et uxor et ﬁliola, et ipse icti,
pene obruti fuerunt. (afgedrukt in Th. H . M . Verbeek, ‘Henricus Reneri (1593-1639)’, in
H . W. Blom, H . A . Krop en M . R . Wielema (red.), Deventer denkers. De geschiedenis van het wijs-

gerig onderwijs te Deventer (Hilversum 1993), blz. 125).
6. Revius ed. Smit ii, blz. 73; ii, blz. 53; i, blz. 53; i, blz. 12; ii, blz. 39.
7. Revius ed. Smit ii, blz. 165. Vergelijkbare voorbeelden in J. Revius, ‘Aen M . H . Elias
Herckmans’ (1628, los vel papier, ingeplakt in Herckmans’ exemplaar de Over-Ysselsche
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sangen en dichten (ub Gent, signatuur bib.bl.008112): De Yssel, ick bekent, draecht menich
blancke snoeck, / Maer selden sietmen daer een dichter met een boeck. Of in J. Revius, De
c l Psalmen Davids (Deventer 1640), blz. 10 (voorwerk): Wat my belangt, hoe consteloos ick
ben, / Noch sal de Heer door mijn geringe pen / Soo lang ick leef zijn danckelijck gepresen /
Waer van my tot getuygenis sal wesen / De Yssel, die door onse velden stroomt, / Aen
weder-sy vergroenende ’tgeboomt. Ook Revius ed. Smit ii, 96-97 heeft de ‘Yssel-stroom’ in
combinatie met de ‘herder-pijp’.
8. Revius ed. Smit ii, blz. 48.

12. Mededeling van Warrens leerling Henrietta ten Harmsel. Zie ook L . Strengholt,
‘Jacobus Revius, een gaaf en evenwichtig dichterschap’, blz. 82.
13. Iets vergelijkbaars is er aan de hand bij die andere ‘topper’ uit Revius’ bundel, het vers
‘Bloedige sweet’. Ook daar tal van literaire invloeden en verwijzingen (de strofevorm en de
lentebloemensfeer komen van Ronsard, de inhoud verwijst naar Franse poëzie, middeleeuwse bruidsmystiek en Hoogliedexegese). Maar uiteindelijk is er geen verklaring voor de
zeer originele en onverwachte combinatie van al die ingrediënten, leidend tot een ‘onovertroffen visioen met het gloeien van anjelieren, rozen en ﬂamboyanten’ in het halfduister
van Gethsemane (Strengholt, Bloemen in Gethsemane, blz. 9-44). Waarom zouden de bloemen
in ’s dichters eigen tuin daarbij geen rol gespeeld hebben, zoals ook zijn laurierboom hem
aanzette tot een vers?
14. Revius ed. Smit ii, blz. 165.
15. Revius ed. Smit ii, blz. 96.
16. Revius, ‘Aen M . H . Elias Herckmans’; Revius ed. Smit ii, blz. 48, 89, 96-97, 141-142,
165; Revius, De c l Psalmen Davids, blz. 10.
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10. Revius ed. Smit i, blz. 195.
11. L . Strengholt, ‘Jacobus Revius, een gaaf en evenwichtig dichterschap’, blz. 83-84.
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9. Revius ed. Smit ii, blz. 48, 89, 96-97, 141-142; Revius, ‘Aen M . H . Elias Herckmans’;
Revius, De c l Psalmen Davids, blz. 10.
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Arjan Plaisier Terug naar Gilead
Over Marilynne Robinsons Home
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Enkele jaren na haar succesvolle tweede roman Gilead (2004), verraste Marilynne
Robinson de wereld met haar derde: Home (2008). In dit boek keert de schrijfster
terug naar het stadje Gilead, maar ze neemt haar intrek in een ander huis. Speelde
Gilead zich af in en rond de pastorie van de congregationalistische dominee John
Ames, nu is de pastorie van de bevriende presbyteriaanse dominee, Boughton,
plaats van handeling.
Waarom keert Marilynne Robinson terug naar Gilead? Het is vanwege Jack
Boughton, de jongste zoon van de familie Boughton. Hij speelt ook in Gilead een
belangrijke rol. Daar is hij de graat die in de keel van dominee Ames dreigt te
blijven steken. De lezer maakt van binnenuit de worsteling mee die Ames doormaakt. Aan het eind van het boek gaat Jack, die na twintig jaar afwezigheid zijn
vader opzocht, weer weg. Terwijl hij op de bus wacht, spreekt Ames hem voor de
laatste keer. Hij zegent hem, en dat is in zekere zin de apotheose van het boek. In
Home zijn we terug bij hetzelfde bezoek dat verteld werd in Gilead. De schrijfster is
blijkbaar nog niet klaar met Jack. Ze is ook nog niet klaar met dominee Boughton
en de jongste dochter, Glory. Het is voor een schrijver een riskante onderneming
om terug te keren tot een karakter van een vorig boek. Robinson is gebiologeerd
geraakt door haar eigen schepping. Dat is een wonderlijk fenomeen, het is of
een karakter macht over de schrijfster krijgt. Is Robinson streng genoeg geweest
voor zichzelf ? Had zij de navelstreng niet door moeten snijden en Jack los
moeten laten?
Ik meen dat Robinson niet tevergeefs is teruggekeerd, en wij met haar. Een
Jack vanuit de optiek van Ames is in pastorale tinten gekleurd. Jack is de opgave
voor een zieleherder. In Home is daar geen sprake van. Ames is weliswaar op de
achtergrond aanwezig, maar deze keer helpt dat niet. De andere dominee,
Boughton, is de vader, veel meer dan de pastor. Jack is niet langer een ﬁguur in
een pastoraal handboek. Daarmee wordt de weerstand groter. Robinson is deze
weerstand niet uit de weg gegaan. Home neemt ons mee, de diepte in, ook al
dreigen we daarmee dicht in de buurt van een draaikolk te komen die ons naar
beneden zuigt.
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We zijn dus in huize Boughton. Een vreemd uitziend huis, nochtans een home.
Hier groeide Jack op. Als lezer zit je behoorlijk opgesloten in het huis. Hooguit
loop je af en toe naar de schuur, waar een oude auto staat, waar Jack net zo lang
aan zit te prutsten tot hij hem weer aan de praat heeft. Geen natuurbeschrijvingen, die veel van de schoonheid van Gilead uitmaakten. Jack, Glory en vader
Boughton cirkelen om elkaar heen. Er zit weinig adem van tijd en ruimte in het
boek. Hier en daar een ﬂashback naar het verleden van de kinderen Boughton. En
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toch, dit leven op de vierkante millimeter is wel uiterst intensief en emotioneel.
Geheimhouding
Wat komt Jack doen? Dat wordt in Home niet expliciet verteld. Vanuit Gilead
weten we dat hij wil bezien of een leven voor hem en zijn vrouw Della, in Gilead
mogelijk is. Het is onmogelijk het boek te lezen, zonder aan de gelijkenis van de
verloren zoon te denken. Het lijkt ook te passen. Vader Boughton heeft altijd
maar één verlangen gehad: de terugkeer van Jack. Twintig jaar is hij weggeweest.
Twintig jaar, nauwelijks berichten. Pijnlijk is, dat Jack bij de begrafenis van zijn
moeder afwezig was. En nu komt hij terug. De spannende vraag is of het goed zal
komen. Zullen er helende woorden worden gesproken? Zal er vreugde zijn, op
aarde en in de hemel? Je zit er lang op te wachten. Het gebeurt niet. Waarom niet?
Waarom vlotten de gesprekken niet? Als ze samen zijn spreken Jack en Boughton
nauwelijks met elkaar. Jack en Glory, die ook thuis blijkt te zijn, wel. Maar ook
tussen hen smoren veel gesprekken. Het wemelt van gereserveerde en onvoltooide
dialogen. Ondanks alle goede bedoelingen zien we twee gewonde zielen, die
tegen elkaar aanschuren maar steeds weer afstand nemen. Het ‘sorry’ is niet van
de lucht. Het is de toon die Robinson beheerst, maar ik werd er soms kregel van
en bespeurde de neiging te zeggen: houd eens op met dat sorry, zeg wat je denkt.
Vooral Jack maakt steeds weer een terugtrekkende beweging. Er is bij hem een
merkwaardig heen en weer gaan tussen verlangen en distantie, tussen aantrekking en afstoting.
Glory probeert in toenemende mate de weg tot het hart van Jack te vinden, al
heeft ook zij aanvankelijk moeite in vrijheid te spreken. ‘Perhaps in the whole of
her life she had never really distinguished the secret from the sacred, and loved
tact and discretion better than she should. Well, in all this she may only have been
a Boughton, after all.’ (15v). Het is niet gemakkelijk van die vermenging van
heilig en geheim af te komen.
Deze geheimhouding had in het verleden een bezwerende uitwerking. Jack vormde een probleem, maar ieder deed zijn best de goede stemming erin te houden. De
jovialiteit van het gezin had daarom een zweem van hypocrisie: het kwaad werd
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niet benoemd. Intussen werd het wel ervaren. Ergens lag een smet op de familie,
maar de stilzwijgende afspraak was om er niet over te praten. Naar buiten toe
moest het maar liever niet bekend worden.
Later, als de kinderen het huis hebben verlaten, treffen ze elkaar regelmatig in
het huis van de ouders, en als de moeder gestorven is in dat van de vader. ‘Such a
wonderful family they were!’ (7). Zo lijkt het huis op een doofpot. De meubels
stralen ‘respectability and servicebility’ (53) uit. Wel om van te houden, en toch,
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kun je er terugkomen, als de verloren zoon? Niemand zal verongelijkt zeggen:
voor mij heb je nooit een bokje geslacht. Oudere broer Teddy heeft Jack gezocht,
in de verloren straten van Saint Louis. Hij is een gave man. En toch komen in
huize Boughton de tonen die horen bij ‘dood zijn en weer leven, verloren zijn en
weer gevonden worden’ niet echt tot klinken.
Jack en de eenzaamheid
Of is de noot Jack gewoon niet te kraken? Hij is anders en heeft zich altijd
onttrokken aan het leven van de familie. Hij leeft een leven buiten het licht in het
huis en beweegt zich in een omgeving van schemering en duisternis. Daar doolt
hij rond, zonder innerlijk kompas. Hij is niet slecht, maar hij wordt evenmin door
het goede gebonden. En hij heeft een schanddaad op zijn geweten. Hij heeft een
meisje zwanger gemaakt. Waarom? Er is nauwelijks een antwoord op te geven.
Lust lijkt er nauwelijks mee gemoeid te zijn. Het heeft iets van de perendiefstal
waar Augustinus van vertelt in zijn Confessiones. Het is Jack zelf die het ter berde
brengt: het was verkeerd, niet uit passie, maar als een ‘defect of character’ (202).
Jack is iemand die in het duister opereert. Hij kan zichzelf onzichtbaar maken.
Hij is de mens die het moeilijk vindt uit zijn eigen beschutting te stappen.
‘There was an aloofness about him more thoroughgoing than modesty or
reticence. It was feral, fragile. [...] no hugging, no roughhousing could include
him. [...] Why should a child have defended his loneliness that way?’ (170). Een
eenzaam mens, die maar niet in het licht wil komen. Bijna toevallig wordt
opgemerkt: ‘Bemused, wordly, sad, spent.’ (208).
Verloren zielen?
In een intrigerende passage wordt gesproken over de staat van de ziel. Jack begint
er over. Het blijkt een thema te zijn dat in ieder geval niet heeft geresoneerd in
de preken van Boughton. ‘Maybe he had never before known anyone who felt,
or admitted he felt, that the state of his soul was in question. Whatever might
transpire in her father’s study, there had been only calm and conﬁdence among
his ﬂock, to all appearances.’ (111). In zo’n context is de kwestie van redding dan
ook snel geregeld. ‘Even her father’s sermons treated salvation as a thing for
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which they could be grateful as a body, as if, for their purposes at least, that
problem had been sorted out between the Druids and the centurions at about the
time of Hadrian’ (111). Als heil een zaak is die ergens in de historie geregeld is, is
het gevolg een collectieve zelfgenoegzaamheid. Iemand met echt existentiële
angst, iemand die naar de staat van zijn ziel vraagt en zich afvraagt of hij verloren
is, hoort die weke dankbaarheid aan en weet zich onbegrepen.

Toen hij een kind was, en men dacht dat hij ergens in de buitenste duisternis
ronddoolde, bleek hij meestal vlak bij huis te zijn en keek hij vanuit een hooizolder toe hoe hij werd gezocht. Hij is teruggekomen om het huis te zien. Als een
geslagen hond sluipt hij naar binnen, zonder veel hoop, en toch: ook bij hem ligt
een vonk van hoop. Wie weet is dit een plaats om te gaan wonen, met Della en zijn
zoon. De zware, maar onbeantwoorde vraag, is of Jack wel kan veranderen. Als je
ten diepste niet over je eigen schaduw kan springen, is het nutteloos om ergens
anders heen te gaan, al is het naar je geboortegrond. Misschien ben je wel verkeerd geboren en blijf je een verkeerde. Misschien ben je wel een verworpen ziel.
Aan dominee Ames stelt Jack zelf de vraag: ‘I’d like to know your views on the
doctrine of predestination. [...] Do you think some people are intentionally and
irretrievably consigned to perdition?’ (219); ‘are there people who are simply born
evil, live evil lives, and then go to hell?. (225). De discussie, hoe nijpend ook, loopt
vast. Tot Mrs. Ames, de jonge vrouw van Ames, die geen kerkelijk verleden heeft,
zegt: ‘A person can change. Everything can change.’ (227). Een mens kan veranderen. Jack is dankbaar voor haar opmerking, misschien vooral omdat hij merkt
dat zij ook iets wortelloos heeft. Maar de verandering blijft de lezer onthouden.
Boughton
Zoals gezegd, over vragen van verharding en verwerping en de staat van de ziel
heeft Boughton niet veel gesproken. Maar daarmee heb je het probleem misschien
wel laten liggen. Je kunt te snel bezweren en te snel willen vergeven, maar vergeef
je dan ook echt? ‘He had come to the last inch of his power to forgive, and there
was Jack, still far beyond his reach.’ (56). Boughton is een oud man als Jack thuiskomt. Hij is voortdurend moe, en beweegt zich moeizaam met een stok door het
huis. Hij blijkt de man geweest te zijn, die vooral de schande van Jack heeft gedragen. Gedragen, maar hoe? Hij en Glory hebben zich ontfermd over het kind dat
Jack heeft verwekt. Het sterft echter ongedoopt. Waarom heeft Boughton het kind
nooit gedoopt? Dat vraag hij zichzelf ook vertwijfeld af (vgl. 152). Pas aan het
einde van het boek komt de bitterheid over Jack eruit – het geeft in ieder geval
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Juist voor hem, de zwerver, heeft ‘thuis’ een klank die aan anderen vreemd blijft.

59 Arjan Plaisier Terug naar Gilead

Jack is teruggekomen. Het huis, dat hij altijd in gedachten hield, is ook zijn huis.
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lucht en het is niet toevallig dat het boek dan ook meer gaat ademen. Niet dat het
boek dan alsnog op een happy end afstevent. Daar is Boughton ook te ver voor
heen. Zijn geest begint langzaam af te bladderen.
Glory
Ook Glory woont in het huis. Hoewel Jack daar niet op rekende, is zij de gave die
hem in de schoot valt. Zij is zelf ook teruggekeerd, want het leven bracht haar niet
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wat ze had gehoopt. Ze is bedrogen door een geliefde die een getrouwd mens
bleek te zijn. ‘I am thirty-eight years old, she would say to herself, as she tidied up
after supper. I have a master’s degree. I taught high school English for thirteen
years. I was a good teacher. What have I done with my life? What has become of it?
It is as if I had a dream of adult life and woke up from it, still here in my parents’
house.’ (19). Zal zij Jack kunnen veranderen? Ze lijkt zijn vertrouwen te winnen.
Ze spreekt uit dat ze hem aanvaardt zoals hij is. Wonderlijk genoeg zijn er momenten waarop de muur lijkt te vallen en een broer en een zus bijeen zijn in een
verstaan van elkaar en de dingen. Als Jack iets vertelt over zijn geschiedenis met
Della zegt Glory ‘I know a little about that,’ and he nodded, and the lilacs rustled,
and the sun shone, and there was quiet between them, a calm that came with
being of one mind. So she had to say, ‘You shouldn’t lose hope.’ (194).
Het zijn momenten van vrede, maar ze worden afgewisseld met momenten
van vervreemding. ‘I don’t want you to give a damn about me. Any of you. I never
did.’ (259). Dan onttrekt Jack zich aan alles, aan woorden van vriendschap, vergeving, en gunst. Dan is Jack weer wat hij altijd was, ‘a foundling’ (248), een ontworteld mens.
Geen happy end maar toch niet hopeloos
Aan het einde van het boek verlaat Jack het huis. Zoals dat ook verteld werd in
Gilead. Is dat tragisch? Of gaat hier een Kaïn, maar dan iemand die geen ‘stad
bouwt tegen zijn lot’ (Achterberg)? Een zwerver, nochtans met Gods teken.
‘Home. What kinder place could there be on earth, and why did it seem to them
all like exile? Oh, to be passing anonymously through an impersonal landscape!
Oh, not to know every stump and stone’ (282). Misschien is dat maar beter ook.
Thuiskomen is er nog niet bij. Wat moet de verloren zoon gaan doen ná het feest?
Ook langzaam de trekken aannemen van de oudste zoon?
Robinson eindigt haar boek niet met een happy end of een apotheose. Maar
evenmin met wanhoop. Daar gaat een mens. Hij is de eenzame mens, die naar liefde verlangt, die liefde heeft gesmaakt, maar er steeds weer zo’n moeite mee heeft
zich er echt aan over te geven. De liefde sluit de vrees en de schaamte uit, maar
vrees en schaamte kleven Jack aan. Jack heeft gehoopt, maar weet dat hoop ‘the
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worst thing in the world’ (275) is. ‘It makes a fool of you while it lasts. And then
when it’s gone, it’s like there’s nothing left of you at all. Except’ – he shrugged
and laughed – ‘except what you can’t be rid of.’
Geen hoop en geen verandering. Toch gloort er hoop aan hoop voorbij. Aan het
einde van het boek, als er een bitter voorval heeft plaatsgevonden, en Boughton
zich eindelijk een keer uitspreekt tegen Jack, lijkt er een keer te komen. Prachtig
beschrijft Robinson hoe Jack zijn vader te eten geeft, uit zijn stoel tilt en op bed

Zo ging Jack weg. Glory kijkt hem na. Hij is te dun en hij draagt zijn kleren
vermoeid, vermoeid. Er is niets van jeugd aan hem, slechts de voorbijgaande
kracht van een man die handelt op grond van een beslissing die hij niet meer wil
overwegen of betreuren. Maar nee, er is misschien toch een spoor van het oude
aplomb. ‘Who would bother to be kind to him? A man of sorrows and acquainted
with grief, and as one from whom men hide their face. Ah Jack.’ (318).
Jack, deze man van smarten, gaat weg. Maar ooit zal zijn zoon terugkomen.
Althans, in de verbeelding van Glory. Maar wat is verbeelding en wat is werkelijkheid? Jack verlaat het huis, niet als de geheelde mens, hij is niet thuisgekomen en
zal ook niet meer thuiskomen. Met alle goede bedoelingen, het is met Jack toch
niet helemaal gelukt. Buiten de vangarmen van de familie. Maar kennelijk niet
buiten de vangarmen van hem die als man van smarten door de wereld trok, als
een die geen plek had zijn hoofd neer te leggen. Het fascinerende van Home is,
dat het bij alle weerbarstigheid geen boek zonder hoop is. Buiten in het schemerduister van de zwerver, is ook hij, die verder reikt dan tot waar het handboek
voor pastorale theologie kan gaan.
Het staat er niet, het wordt wel gesuggereerd: wij hebben hier geen blijvende
stad, wij hebben een huis bij God.
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nation, with the extinction of the last hope, like a perfect humility undistracted
by the possible, the unrealized, the yet to be determinated.’ (309).
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legt. ‘It seemed to her there was a peacefulness about him that came with resig-
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Maatwerk

van de kerk om zeep hielp, of zijn ongebluste boosheid en verontwaardiging richting de
Twentse industriebaronnen en de falende
westerse politiek, die samen de Twentse textielindustrie hebben laten sterven: ‘Er was
hier heel veel moois te zien, en toch lag over
alle straten dat vreemde waas van verdriet

Heel veel moois te zien

dat elke textielstad heeft.’
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Zijn ironie is misschien geschikter voor
Eerder, in Liter 56, en wel vanaf bladzijde 69,

de liefhebber die deze mooie groene band

schreef ik u over Willem Wilmink, een dich-

met het gele leeslint onder een schemerlamp

ter, zeker, maar ook verteller van verhalen

wil vasthouden (dat heb ik bijvoorbeeld

en liefhebber van de middeleeuwen. Ging

gedaan, werkt uitstekend) dan voor de voor-

het toen om de verzamelde verhalen, nu zijn

lezer: ‘[zo] vervolgde de dichter zijn betoog

de Sprookjes en vertellingen gebundeld. En

over seks; ‘een vrouw verleiden’, zo sprak

weer is het een door Kees Nieuwenhuijzen

hij, ‘is een kwestie van goede zinsbouw. Een

prachtig vormgegeven boek dat u, ik zeg het

goede zinsbouw is een kwestie van gedegen

maar direct, want het leven is soms minu-

grammaticaonderwijs. Het onderwijs in de

tenwerk, heel goed alvast zou kunnen

spraakkunst voorkomt verkrachtingen, dat

bestellen, ten geschenke, of voor uzelf. Een

kunt u van mij aannemen.’

mooi boek met dierenverhalen, een mop met

Als een held in een van zijn verhalen een

Engelse drop erin (blz. 40), wonderverhalen,

wielrenner tegenkomt, na een tijdreis waar-

middeleeuwse verhalen, Twentse verhalen:

in hij ook de middeleeuwen heeft aange-

het zijn bijna allemaal mooie verhalen. Maar

daan, herkent hij in diens gezicht een erger-

voor wie zijn ze bedoeld?
Zijn ofﬁciële doelgroep is vermoedelijk

lijke monnik, die hem overal de voet dwars
zette: ‘[ze werden] bijna omvergereden door

de jongere, en dan bij voorkeur de jongere

een monnik op een raceﬁets, die zijn excuses

met gevoel voor een beetje melancholie, ter-

aanbood in een vreemd mengsel van bekakte

wijl die ook van plan moet zijn met enige

en platte bewoordingen. ‘Zijn we nou nog

regelmaat te lachen. De verhalen zijn soepel

niet van u af ?’ vroeg Sientje, die maar al te

geschreven, bondig, afwisselend en geestig,

goed zag wie die wielrenner was.’ Als ik dan

spelend ofwel in Wilminks geliefde Twente

in de verantwoording zie, dat dit verhaal uit

of in de middeleeuwen, waar hij ook erg

1978 stamt, dan denk ik: Dries van Agt.

thuis was, en waar hij veel mooie regels
vond en weer leesbaar maakte, om ze hier en
daar in de verhalen rond te strooien.
Maar misschien is er nog meer te halen

Hebt u de bestelling nog weten uit te
stellen tot dit moment, dan kan ik mijn aanbeveling nog nuanceren: hebt u het eerder
genoemde deel ook nog niet gelezen, dan

voor de volwassen lezer, die tussen de regels

is de aangewezen route deze: koop beide

graag de melancholie van Wilmink wil

banden, want ze staan erg mooi naast elkaar

tegenkomen. Of zijn ergernis betreffende de

in de kast, en lees dan eerst deze, en daarna

katholieke geestelijkheid, die met krom-

de eerste collectie. De kwaliteit van deze ver-

praat en hebzucht de troostrijke gedachte

zameling is misschien iets minder constant
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dan die van het eerste boek, en dan kunt u

of om een spelletje schaak te spelen. Het

dat bewaren voor de tweede ronde. Maar

liefst met dames, jongere dames. En er

Willem Wilmink is in allebei zeer weemoe-

moest geﬂirt worden. Dat gebeurde dan ook.

dig en geestig en lief. Spreek eens vol lof

Maar er gebeurde nog meer: de ontmoe-

over hem op een verjaardag, want het zou

tingen kwamen, aangevuld met een ﬂinke

goed zijn als hij een held bleef, in onze

portie fantasie, terug in zijn gedichten. De

boekenkasten.

daarin bezongen dames kregen die gedichten en ze vonden dat prachtig, zolang maar

492 blz., H 24,90.

ministrateur die bij de mijnen werkte.
Stel je toch eens voor dat Pierre Kemp net

Menno van der Beek

als mijn vriend gedichten had achtergelaten
in de trein en dat ik ze regelmatig vond. Dan
zou ik me iedere keer weer verbaasd hebben
over die gedichten. Omdat ze zo glanzen,

Hier staat een mannelijk ziel te
zingen
herinneringen aan de schoonste
dingen

zo nieuw zijn, zo verrassend, zo gewoon en
wonderlijk tegelijk. Zoals ‘Fluiten’: ‘Ik zit
als een kleine mens te ﬂuiten / en keur de
vondst na van mijn melodie, / terwijl ik door
de coupé-ruiten / de klaver achter de haver

Ik heb een vriend die prachtige gedichten

zie. / Achter de klaver dooft een vuur in

schrijft. Die komen vaak in een bundel, of

rook. / Fluit God ook?’

in een tijdschrift. Je komt ze ook tegen op

Dankzij de biograﬁe van Wiel Kusters

internet. En je kunt ze tegenkomen in de

weten we nu alles wat er van en over Pierre

trein. Dat doet hij namelijk: hij drukt een

Kemp te weten is. Combineren we dat met

gedicht af op een a4’tje en dat laat hij dan

de publicatie van zijn verzameld werk in

ergens in een coupé liggen. Ik weet dat hij

drie delen dundruk, dan zijn we helemaal

dat doet en ik heb ook gedichten van hem

klaar met Kemp. Dat vind ik jammer.

gekregen, maar nog nooit heb ik er eentje
zelf gevonden.

In 1976 verraste Van Oorschot de wereld
met het verzameld werk. Ik wilde het graag

Dat vind ik wel een beetje jammer.

hebben, maar vond 180 gulden wat te veel

Van Pierre Kemp had ik ook graag ge-

gevraagd. Vier jaar later werd het aan-

dichten in de trein willen vinden. Misschien

geboden voor 99,50 en toen heb ik het ge-

had ik om die reden zelfs vaker met de trein

kocht.

gereisd. Maar Kemp liet geen gedichten

In het Bonnefantenmuseum zag ik kort-

achter in de trein. Hij schreef ze er wel.

geleden nog een hele stapel liggen: 55 euro.

Bijna dertig jaar lang, op het traject van

Dat is nog steeds de prachtige maar veel

Maastricht naar Heerlen en terug. Zes keer

te kolossale eerste druk uit 1976. Nu lag

per week. Hij gebruikte de reistijd niet al-

daar Kusters’ kloeke biograﬁe naast, voor

leen om gedichten te schrijven, maar ook om

net geen 40 euro. Er is te veel Pierre Kemp.

gesprekken te hebben met medepassagiers

Als van zijn gedichten nog maar een

|

niet te duidelijk werd dat zij de muzen
waren voor deze wat dor uitziende loonad-

63 Maatwerk Borgdorff over Kusters over Kemp

Willem Wilmink, Sprookjes en vertellingen.
Nijgh en Van Ditmar, Amsterdam 2010,
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kwart beschikbaar was, of nog minder, zou-

de. En dan laten zien hoe Kemp daar als be-

den we nog een heleboel overhouden.

ginnertje in staat. Met een protagonist als

Zouden we veel kaf hebben kunnen wegze-

Pater Well wordt meteen al duidelijk dat het

ven. Zouden we met een handzaam bundel-

katholieke geloof in de gedichten een rol

tje in de trein kunnen zitten om zijn ge-

speelt én dat de kerk poëzie een kans kan

dichtjes te lezen, uit het raam te staren, weer

geven maar ook kan frustreren. We komen

iets te lezen, ons af te vragen wat voor kerel

het bij Kemp beide tegen, maar ik zag liever

die Pierre Kemp nu eigenlijk was en daar

de punten over dit onderwerp op een rijtje
gezet, in plaats van de chronologische

|
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onze fantasie op los te laten.
En we zouden het leuk vinden als we
dan een levensschets van Pierre Kemp tegenkwamen. Van de hand van Wiel Kusters

opbouw waarvoor Kusters heeft gekozen.
Wat ook naar meer smaakt: de keuze van
Kemp voor kleurrijke, zintuiglijke poëzie.

bijvoorbeeld, want die weet veel van zijn

Daarmee hoort hij thuis in een stroming die

onderwerp: van de dichter, van de omgeving

zich onderscheidt van andere dichters. Daar

waarin Kemp leefde, van gedichten in het

word ik nieuwsgierig van. Wiel Kusters gaat

algemeen en van moderne poëzie in het bij-

er op in, maar het onderwerp wordt niet

zonder. Maar deze biograﬁe is geen levens-

afgerond, nee, want het chronologische for-

schets. Hierin staat werkelijk alles wat er

mat roept ons weer tot de orde. Op bladzij

maar over Kemp te weten valt. En dat is te

624 laat Kusters Hugo Claus roepen: ‘Deze

veel. Want zo boeiend is het leven van de

man, geboren in 1886, is gek. Knettergek.

dichter niet geweest. Integendeel. Vandaar

Stapelieregek. [...] Gezelle had het, Anacreon

ook al die gedichtjes. Het hield maar niet op

had het en de Amerikaanse dichter e. e. cum-

bij die man. Pierre Kemp is helemaal niet die

mings had het. Kemp is. Zoals zij, pure gra-

enorme hoeveelheid levensfeiten waaraan

tie.’ Ja, er staat heel veel leuks en wetens-

meer dan zeshonderd bladzijden lang aan-

waardigs in het boek van Kusters. Maar

dacht wordt besteed. Pierre Kemp is die man

hiervan wil ik dan weer meer weten. Zet die

in de trein of in zijn ‘makelaarskantoortje’

Kemp toch in een traditie, meneer Wiel,

thuis, die dorre man in het zwart met een

want dat kunt u, denk ik dan.

hoofd waaruit bloemen, luchten en lichten

Gelukkig word ik ook meermalen op

spuiten in ontelbaar veel kleuren. Over die

mijn wenken bediend. Dan bouwt Kusters

Kemp wil ik meer weten.

aan het portret van Kemp door hem uit zijn

Uit de bronnenlijst achterin het boek
wordt duidelijk hoeveel artikelen en boekjes

gedichten tevoorschijn te analyseren. Ik geef
een voorbeeld, niet het sterkste misschien,

Kusters over Pierre Kemp of over aspecten

maar mij ontroerde het. Kemp schrijft ge-

van zijn werk heeft gepubliceerd. Wat mij

dichten bij een speelgoedcatalogus in 1962,

betreft had dit boek meer een verzamelbun-

onder andere over een achttiende-eeuws

del daarvan mogen zijn. Naast een hoofd-

poppenhuis: ‘In Augsburg staat een poppen-

stukje over het leven van Kemp, zou er

huis / met zeven bekwame vertrekken. /

bijvoorbeeld een hoofdstuk gewijd kunnen

In één hangt stilte, in andere geruis / van

worden aan de poëzie van rond 1910, de na-

slapende tijd, die het huis moet wekken. /

werking van symbolisme en impressionisme

Straks zitten en lopen er knechten en

en hoe de generatie van 1910 daarop reageer-

vrouwen, / soms nog in kleiner formaat, / als
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meisjes van haast driehonderd jaar / en met

vliegerpapier. Het papier dus waarin Kemp

even oud haar. / Wat doen keukengerei en

altijd zijn boeken kaftte. En dan scheuren

weefgetouwen / en waar slaan de klokken en

we dagelijks een blaadje uit, houden het

op hoe laat? / Want daar komt het vooral op

tegen het licht en leggen het vervolgens

aan! / Als die klokken voor het laatste klin-

ergens neer. Op een bureau, in de bus. We

gelen gaan, / komt een vaarwel aan al die

plakken het op een raam. We stoppen het bij

schalen, / meubels, gordijnen en foudralen. /

de overburen door de bus of laten het achter

Om de paarden voor het rijtuig te halen /

in een treincoupé.

rechterscheen / en al de vlijt van mijn linker-

prettig. En als de bundel is leeg gescheurd

been, / maar waar vind ik nieuw tehuis en

gaan we naar het Bonnefantenmuseum of

waar moet / ik uiteindelijk heen?’

de boekhandel voor een nieuwe.

Kusters constateert dat er op de foto

Het in 1962 door Claus uitgekozen

waarop Kemp zich baseerde nergens een

gedicht ‘Zonsopgang’ hoort zeker in die

klok te zien is. Maar ook ziet hij dat je in dit

bloemlezing thuis.

poppenhuis nergens heen kunt of het moet
zijn langs een zwarte koets linksonder. En

‘Er drijft een hoed van licht naar boven. /
Ik reik en wil hem om mijn kop / en kan

zo wordt duidelijk dat Kemp in zijn eigen

mijn onmacht nauw geloven: / de zon komt

kamertje, ook met een speelgoedgids op

op. / Haar prachtig stro valt in ovalen / en

schoot, geen kant meer uit kon. Kusters

hoopt zich langzaam op mijn haar. / Ik voel

werkt het gegeven van de bijzonder subjec-

mij zo vreemd ademhalen, / terwijl ik in de

tieve en onvolledige waarneming van Kemp

volte staat / van licht, dat staat rond me uit

op meer plaatsen uit. Dat is interessant.

te breiden / de hoed, die alles om mij vat, /

Moe word ik een beetje van alle gedoe
rondom de muzen. Dat werden de a- of anti-

wat ik vanaf mijn kindse tijden / heb liefgehad.’

literaire gezinsleden van Kemp ook, maar er
wordt wel heel veel aandacht aan gegeven.

Wiel Kusters, Pierre Kemp. Een leven.

En dan al die Kempianen nog: Reijnders,

Uitgeverij Vantilt, Nijmegen 2010, 744 blz.,

Lodewick, Prick... Ik geloof het wel. Wat wijs

H 39,95.

overigens van Kusters om niet in te gaan op
wat er na Kemps overlijden allemaal nog
gebeurd is.
Meneer Kusters! U schreef een indrukwekkende biograﬁe. Dat kunt u, maar u bent
te groot voor een biograﬁe en Kemp ook.
We doen het anders.
Voor 2011, de 125ste geboortedag, zijn we
waarschijnlijk te laat, maar tot 2017, de vijftigste sterfdag, hebben we nog wel even tijd.
Ik stel voor: een bloemlezing van 365 gedichten, als scheurkalender, op transparant

Len Borgdorff

|

Nee, er hoeft geen datum op. Want Kemp
is van alle tijden en de ontmoeting is altijd

65 Maatwerk Borgdorff over Kusters over Kemp

ben ik al op weg met de rechtervoet, / met de
linkervoet en al de spoed / van mijn ijverige
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Vraagtekens plaatsen

‘Ontvangenis’: ‘Er zijn vannacht twee wolken in mij neergedaald: / een roze wolk van

Op de achterﬂap van Aaibaar wild, de debuut-

pluis en zoet Marialof, / stalstro en engeltjes

bundel van Mart van der Hiele, staat een

die zingen // Nooit verloren toch gevonden /

niet te missen leesaanwijzing. Er wordt na-

suikerspin de bocht gaat in // en nog een rood-

melijk gemeld dat de dichter bij het schrij-

doorlopen, keihard maagdenvlies.’

ven het adagium ‘liever de sloopkogel dan
de clusterbom’ hanteert. Liever stukje bij

Ja, Van der Hiele hanteert de sloopkogel,
maar hij breekt niet tot de grond toe af. ‘Ook
de afbreker bouwt op’, schreef Louis Paul
Boon eens en ik ben geneigd dit adagium

|
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beetje afbreken, dan in één keer opblazen,
vertaal ik dan maar vrij. En ik verbind er direct maar de conclusie aan dat Van der Hiele

tussen haakjes te plaatsen bij het adagium

zichzelf beschouwt als een dichter die niet

van Van der Hiele. Wat Van der Hiele in zijn

zozeer creëert, maar die afbreekt.
Dat klopt aardig met wat ik in de bundel

gedichten wil doen, is de vanzelfsprekendheid van het gezag van zaken en instanties

lees. Van der Hiele refereert aan een groot

ter discussie stellen. In vrijwel elk gedicht

aantal zaken die normaal gesproken met de

wordt wel verwezen naar een groot kunst-

nodige eerbied worden behandeld, zoals

werk uit de westerse cultuur, of naar gezag-

Horatius, Gorter, militairen in oorlogssitua-

hebbende instanties zoals de kerk. Deze

ties, godsdienst, ouders, et cetera. Op zijn

zaken worden kritisch benaderd, maar uit

mildst beziet hij ze met ironie, vaak ook

de gedichten spreekt juist ook respect voor

hebben zijn gedichten een wat grimmige

de instanties en de behandelde kunstenaars.

ondertoon. Een titel als ‘Dreigroschenmesse’

Om de cultuur levend te houden, is het

spreekt in dit opzicht boekdelen: ‘Voor bij

nodig deze voortdurend te blijven bevragen,

het ontslapen van alles en bijna / iedereen:

en dat lijkt me Van der Hieles uitgangs-

een kleine wachtkamermis.’ Het is een

punt.

gedicht dat losjes refereert aan Brechts

De kwaliteit van de gedichten in deze

‘Dreigroschenoper’ en tegelijk een kerk-

bundel is wat wisselvallig. Een gedicht als

dienst parodieert – en daarmee vragen stelt

‘Zorgplicht’ is hier een mooi voorbeeld van.

aan de mis, het geloof en de religie.
Van der Hieles adagium levert soms verrassende invalshoeken op, zoals bij de grim-

Het opent met een rake regel: ‘Ik weet nog
steeds niet waar het hapert tussen / mijn
moeder en geluk.’ Maar het gaat vervolgens

mige beschrijving van de herdenking van de

door met een lange, en nogal ﬂauwe opsom-

Eerste Wereldoorlog in Ieper, 2019 (een eeuw

ming van veiligheidsmaatregelen die de ‘ik’

na de Vrede van Versailles), die wordt afge-

moet nemen op aanraden van zijn moeder,

zet tegen de huidige vredesmissies in

in reactie op de geboorte van haar kleinkind.

Afghanistan. Soms ook loopt Van der Hieles

Van der Hiele formuleert in andere gedich-

sloopneiging uit op ﬂauwiteiten, zoals in

ten wat cryptisch, of hij maakt zijn zinnen

‘Dubbelpsalm’, dat poëtisch volledig leunt

niet af, waardoor hij meer lijkt te suggereren

op de Bijbel. Van der Hiele probeert er een

dan daadwerkelijk te zeggen. ‘Zolang de

eigen draai aan te geven maar op een weinig

nacht nog aanhoudt, schept een deur / vol-

overtuigende manier omdat het allemaal

doende afstand’, is zo’n regel, of: ‘Ze breken

nogal voor de hand ligt. Dat gebeurt ook in

de nacht aan met troffels en kwasten: /
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een kamer voor straks als we kinderen.’
Mart van der Hiele is duidelijk belezen

Sharon Creech (vert. Michèle Bernard), Haat
die kat. Hoogland & Van Klaveren, Hoorn

en hij houdt er een eigenzinnige opvatting

2009, 128 blz., H 14,50. Oorspronkelijke

op na van wat poëzie nu precies is. Zijn

titel: Hate that cat.

gedichten maken de aaibare titel waar: ze
lijken ‘gevaarlijk’, maar sluiten bij nadere

Elizabeth Kooman

beschouwing goed aan op de opvattingen
waarbij vraagtekens worden geplaatst. Is dit

|
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erg? Nee, het levert een heel leesbare dichtbundel op. Het is – door het soms gewild

Hopen dat het Pasen wordt

poëtische in de regels van Van der Hiele –
wat mij betreft geen bundel om verliefd op

Nu ik dit schrijf, duurt het nog wel even,

te worden. Maar dat is wellicht ook wel wat

maar met het boekje-met-cd’s dat ik zojuist

veel gevraagd.

gelezen en beluisterd heb, begin ik toch

Mart van der Hiele, Aaibaar wild.

mij een tijd waarin muziek een belangrijke

alvast toe te leven naar de lijdenstijd. Voor
De Contrabas, Amersfoort 2010, 56 blz.,

plaats inneemt. Zelf zingend, en luisterend

H 12,50.

naar andermans muziek en zang dringt er
soms ineens iets bij mij door van het verhaal

Edwin Fagel

van Christus’ lijden en sterven. Toegegeven,
vooral van de onbevattelijkheid ervan.
Joseph Haydn is een van de vele componisten die het lijden van Christus tot

ps Haat die kat

verklanking bracht. Ik heb het over zijn Die
Sieben Letzten Worte, dat hij bewerkte voor

In Liter 59 schreef ik over Jack, een jongen

verschillende bezettingen, waaronder strijk-

die poëzie leert lezen en schrijven en van

kwartet. In de loop van de geschiedenis

zijn ervaringen een dichterlijk dagboek bij-

werd dit werk ten gehore gebracht in uitvoe-

houdt: Hou van die hond. Maar Jack was nog

ringen waarbij de muziek werd afgewisseld

niet uitgeschreven, ontdekte ik toen Liter al

met voorgedragen teksten over lijden en

bij de drukker lag. Er is nu ook Haat die kat.

sterven.

In het nieuwe schooljaar leert Jack van alles

Het Ensor Strijkkwartet wilde deze tra-

over ‘onomoto-nog-iets’ en ‘alliter-nog-iets’

ditie voortzetten en vroeg schrijver Dimitri

van de onvolprezen juf Stretchberry, die

Verhulst om verhalen te schrijven bij elk van

ook dit jaar zijn juf is. Daar is Jack blij mee:

de zeven kruiswoorden. Wel moest door die

‘Ik hoop dat u / elk jaar / samen met mij /

verhalen de muziek worden losgekoppeld

een klas / doorschuift. // U begrijpt / mijn /

van het ‘religieuze gegeven’. Verhulst diende

hersens.’

de kruiswoorden te benaderen vanuit de

Hou van die hond is geel met rood. Haat die

dagelijkse realiteit. Dat heeft hij gedaan.

kat is rood met geel. Ze staan prachtig naast

Het heeft een mooi boekje opgeleverd, maar

elkaar in de kast, maar moeten er vooral met

in zijn opzet slaagt het Ensor Strijkkwartet

regelmaat uitgehaald worden.

wat mij betreft niet. Mijn gedachten gaan

LITER 61 (binnenwerk)_Opmaak 1 06-04-13 14:32 Pagina 68

gedurende lezen en luisteren vanzelf terug

de muziek terughoren. En juist dan kan het

naar de oorspronkelijke context van de

huiveren beginnen, zoals in ‘Sonata v’, over

zeven laatste zinnen.

‘Ik heb dorst’. De roep, die door de eerste

In het eerste verhaal leverde dat me een
nieuwe blik op. Bij de zin ‘Vader, vergeef

viool wordt ingezet en terugkomt in de
andere partijen, klinkt hees, vermoedelijk

hen, want zij weten niet wat zij doen’, werd

door het niet al te stevig aanzetten van de

mijn aandacht meestal getrokken naar de

strijkstok.

grootsheid van de zoon die zijn eigen moor-

Zulke woordverklankingen wil ik vaker
horen. Ze zijn er vermoedelijk ook vaker,
maar in de muziek zit in mijn luisterbe-

|
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denaars kan vergeven. Maar Verhulsts verhaal trekt de aandacht naar de vader, van wie
de vergeving in dit kruiswoord van Christus

leving geen fractie van het leed dat de ver-

wordt gevraagd.

halen bevolkt. Ik neem me voor deze cd in

Het verhaal van Verhulst gaat over een
vader, die de moordenaar van zijn kind
nooit zal vergeven, of het moest in de vierde
betekenis zijn die zijn woordenboek geeft:

de lijdenstijd weer te luisteren, en dan los
van de verhalen.
En de verhalen, die lees ik ook nog wel
eens, maar dan niet meer allemaal achter

vergiftigen. Een rauwe klacht is dit, van een

elkaar, want zolang je ellende kunt doseren,

vader die snakt naar gerechtigheid, maar

kun je dat maar beter doen.

weet dat hij daarop niet hoeft te rekenen.

Achtereenvolgens ontmoet ik een jongen die

‘De conclusie zal zijn dat het kind, eenmaal

zodadelijk in een container het ‘paradijs’

opgebruikt en ongeschikt verklaard voor

gaat proberen te bereiken, maar de verteller

verder amusement, de keel werd doorgesne-

weet al dat deze mensensmokkel niet goed

den door een afwezige vader van lang gele-

gaat aﬂopen – ‘Heden nog zult gij bij me

den, een te laag zelfbeeld, een drol van een

zijn in het paradijs’; een vrouw die op een

opvoeder uit het jaar Zoveel, het hele schap

station hoopt op de terugkeer van haar zoon

excuses.’ Een vader vragen de moordenaar(s)

uit een kamp – ‘Vrouw, ziedaar uw zoon’;

van zijn kind te vergeven, dat zou niet

een gewelddadige man en vader die bij

moeten mogen. Dat kan alleen de Zoon zijn

thuiskomst ontdekt dat zijn vrouw er met

eigen Vader vragen. En dan nog.
Rauw, dat zijn de verhalen stuk voor
stuk. Verhulst leest ze voor op een van de

zijn zoon vandoor is – ‘Mijn god, mijn god,
waarom hebt gij mij verlaten?’; een man
die zijn doodzieke vrouw bezoekt en haar

bijgevoegde cd’s en dat werkt. Zijn stem is

eigenlijk niet te drinken mag geven – ‘Ik heb

wat rafelig en donker, en samen met zijn na-

dorst’; een man die zijn levensloop in vogel-

drukkelijke articulatie geeft dit de verhalen

vlucht overziet, voelt dat zijn tijd op is, bang

de indringende toon die bij ze past.

is – ‘Het is volbracht!’; een vrouw onderweg

Haydns muziek, op de andere cd en met
partituur in het boekje, klinkt mij nu, na

naar het ziekenhuis alwaar ze over het
levenseind van haar geliefde man gaat

deze verhalen, soms te luchtig. De uitvoe-

beschikken – ‘Vader, in uw handen beveel ik

ring is weliswaar verzorgd, en de opname

mijn geest.’

klinkt zelfs op mijn gebrekkige afspeelap-

Een volheid aan menselijk lijden vormen

paratuur helder, maar de diepte van de

deze zeven verhalen. Ze doen mij, alle los-

kruiswoorden kan ik slechts nu en dan in

koppelingspogingen van het religieuze ten
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spijt, snakken naar geloof in de waarachtig-

gaat en ontvankelijk wil blijven voor het

heid van het goddelijke lijden van Christus.

mysterie.

En ik kan niet wachten tot het Pasen wordt.

Willem Jan Otten is een van de auteurs

Het slotdeel van Haydns compositie is een

die aandacht krijgen in het boek Nederlandse

verklanking van de aardbeving na het ster-

schrijvers en religie 1960-2010, van Jaap

ven van Jezus ‘waarmee heel Jeruzalem door

Goedegebuure. Zoals Aleid Truijens in De

elkaar werd geklutst.’ Daarna heeft Verhulst

Volkskrant schreef, verwachtte ook ik bij deze

het laatste woord: ‘Hierna is er niets! (en ik

titel een soort ‘naoorlogse literatuurge-

Dimitri Verhulst en het Ensor Strijkkwartet,

‘schrijversproﬁelen’ zoals de auteur ze zelf

|

schiedenis met religie als invalshoek’. De
titel is wat ongelukkig gekozen, want dit

69 Maatwerk Kooman over Goedegebuure

hoop dat ik mij vergis).’ Dat hoop ik ook.
Van harte.

boek is meer een verzameling essays, oftewel
de zeven laatste zinnen. Contact, Amsterdam

in zijn inleiding noemt. Toch bevalt deze

2010, 96 blz., H 24,95. Met twee cd’s.

opzet me wel. Waar een volledigheid nastrevend overzichtswerk voor mij iets

Elizabeth Kooman

afstandelijks kan hebben – ik lees het vooral
om kennis te vergaren – zet deze essayistische manier van schrijven me aan het denken. Daarom besloot ik dat dit maatwerk

‘Waar-achtig’ geloof

geen afgewogen bespreking zou worden,
maar meer het verslag van een gemijmer dat

‘Je scepsis niet ongedaan kunnen denken –
maar haar begrijpen, en vervolgens aanvaarden dat je de geloofsmysteries niet tot

ontstond tijdens en na het lezen.
Verbindende lijn in Nederlandse schrijvers
en religie is de terugkeer van religie en spiri-

een consensus met je sceptische zelf kunt

tualiteit binnen het literaire veld. Religie

brengen.

wás er nog wel aldoor in de literatuur, maar

Het is verrijzenis, vleselijk, of het is niets.
Het vrijzinnig theologische, met z’n over-

mocht er eigenlijk niet zijn. Rond de jaren
’80 komt daarin verandering, aldus

drachtelijke opvatten, dat is de feitelijke

Goedegebuure. Hij noemt de verschijning

capitulatie. Je hebt als gelovige de spanning

van het boekje Over God (1982) als keerpunt.

van de paradox te aanvaarden en strijdig te

Hierin spreken zeven schrijvers zich uit over

leven.’
Zo schrijft Willem Jan Otten in zijn

God en geloof. Goedegebuure schrijft: ‘het
taboe op een onvooringenomen of positief

zomerdagboek De bedoeling van verbeelding

gestemd spreken over de religie, dat ge-

(Veen, Amsterdam 2003, blz. 104-105). Een

durende de jaren vijftig en zestig in leven

citaat dat ik terugvond in mijn ‘leeslogboek’,

was geroepen en nauwlettend werd bewaakt

en de citaten die daarin terechtkomen zijn

door invloedrijke opiniemakers als

meestal woorden waarin ik mijzelf herken.

W. F. Hermans, Rudy Kousbroek en anderen,

In dit geval omdat hier een man aan het

werd hiermee doorbroken’ (blz. 13).

woord is die gelooft tegen zijn ongeloof

Goedegebuure kiest in zijn boek duide-

in. Een man die niet zijn scepsis in de

lijk niet voor auteurs als Maarten ’t Hart

doofpot stopt, maar door die scepsis heen

en Jan Siebelink, die hun afscheid van het
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geloof dat zij meekregen, verwerken in hun

geloven, maar je wilt eigenlijk niets liever.

boeken. Nee, zijn belangstelling gaat uit

Dan gebeurt wat er gebeurt wanneer je

naar schrijvers die gegrepen zijn door religie

een toneelstuk ziet: voor de duur van de

en daarop in hun werk reﬂecteren. Enkele

voorstelling ben je er heilig van overtuigd

belangrijke namen die aan bod komen:

dat de acteur het door hem gespeelde perso-

Reve, Kellendonk en zoals gezegd Otten,

nage is. Je schort je ongeloof op. Coleridge

Burnier, De Jong (die we momenteel in Liter

noemde het ‘the willing suspense of dis-

volgen), Faverey en Ouwens. Goedegebuure

believe’.
Ik moest denken aan een ander over-

|
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benoemt zijn belangrijkste onderzoeksvraag als volgt: ‘[...] hoe hebben religieuze

geschreven citaat uit Ottens zomerdagboek.

preoccupaties vorm gekregen in een spe-

Ook hij brengt daarin geloof en toneel sa-

ciﬁeke thematiek en een speciﬁeke stijl?’

men: ‘We zeggen altijd dat de acteur Hamlet

(blz. 23).
Daarmee grijpt hij, vind ik, een heel in-

speelt, maar in werkelijkheid komt Hamlet
in de acteur al dan niet aan de oppervlakte.

teressant onderwerp bij de kop. In dit boek

[...] In analogie hiermee is Christus dus geen

is sprake van literaire analyse waarbij de

projectie, althans, het heeft geen zin om het

levensovertuiging en de levensvragen van de

in zulke termen over hem te hebben. Hij

auteur er nadrukkelijk toe doen. Met andere

maakt zich meester van de gelover’ (p. 52).

woorden: literatuuranalyse wordt in dit

Waar het in termen van oprecht veinzen de

boek niet losgekoppeld van de schrijver en

mens is die zichzelf tracht te overtuigen

van wat hem beweegt. En dat is wel eens

van het bestaan van het goddelijke, daar

anders (geweest). Zeker religie was en is wat

lijkt in deze analogie van Otten de actie uit

dat betreft een gevoelig onderwerp, dat

te gaan van het goddelijke zelf (Christus in

betoogt ook Goedegebuure zelf in zijn boek

dit citaat).

(blz. 21).
Een staaltje van knappe analyse volgens

Tijdens het lezen van het hoofdstuk over
schrijver en dichter Willem Jan Otten drong

deze beginselen vormt het essay over Frans

zich een vraag aan me op. Goedegebuure

Kellendonk. Over Mystiek lichaam zei

merkt al in de inleiding van zijn boek op dat

Kellendonk zelf (in de bewoordingen van

de nieuwe generatie gelovende schrijvers

Goedegebuure) dat het in deze roman draait

het geloof beleeft als een persoonlijke aan-

om ‘de teloorgang van een religieus ideaal

gelegenheid. De katholieken (als Otten en

met een lange traditie’, namelijk het katho-

Van Brederode) zouden zich weinig aantrek-

licisme. Die teloorgang betreurde

ken van de regels van het Vaticaan. En aan

Kellendonk. In Mystiek lichaam uit hij dat in

een katholieke zuil binnen het literaire veld

het motief van de ‘verkeerde wereld’ en de

is niet langer behoefte.

keuze voor parodie als stijlmiddel. Waar
parodie is, zo betoogt Goedegebuure, daar is

Daar zit vast veel waarheid in, maar wat
ik een beetje mis, is dat wat mij juist boeit:

een norm, die in de parodie tegelijk onder-

hoe iemand als Otten zijn intellectuele,

uitgehaald én bevestigd wordt.

dichterlijke, wervelende manier van denken

Dit procedé sluit naadloos aan bij het

toch weet te rijmen met een orthodoxe ma-

begrip dat Kellendonk in het leven riep:

nier van geloven. Die orthodoxie, die zeker

‘oprecht veinzen’. Je verstand weigert te

niet gelijk staat aan het slaafs volgen van
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kerkregels, die mis ik in Goedegebuures ver-

‘waar’ noemen? ... dat laat ik daar’ (Orthodox

haal over Otten. En die lees ik wel in Ottens

of niks. Boekencentrum, Zoetermeer 2008,

werk – neem alleen al het citaat waarmee

blz. 11).

ik dit schrijven begon. Of zie ik wat ik graag
wil zien, mijzelf tot geloof lezend?
Die vraag zette mij weer aan tot een volgende mijmering. Want wanneer er in analy-

Jaap Goedegebuure, Nederlandse schrijvers en
religie 1960-2010. Vantilt, Nijmegen 2010,
208 blz., H 18,95.

se van literatuur ruimte is voor de auteur

sionele lezers – literatuur mogen lezen
gebruikmakend van en reﬂecterend op hun
eigen levensovertuiging of levensvragen?

Nijhoff tussen ingeving en

Zolang je je eigen levensbeschouwing niet

zingeving

als een bord voor je kop houdt, durf ik voorzichtig te stellen dat die soms kan helpen

‘Als taal meer is dan een middel tot argu-

in het begrijpen van literatuur en poëzie

mentatie, wordt zij een opening naar een

waarin religie een rol speelt. Leest u, als dit

nieuwe wereld’ (blz. 233). Met deze zin

u interesseert, nog eens het artikel in Liter

schetst Kees Bregman het uitgangspunt van

58 van Joy Ladin, die colleges over Emily

zijn in 2007 verschenen dissertatie De stem

Dickinson gaf aan studentes van een joods-

uit de oneindigheid: over de vormgeving van pre-

orthodoxe universiteit, en zich verbaasde

ken in het licht van poëzie en poëtica van Martinus

over hun inzichten.
Ach, soms is het niet eens zozeer zo dat

Nijhoff. Om de poort naar die nieuwe wereld
te ontsluiten, gaat Bregman op zoek naar

ik de schrijver begrijp. De schrijver begrijpt

de lyrische dimensie van de taal, die hij met

mij. Ik krijg niet zozeer inzicht in het werk,

behulp van Nijhoffs taalopvattingen vrucht-

als wel inzicht in mijzelf. Een prachtige

baar wil maken voor de preekkunst.

leeservaring die dan ook weer alleen schrij-

Taal, zo stelt Bregman in navolging van

vers en dichters in woorden kunnen vatten.

Nijhoff, is een levende materie die een brug

Ik eindig met een citaat dat mij zo’n erva-

kan slaan tussen het dagelijks leven en de

ring gaf, van de vorig jaar overleden Willem

goddelijke werkelijkheid. Als de dominee

Barnard, alias Guillaume van der Graft.

leert om de lyrische dimensie van de taal te

Een schrijver en dichter die meer ruimte

herkennen en in te zetten, dan kan dit zijn

moet krijgen in een volgend boek over lite-

preken alleen maar ten goede komen.

ratuur en religie. Want Nederlandse schrijvers

Met name Nijhoffs gedicht ‘De moeder

en religie verdient navolging en verdere

de vrouw’ komt Bregman van pas bij zijn

uitwerking.

analyses. Het is immers in dit gedicht dat

‘Merkwaardigerwijze is ‘waar-achtig’

Nijhoff gewag maakt van een ‘stem uit de

meer dan ‘waar’. Ik geloof waarachtig in

oneindigheid’, die vanuit de nieuwe wereld

heel het credo als ik (strikte voorwaarde)

het alledaagse binnendringt. Bovendien

liturgie vier, maar of het allemaal waar is,

sluit, in Bregmans lezing, de inhoud van het

– wat journalisten en andere intellectuelen

gedicht aan bij Nijhoffs opvattingen over

|
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met zijn religieuze ideeën en beleving, is
het dan ook niet tijd dat lezers – ook profes-

LITER 61 (binnenwerk)_Opmaak 1 06-04-13 14:32 Pagina 72

een maatschappelijk relevante taal die als

voorgangers (no pun intended ) schenkt Breg-

‘brug’ kan dienen tussen de alledaagse wer-

man aandacht aan de religieuze aspecten

kelijkheid en de ervaring van het rijk van

van Nijhoffs werk, zonder deze religieuze

God. De anekdote als uitgangspunt, de aan-

aspecten ondergeschikt te maken aan een

wezigheid van het onzegbare in de witregels

esthetische of autonomistische benadering.

en een uiteindelijke grensoverschrijdende

Zo komt een Nijhoff in beeld, die in het we-

ervaring zijn volgens Bregman stuk voor

tenschappelijk debat tot op heden goeddeels

stuk werkzame procedés in dit gedicht, en

genegeerd is: een Nijhoff die niet alleen op

|
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geen van deze procedés zou volgens Breg-

zoek is naar dichtregels, maar ook en vooral

man misstaan in ‘poëtisch-ambachtelijke’

naar zingeving.

preken.
Daarnaast signaleert Bregman dat ook

Helaas valt er op Bregmans aanpak ook
het een en ander af te dingen. Zijn uitgangs-

de dichter, net als de dominee, onderworpen

punt is weliswaar innovatief, maar de

is aan invallen. Zoals een dominee godser-

uitwerking ervan schiet tekort. Het kost de

varingen heeft, ervaart ook de dichter een

onderzoeker de nodige moeite om Nijhoffs

moment van inspiratie. Bregman onder-

taalopvattingen relevant te maken voor de

zoekt deze poëtische ingevingen vanuit het

preekkunst en hij blijft dan ook steken bij

perspectief van de praktische theologie.

een inventarisatie van overeenkomsten tus-

In de loop van zijn onderzoek legt Bregman verrassende raakvlakken bloot tussen

sen Nijhoffs uitspraken enerzijds en opvattingen in de theologie anderzijds. ‘Nijhoffs

de poëticale opvattingen van Nijhoff ener-

opvatting [...] bevindt zich in goed gezel-

zijds en de joods-christelijke traditie an-

schap’, heet het (p. 233). Hierdoor verwordt

derzijds. Het Hebreeuwse woord ‘dabar’

het proefschrift stilaan tot een handboek

bijvoorbeeld, zo toont Bregman aan, heeft

voor dominees, waarbij Nijhoffs poëzieop-

connotaties die vergelijkbaar zijn met

vattingen zo veralgemeniseerd worden, dat

Nijhoffs opvattingen over de daadkracht van

het onduidelijk wordt waarom Bregman

woorden. Anderzijds blijkt een nijhoviaans

Nijhoff nog nodig heeft voor zijn betoog.

begrip als ‘vormkracht’ naadloos aan te
sluiten bij speciﬁeke theologische tradities.
Met dit proefschrift begeeft Bregman
zich op de grens van literatuurwetenschap

Daarnaast is het teleurstellend dat de
auteur een analyse van de literair-historische context achterwege laat. Nijhoff staat
immers niet alleen in veel van zijn opvat-

en homiletiek. Het literatuurwetenschap-

tingen. Waar Bregman terecht stelt dat het

pelijke belang van de onderzoeksresultaten

begrip ‘zinsverband’ een centrale rol speelt

is helaas bescheiden: het werk bestaat

in Nijhoffs poëtica, verzuimt hij te melden

goeddeels uit instemmende samenvattingen

dat Nijhoff daarmee in de traditie staat van

van analyses van Nijhoffkenners als Gillis

Albert Verwey en De Beweging. Dit soort

Dorleijn en Wiljan van den Akker.

omissies is spijtig, omdat Bregman hiermee

Toch levert Bregman wel degelijk een belangrijke bijdrage aan het literatuurweten-

het maatschappelijke debat ten tijde van
Nijhoffs poëzie, alsmede de alledaagse

schappelijk debat. Deze zit hem niet zozeer

werkelijkheid van de dichter uit het oog

in de uitkomsten van zijn onderzoek, als wel

verliest.

in het uitgangspunt ervan. Anders dan zijn

Verder moet gezegd dat Bregman een
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eenzijdige voorstelling geeft van Nijhoffs

het geval zijn, vanuit het oogpunt van we-

poëzie. Zoals het Nijhoff-onderzoek van de

tenschappelijke analyse kan dit niet gelden.

afgelopen decennia heeft aangetoond, is

De dichter is misschien poortwachter op de

Nijhoffs werk doorspekt met dubbelzinnig-

grens tussen de alledaagse werkelijkheid en

heid en maskerade. Daarom kunnen we er

een ‘nieuwe wereld’, maar tussen ingeving

niet van uitgaan dat Nijhoffs godsbegrip on-

en zingeving zit een hemelsbreed verschil.

dubbelzinnig aansluit bij de joods-christelijke traditie. Want wat betekent het woord

Bregman stelt dat de dominee de lyrische
dimensie van taal moet gebruiken, opdat

de brahmaan J. A . Dèr Mouw, de spinozist

levenswerkelijkheid van mensen’ (blz. 233).

Albert Verwey? Het is te betreuren dat

Maar een dominee die een preek voorbe-

Nijhoffs poëzie niet in zijn veelzijdigheid

reidt, heeft in zijn zoektocht naar lyrische

wordt bestudeerd, maar erger is het feit, dat

taal veel minder vrijheid dan een dichter.

Nijhoffs poëtica gereduceerd wordt tot een

Immers, de dominee zal zich altijd moeten

theologisch praatje.

beroepen op de (unieke) taal van de Bijbel,

En dit brengt mij bij de grootste makke
van het proefschrift: er is een wezenlijk ver-

niet op de eerste de beste inval die door een
anekdote wordt opgewekt. De dichter kan

schil tussen poëzie en preekkunst, waarmee

zijn inspiratie overal vandaan halen, zelfs

Bregman onvoldoende rekening houdt.

uit activiteiten die de dominee als zondig

Terecht beweert hij, dat de Bijbel lyrische

zou beschouwen, terwijl de dominee de

taal bevat, maar dit betekent niet dat alle

herkomst van zijn invallen telkens opnieuw

lyrische taal ook automatisch Bijbels is. Het

kritisch zal moeten bestuderen. Hij kan er

parallellismus membrorum van de Bijbelse

dan ook niet vanuit gaan dat alle lyriek

taal is niet de sonnetvorm van Nijhoff; zelfs

goddelijk is, of dat elke stem uit de onein-

in ‘De moeder de vrouw’ heeft het lyrisch

digheid gevolgd moet worden. Zoals de

ik een psalmcitaat nodig om tot een ware

verteller vraagt in Salman Rushdies The

grensoverschrijdende ervaring te komen.

Satanic Verses: ‘Of what type – angelic, satanic

Het lijkt wel of Bregman geen onderscheid

– was Farishta’s song? [...] Let me put it this

wil maken tussen verschillende vormen

way: who has the best tunes?’ (blz.10).

van vertoog.
Noch maakt hij onderscheid tussen dich-

De stem uit de oneindigheid is helder geschreven, met liefde voor taal en liefde voor

terlijke inspiratie en goddelijke openbaring.

het werk van Nijhoff. Het is een waardevol

In Bregmans visie brengt taal, de brug,

boek dat aandacht schenkt aan een gegeven

zowel de dichter als de dominee tot aan de

dat pas recentelijk meer wetenschappelijke

grens van de nieuwe wereld, waarna elk van

aandacht heeft gekregen: het feit dat de

beiden zijn eigen weg gaat. De vraag is of

Nederlandse literatuur van de twintigste

deze aanname verdedigbaar is. Gaan de

eeuw bol staat van de religieuze thema’s, en

dichter en de dominee gelijk op? Als het gaat

dat deze thema’s, alsmede de verwerking

om ingevingen, citeert Bregman Nijhoff:

ervan in lyrische pogingen tot zingeving, tot

‘Waar die inval vandaan komt, doet minder

op de dag van vandaag doorwerken in het

ter zake’ (blz. 223). Dit mag dan voor Nijhoff

maatschappelijk debat.

|

‘het unieke en onherleidbare woord van
God doorbreekt in de alledaagse taal en de
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‘God’ voor Nijhoff, in een tijd dat hij
omgaat met de joodse Victor van Vriesland,

LITER 61 (binnenwerk)_Opmaak 1 06-04-13 14:32 Pagina 74

De aanname echter dat de dichter dezelf-

willen dat er een kleine bloemlezing be-

de ervaring heeft als de dominee, en dat hun

stond.’ Mijn verzoek was snel de deur uit en

ingevingen van vergelijkbare aard zijn, is

zijn antwoord snel terug. Wij gingen samen

goed beschouwd, hoe spannend ook, zowel

die bloemlezing van honderd gedichten

wetenschappelijk onverantwoord als theo-

maken. Ik zou mijn keuze van honderd

logisch onzuiver. Literatuuronderzoek zou

inbrengen, hij zijn honderd, en dan zouden

meer gebaat zijn bij een aanpak van de ma-

we overleggen. Ik herlas de laatste zin van

terie die net zozeer rekening houdt met de

zijn essay: ‘De Mérode wacht op lezers die
zich genietend van zijn formidabele regels
durven laten raken door zijn dramatische
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religieuze dimensie(s) van Nijhoffs werk als
met de maskerade, de meerduidigheid van
zijn dichtkunst en die daarbij de essentiële

verlangen naar een zuiverende liefde.’ Hij

vraag stelt, hoe ingeving, zingeving en

had na zijn bekering gezocht naar een dich-

lyriek zich verhouden tot de literair-histori-

ter die concrete en onsleetse woorden in

sche context.

huis had voor christelijk geloven. Hij kende

Kees Bregman, De stem uit de oneindigheid:

was voor hem een aha-erlebnis.

natuurlijk Ida Gerhardt, maar De Mérode
over de talige vormgeving in het licht van poëzie en
poëtica van Martinus Nijhoff. Boekencentrum,
Zoetermeer 2007, 320 blz., H 25,90.

Ik legde Otten mijn criteria voor: literaire kwaliteit, poëziebestendigheid in de
21e eeuw, thematisch evenwicht met zijn
oeuvre, aandacht voor de ontstane canon uit

Lennard van Rij

zijn werk. Hij vond dit een goede werkbasis.
We zouden wel zien.
In maart 2009 stuurde hij mij zijn keuze
(125), natuurlijk zonder dat hij de mijne ge-

The making of De gedroomde zoon

zien had. Tot mijn schrik ontdekte ik dat onze overlap uit slechts 22 gedichten bestond.

Sinds 2008 heb ik twaalf keer een culturele

Maar Willem Jan vond dat dit nogal meeviel.

Hogelandreis geleid, in het voetspoor van

Tot deze ‘gezamenlijke’ gedichten behoor-

De Mérode naar Uithuizermeeden en Spijk,

den bijvoorbeeld ‘Dialogue mystique’,

met als toetje de schilder Helmantel in

‘Geboorte’ uit de Maria-cyclus, het jongens-

Westeremden. Steeds was een bus van vijftig

gedicht ‘De eerste jacht’, het bekende

personen snel voltekend. Iedere keer vroe-

‘Voorbereiding’ en ‘Ik ben geen vader en ik

gen de mensen tevergeefs: kan ik gedichten

heb geen zoon’. Ook bij de Chinese gedich-

van De Mérode kopen? Er was al jaren geen

ten van De Mérode liep onze keuze tamelijk

bloemlezing te krijgen.

gelijk op. Zelfs ‘De geranium’ hadden we

In 2009 las ik de nieuwe essaybundel van
Willem Jan Otten, Onze lieve Vrouwe van de

allebei gekozen.
Drie middagen zaten we op mijn kamer

Schemering (shortlist ako Literatuurprijs

te schiften, twee verschillende mannen. Dat

2010) met daarin een mooi stuk over Ottens

ik levenslang gereformeerd en hij pas sinds

poëtische ontdekking, het ‘imposante en

een jaar of twaalf gelovig was, en katholiek,

zinderende oeuvre’ van Willem de Mérode,

deerde ons niet, integendeel. Een echt ver-

zoals hij het noemde. En zijn wens: ‘je zou

schil was dat ik al 55 jaar met de poëzie van
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De Mérode omging en hij nog maar sinds

voor ‘Het is een blijde dag’, dat ik een heel

2001. Hij wist niet welke de klassiek gewor-

mooi sneeuwgedicht vind, nogal Boutens-

den gedichten waren. Maar dat kon geen na-

achtig, maar toch: ‘En zalig in de blankheid

deel zijn. Het belangrijkste verschil tussen

van dit uur. / Kortstondig als de sneeuw,

ons was mijn voorkeur voor het stemmings-

maar wit en hel en puur!’

gedicht en zijn voorkeur voor de concrete,

Hij vond het te uitgesponnen, te week

nogal ‘kale’ poëzie met onverwachte beel-

van stemming. Van ‘Venezia’ moest hij ook

den.

weinig hebben. ‘Typisch een gedicht van

op De Mérodes poëzie had gekregen. Willem

vond ik het des te meer een fraai vloeiend

Jan opende mijn ogen voor regels die ik ging

liefdessonnet. (Ik neem het dus glimlachend

opwaarderen, zoals die vreemde, prachtige

helemaal op in het nieuwe hoofdstuk over

metafoor in ‘De zieke jongen’: ‘Zijn ogen

Venetië in mijn nieuwe De Mérode-biogra-

waren als ’t verschoten blauw / van zijde, die

ﬁe, zojuist verschenen.) Maar met de kwa-

lang in een lade lag.’

trijnen hield ik vol. Willem Jan Otten houdt

Ik keek nieuw naar ‘Het gastgeschenk’,

bundel De Rozenhof liever overslaan. Maar ik

niet van kwatrijnen. Hij wilde de hele
waarin iemand bij het wegvaren van een

redde een aantal prachtexemplaren. Hier

vogeleilandje in zijn bootje een souvenir

was dus sprake van een legaal verschil van

ontdekt. Daarmee wordt dit gedicht mooi

smaak, waarin we elkaar probeerden te

afgebroken midden in het mysterie. ‘En

naderen. Dat lukte, koppig waren we geen

als hij afstiet, zie, een kleine / krag groen

van beiden.

verschoof in de rivier / en in zijn boot vond

Andersom had Otten een voorkeur voor

hij een ﬁjne / behaarde tak als een zacht

de verloren-zoon-gedichten, vooral als dra-

dier.’

matische poëzie, met hun vinnig golvende

Op mijn beurt wist ik hem gemakkelijk
te winnen voor ‘Waanzin’, met dat verschrik-

gesprekken. Vanwege de archaïsche toon
waardeerde ik ze lager. Maar we bereikten

kelijke slot: ‘Blindelings tast ik langs de

een mooi evenwicht in de keuze van vier van

wereldwand / en stoot mijzelf gelijk een vaas

deze gedichten. Voor ‘De spiegel’ moest hij

aan scherven.’

echt aan mij trekken. Ik vond het te stroef,

Voor ‘Revius’ als onderwerp had hij, van

te weinig poëtisch. Hij houdt van de spiegel

huis uit en van zijn kerk uit, niet zoveel

als metafoor en viel voor dit scherp ontmas-

feeling, maar ik haalde hem snel over. Het is

kerende gedicht. Wat goed om als twee ver-

immers universeel: ‘En de eeuwigheid door-

schillende poëzieminnaars een bloemlezing

spoelde zijn gezicht.’ Ik stelde ‘De witte

te maken.

pauw’ voor, hij niet. Maar ik wist dat hij het

We gingen onze eerste sessie dus in met

kende, want ik had het ontmoet in zijn

22 gezamenlijke gedichten, we kwamen

roman Specht en zoon (p. 25-27). We namen die

eruit met 80. In het tweede gesprek kwamen

pauw, maar toen lieten we ‘De witte kater’

we tot 96. Nu restten nog enkele problemen:

erbuiten, wat eigenlijk jammer was.

de laatste gedichten, volgorde, spelling,

Ik kon hem niet over de streep krijgen

titel, inleiding. Daaraan besteedden we onze

|

iemand die nog nooit Venetië gezien heeft,’
zei hij. Dit laatste was waar, maar daarom

75 Maatwerk Werkman over Otten en Werkman

Tijdens onze gesprekken werd ik mij
ervan bewust dat ik een wat verkokerde blik
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de kwaliteit nu eigenlijk voor het eerst.
Vijf gedichten hadden we nog te kiezen
uit ons laatste twijfellijstje van 24. Ze waren
stuk voor stuk of door hem of door mij aangedragen. Dat werd aandachtig, intellectueel en spiritueel touwtrekken. Ik won met
‘Sledevaart’, ook door hem mooi gevonden,
maar te lang, te herhaalderig. Het moest
erin vanwege de intense stemming, het klassieke karakter en de biograﬁsche achtergrond, vond ik. Hij won met ‘Voorjaarsverwachting’. Ik vond het archaïsme ‘henenstrijkt’ niet mooi, en volgens mij was ‘kentelen/wentelen’ rijmdwang. Otten ontkende
dit niet, maar hij telde mijn bezwaren niet
omdat hij het zo’n visionaire samenballing
van grijs en licht vond. Samen waren we
ervan overtuigd dat we ‘De roker’ niet
mochten weglaten, met dat ﬁjn geciseleerde
Jugendstilmotief van sigarettenrook (van
‘Roken is dodelijk’ wist men toen nog niet):
‘De dunne rook, half grijs, half violet, / is,
rijk gekruld, als op Chinese prenten / ’t bevende bleke van lang gestengeld riet.’
Welke gedichten vielen in de eindfase
af ? Voor de liefhebbende bezitter van De
Mérodes Verzamelde Gedichten noem ik er een
dozijn; ze zijn op te zoeken op de volgende
bladzijden: 54, 269, 384, 976, 1268, 1411
(ingebracht door mij), 211, 348, 367, 494, 917,
994 (ingebracht door Otten). Ik wil maar
Hans Werkman (links) en Willem Jan Otten voor

zeggen: onze bloemlezing wijst ook terug

het geboortehuis van De Mérode in Spijk.

naar de Verzamelde Gedichten.

derde middag. We wogen onze keuze nog

droomde zoon. Daar zijn we allebei heel tevre-

Op Ottens voorstel werd de titel: De geeens aandachtig en lieten alsnog een gedicht

den over. Het is niet alleen een kernthema

afvallen: ‘Martelaren i’ vonden we toch te

bij De Mérode, ook ieder gedicht is een

vlak. Maar Willem Jan overtuigde mij nu

kind, en deze bloemlezing is de gedroomde

geheel van ‘Genezing’, vooral vanwege wat

zoon die Otten en Werkman samen voor

hij noemde ‘die rare metafoor’: de dood ver-

De Mérode geprocreëerd hebben.

schijnt als een hond naast het bed en wil dat
de zieke de hand op zijn kop legt. Ik zag

We kozen voor de moderne spelling en
eveneens voor het opheffen van vreemd
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geworden samentrekkingen als ‘kind’ren’

Een halfuursgesprek met Otten en Werk-

en ‘reegnen’. Ik vond dat Willem Jan de

man over deze bundel op de vpro-radio is

inleiding moest schrijven. Zelf zou ik te

te vinden op www.willemdemerode.nl

gemakkelijk terugvallen op eerdere formu-

(‘laatste nieuws’) en www.hanswerkman.nl

leringen. Het werd – dat mag ik wel zeggen

(‘allerlei’).

– een mooie introductie.
Welke volgorde moesten de gedichten

Op zaterdag 16 april en vrijdag 6 mei 2011
zijn weer Hogeland-dagtochten gepland.

en de hemelse liefde als grote De Mérode-

‘contact’).

thema’s lopen bij hem door elkaar heen. De
chronologie van ontstaan leverde de minst

Hans Werkman

aanvechtbare volgorde op. We waren het
eens met Willem Barnard zaliger, dat in de
volgorde van de gedichten zich ook een
levensloop weerspiegelt.

Ontheemd

Vervolgens deed Willem Jan een gewaagde greep: hij stelde voor te beginnen bij het

Wachtend op de steeds uitgestelde verschij-

einde en dan terug te lezen naar het begin.

ning van Drijfhout, de tweede roman van

Ik was er meteen voor gewonnen. Niet dat

Annette de Vries waarover ik voor Liter wilde

het niet gewoon van voren naar achteren

schrijven, las ik haar debuut Scheurbuik.

kan. Maar ook teruglezen is een legale vorm.

Waarom ik destijds Drijfhout uitkoos, weet

Zo kijk je vaak terug op een leven: vanuit

ik niet meer. Wel weet ik dat ik toen ik

de dood, daarna de verse herinneringen,

Scheurbuik las, begon op te zien tegen nog

dan verder terug. Bovendien konden we ons

zo’n boek. Maar toen was Drijfhout al onder-

boek dan openen met een terugkijkend ge-

weg naar mijn brievenbus.

dicht, het chronologisch laatste gedicht van

Meestal lees ik romans onbevooroor-

onze keuze, ‘Literatuurgeschiedenis’ uit

deeld, of in elk geval minder bevooroor-

1938. Daarin keek De Mérode zelf terug op

deeld, simpelweg omdat ik niet het hele

een geleefd leven. Als vroegste gedicht had-

oeuvre van de auteur in kwestie heb gelezen.

den we ‘Avondschool’ uit 1911 gekozen. Dat

Vaak zie ik dat als een tekortkoming mijner-

leverde ons ongewild een grapje op, want de

zijds, maar ik houd mijzelf voor dat zo’n

laatste regel valt samen met het dichtdoen

open houding ook voordelen heeft. Toen

van De gedroomde zoon: ‘Dan slaat de klok, en

Drijfhout op mijn deurmat viel, zette ik toch

met een luid plezier / klappen de boeken

mijn tegenzin aan de kant. De tekortkomin-

dicht en sluit de doos.’

gen die mij het leesplezier in Scheurbuik
ontnamen, waren met name van technische

Willem de Mérode, De gedroomde zoon. 100

aard en werden door meerdere recensenten

gedichten, gekozen door Willem Jan Otten en

aangekaart. Grote kans dat De Vries en haar

Hans Werkman. Uitgeverij Aspekt,

redacteur hiermee aan het werk waren ge-

Soesterberg 2010, 128 blz., H 16,90.

gaan. Toch?
Helaas. Ook in Drijfhout laat Annette de
Vries zien dat ze vol ideeën zit, maar de

|

Info vragen op www.hanswerkman.nl (knop
77 Maatwerk Kooman over De Vries

krijgen? Thematisch? Nee, want de aardse
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uitwerking laat te wensen over. Net als in

noemen van emoties. Ik vond een passage

Scheurbuik duurt het lang voor de personages

waarin zowel blijkt hoe ik het graag lees én

en hun context in de grondverf zitten,

hoe ik het niet graag lees. De ik is hier het

wordt er veel beschreven in plaats van ge-

dochtertje, haar moeder is inmiddels over-

toond en wisselen de personages ongeloof-

leden: ‘Van de weeromstuit verlangde ik erg

waardig snel van houding ten opzichte van

naar haar. Soms [...] kroop ik in de schilferi-

elkaar.

ge oksel van een grote boom in de tuin, vul-

De thematiek die De Vries in zowel

de die op met mijn lijf en luisterde naar het
geﬂuister van de bladeren in de wind. Net
zolang totdat ik er een lieve, lieve stem in

|

78 Liter 61

Scheurbuik als Drijfhout behandelt, is op zichzelf boeiend genoeg: identiteitsproblemen
als gevolg van het opgroeien in verschillen-

hoorde. Maman, houd me vast!’ Waarbij het

de culturen, in dit geval in Suriname en in

of ‘Net zolang tot’ of ‘Totdat’ mag zijn,

Nederland. Het verhaal gaat over een samen-

maar dat terzijde. Waar het om gaat is dat

geraapt gezin: ‘samengesteld uit drijfhout

het eerste zinnetje van deze alinea overbo-

dat is opgevist uit de rivier’. Een Surinaamse

dig is. Het verlangen spreekt zo duidelijk uit

man trouwt met een Nederlandse vrouw die

de boomscène dat het benoemen ervan een

twee zoontjes uit een eerder huwelijk heeft.

belediging is voor de auteur en de lezer.

Het jongste kind groeit op in Suriname en

Betrokkenheid bij de literatuur die ik

hecht zich aan zijn pleegvader. De vrouw en

lees doordat de roman in kwestie me erbij

het oudste kind kunnen niet aarden. Daarbij

houdt, me aan het werk zet, is al heel mooi.

komt, dat de Surinaamse man tegelijk een

Nog mooier vind ik het wanneer ik een

jonge Surinaamse vrouw onder zijn hoede

roman niet op afstand kan houden, wanneer

neemt, die een dochtertje van een Frans-

ik na lezing niet kan overgaan tot de orde

man heeft. Gevolg: spanning tussen de

van de dag zonder dat de personages en de

Surinaamse en de Nederlandse vrouw als

thematiek met me mee reizen, in ieder geval

tussen Hagar en Sara. Eigenlijk hebben we

voor een tijdje. Dat is De Vries nog niet

met drie volwassenen en drie kinderen van

gelukt. Maar het kán met haar thematiek,

doen die niet meer weten waar of bij wie ze

dat weet ik zeker, want zelfs wie één land en

thuis horen.
In beide romans is de betrokkenheid van

één familie heeft, kan zich soms ontheemd
voelen.

De Vries bij deze identiteitsproblematiek
duidelijk. Geen wonder. Zelf is zij kind van

Annette de Vries, Drijfhout. Atlas,

een Nederlandse moeder en een Surinaamse

Amsterdam 2010, 316 blz., H 19,90.

vader en woonachtig geweest in beide
landen. Wat ik vooral mis in haar romans is
dat ze míj tot een betrokkene maakt. Soms
lukt haar dat en wil ik opkomen voor de
oudste zoon, Barend, die zich het gros van
de tijd onuitstaanbaar gedraagt, maar wat
wil je, als je je echte vader alleen nog maar
op een cassettebandje kunt horen.
Regelmatig vervalt De Vries in het be-

Elizabeth Kooman
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Restruimte

lijk / gaf de paarden een losse hand // liep er
een pas achter om ernaar te kijken / liep

‘Wel eens van gehoord.’ Zo’n dichter was

door lange morgens // door voren als zwaar-

Marijke Hanegraaf voor mij. Wel eens een

den over vreemde / en stugge grond. Zo’n

gedicht van gelezen. Misschien wel eens in

vader. // Met de zon op zijn hoogst rusten

de Poëziekrant gezien. En nu ligt hier haar

zoals hij / een uur midden op de dag laten

bundel Restruimte.

ontstaan // onder een berk die het licht

Je kunt vriendelijk over haar gedichten

ﬁltert. / Dan, als je wakker wordt traag //

|

overeind komen traag je voeten grond geven
/ terwijl de wind over je verwachtingen spint

79 Maatwerk Bunt over Hanegraaf

zijn: zorgvuldig geformuleerd, zit goed
in elkaar. En dat is nog waar ook. Maar na
lezing van een dozijn gedichten hing ik nog

// en ’s avonds thuiskomen bij iemand die

steeds onderuitgezakt in mijn stoel. Al die

zegt / toe ga je wassen, zo kun je niet aan

tijd niet aan mijn haren getrokken, geen por

tafel. // Alsof het altijd zo zal blijven zeggen

in mijn zij gehad, geen hand die naar mijn

/ we krijgen onweer.’

keel greep, geen vuistslag. Kalme poëzie

Ook hier weer: niets dat in het oog

had ik gelezen en ik was zelf uiterst kalm

springt, dat zich opdringt. Maar als je het

gebleven. Eerlijk gezegd deden de gedichten

gelezen hebt, blijft wel de vader bij je

me niets.

hangen. De vader, die zijn gewone dingen

Misschien komt dat doordat sommige

doet, maar wel zo, dat hij erom bewonderd

gedichten net te veel voor de hand liggen. In

wordt: ploegen met twee ploegen tegelijk,

‘De angst’ staat ‘De angst hangt uit mijn

maar liefst!

ogen’ een bed is ‘dat zachte winterholletje’,
een beek is ‘een bevallige beek’ en als het

En zelfs dat hoeft niet. Vader is vader,
juist in de gewone dingen: in het dutje dat

over droefheid gaat, opent het gedicht met

hij altijd doet, in het steeds weer zonder

een te makkelijke tegenstelling: ‘Zelfs uit je

wassen aan tafel willen gaan. Zo’n vader.

blijste woorden sijpelt droefheid.’
Er was meer dat mij mijn schouders deed
ophalen: de ontbrekende komma’s, waar-

Misschien is dat genoeg, een stuk of wat
gedichten. Hier en daar kon ik een strofe
aanstrepen, zoals aan het slot van ‘De

door je een zin twee keer moet lezen en hij

wroeging’, waaruit jaloezie spreekt op de

twee betekenissen meedraagt; al zo vaak

wasmachine, die gewoon haar programma

gedaan. En nergens iets waarom je kunt

afwerkt en dan klaar is (‘in de verte remt

lachen. Of zelfs maar grijnzen.
Restruimte is een bundel met gedichten

mijn wasmachine / is zo eenvoudig klaar’).
Heel veel meer zal er niet blijven hangen.

die geen opzien baren.
Maar ook gedichten die niet op hun borst

Marijke Hanegraaf, Restruimte. De

roffelen en meteen de aandacht op zich

Arbeiderspers, Amsterdam 2010. 72 blz.,

vestigen, mogen er zijn. Wie de hele bundel

H 17,95.

leest, went aan de stem die zonder zich te
verheffen uit de gedichten spreekt. Die stem
is ook weer niet onaangenaam. Neem het
titelgedicht:
‘Hij kon ploegen met twee ploegen tege-

Teunis Bunt
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Schrijvers
Menno van der Beek (1967) publiceerde de dichtbundels Vergezocht (1999), Waterdicht (2002)
en Kaddisj (2006). Recent verscheen het vertellende gedicht Een ziektegeschiedenis.
Len Borgdorff (1952) werkt in het onderwijs. Poëzie: Geregeld in een steen (2003),
De bakker, de slager en de herders (2007).
Enny de Bruijn (1968) is cultuurredacteur bij het Reformatorisch Dagblad en werkt aan een
biograﬁe van de zeventiende-eeuwse dichter Jacob Revius, waarop ze binnen een jaar
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hoopt te promoveren. www.ennydebruijn.nl.
Teunis Bunt (1959) doceert Nederlands, is criticus bij het Nederlands Dagblad, maakte vele
literaire interviews en redigeerde een poëziereeks bij uitgeverij Mozaïek.
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De moed om niet te schuilen (2009).
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Joy Ladin is professor aan de Yeshiwa Universiteit van New York, waar zij Engelse
Literatuur doceert. Zij publiceerde vier dichtbundels en diverse essays. Ladin woont
in Amherst, de geboorteplaats van Emily Dickinson, en geeft daar regelmatig
onderwijs op locatie.
Ewald Mackay (1964) is docent cultuurgeschiedenis, ﬁlosoﬁe en geschiedbeschouwing
aan Hogeschool Driestar-educatief in Gouda. Publicaties: Geschiedenis bij de Bron (1997),
Gedenkstenen in de Jordaan (2000) en Meesterschap in spiegelbeeld (2007).
Huub Oosterhuis (1933) is theoloog en dichter. Laatste publicaties: Godweet komt het goed.
Een keuze uit de liederen en gedichten (2008) en Kom bevrijden – 150 gebeden (2009).
Arjan Plaisier (1956) is scriba van de Protestantse Kerk in Nederland.
Lennard van Rij (1980) is dichter en privéleraar.
Hans Werkman (1939) publiceerde onder meer de essaybundel Bijeen met man en muis (2009),
de dichtbundel Kartelrand. Ballade van de Hurtigruten (2011) en de biograﬁe Bitterzoete
overvloed. De wereld van Willem de Mérode (2011).
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Van de redactie [1]

taling. Direct na de gedichten is een introductie tot Kosman opgenomen, van de
hand van Willem Jan Otten: ‘Ik heb me niet vaak zó verheugd op een ‘nieuwe’
dichter als op Admiel Kosman.’
In deze roerige tijden van bezuiniging, ontlezing en internet 2.0 is het, gewaardeerde lezer, mooi en goed, dat wij elkaar nog steeds treffen, op dit kwalitatief hoogwaardige papier en in dit met liefde ontworpen omslag. Om te benadrukken hoe bijzonder dat is, hebben we voorin dit nummer een korte maar
gloedvolle toespraak van de voorzitter van Liter.
We starten een nieuwe interviewserie, Religies van het boek. Liesbeth Eugelink
interviewt Marcel Möring over de rol van het jodendom in zijn oeuvre. Van Jan
Sonneveld is er een verhaal, Elizabeth Kooman herlas een boek van Oek de Jong,
Hokwerda’s kind. Len Borgdorff ging naar Den Haag om Delft te zien.
De klassieke rubriek Klinker & Medeklinker is terug, met een gedicht van
Catharina Blaauwendraad. In dit nummer zijn daarnaast nieuwe gedichten te
vinden van onder anderen Mart van der Hiele en Maaike Engelen. Deze laatste
dichter debuteert in Liter.
Benno Barnard leverde een nieuw gedichtenschrift aan, dit keer over zijn
vriend Herman de Coninck, van dichtbij waargenomen en gekend. In Maatwerk
vindt u, als spiegel van deze verhouding, een langere beschouwing over het
dichtwerk van Barnard en de rol van De Coninck daarin.
Dan nog een aanvulling: in de vorige Liter schreef Anton Ent over zijn onlangs
overleden vriend, Harmen Wind. In dat stuk werden de vele podia genoemd waar
de verzen van Wind bewonderd konden worden. Daar ontbrak een verwijzing
naar het optreden van Wind in het tijdschrift Bloknoot, de roemrijke Rotterdamse
voorganger van Liter. Antiquarisch nog verkrijgbaar.
Goede zomer!
www.leesliter.nl

|

de stad, door Rotterdam, om precies te zijn, waar hij optreedt voor Poetry
International. Van deze intrigerende Joodse dichter: een drietal gedichten, in ver-

1 Van de redactie [1]

Terwijl deze inleiding geschreven wordt, dwaalt de dichter Admiel Kosman door
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Van de redactie [2]
Liter wil meer

|

2 Liter 62

Gelukkig leest u Liter en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u dat blijft
doen en kunt blijven doen. Het gaat niet slecht met Liter en als we onze situatie
vergelijken met die van andere literaire tijdschriften, kunnen we zelfs heel tevreden zijn. Maar dat zijn we niet. We willen meer.
Abonnees
Als we kijken naar ons abonneebestand, dan zien we dat we mogen rekenen op
een grote groep trouwe abonnees. Waarvoor onze dank. Maar met de aanwas valt
het wat tegen. En dat terwijl we juist ook een podium willen zijn voor nieuw
talent en voor nieuwe lezers. Nee, niemand hoeft twee abonnementen te nemen,
maar u kunt wel iemand een proefabonnement cadeau doen. Via www.leesliter.nl
ziet u vanzelf hoe eenvoudig en betaalbaar dat is.
Website
Nieuwe lezers zijn vaak jonge lezers en de ingang tot informatie vinden we steeds
vaker via internet. Daarom willen we een dusdanige website inrichten dat directer
contact met de lezers en uitwisseling van actuele informatie beter mogelijk is.
Daarvoor hebben we mensen nodig. Wie zou tot de redactie willen toetreden om
de website te onderhouden?
Redactie
Soms nemen andere werkzaamheden iemand zo in beslag dat hij of zij bepaalde
activiteiten moet afstoten. Dat overkwam ook de redacteur die de verantwoordelijkheid had voor de essays. Graag zien wij de open plek die hij achterliet op
korte termijn ingevuld. Redactiewerk is werk, maar het is leuk werk. We heten
graag nieuwe mensen welkom.
Sponsors
Een prachtig blad als Liter kost geld. Als we daarnaast andere activiteiten willen
ontwikkelen zoals een website, dan is ook daar geld mee gemoeid. Gelukkig krijgt
ons blad het komende jaar nog subsidie van het Nederlands Letterenfonds, maar
daarvan willen we niet afhankelijk zijn. Bovendien vertellen we u niets nieuws
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als we zeggen dat subsidiekranen voor culturele activiteiten eerder dicht gaan
dan open blijven.
Daarom zoeken we sponsors. Bijdragen aan ons blad zijn zeer welkom. U krijgt
er veel voor terug: een prachtig blad. Bovendien zijn donaties ﬁscaal aftrekbaar.
Het is daarbij goed om te bedenken dat de bedragen waarmee een blad als Liter
gewend is om te rekenen veel kleiner zijn dan bij andere gesponsorde activiteiten.

|

op met Len Borgdorff. Telefoon: 030-2718671 of literAlenborgdorff.nl.

3 Van de redactie [2] Liter wil meer

Bent u geïnteresseerd, als mogelijk redactielid of als sponsor, neem dan contact
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Admiel Kosman Gedichten*
Vertaling: Shulamith Bamberger
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5 Admiel Kosman Gedichten

het doet pijn
Het doet pijn, hier in mijn zij, ziet U, Meester?
Het groeide en zwol op en stak naar
buiten, uit de mijmeringen, als een wijzende
vinger, baarde mijn ziel
Een lange hoorn van leed.
Het doet pijn, hier in mijn zij, ziet U, Meester?
De eenzaamheid baarde een punt, een scherpe hoek, een kramp
die als een lange knoopslang steeds verder uit mijn rug
groeit, naar de lichtstreep toe, en aan de boezem kronkelt
als een staart die afgehakt moet worden, gauw, Meester, nu
meteen. Snoeien en opruimen.
Het doet pijn, hier in mijn zij, ziet U, Meester?
De kleren maskeren het niet. En mijn lompe bewegingen
maken mij alleen maar belachelijk. Het doet pijn. Buiten
op straat zijn de feestvierders aan het dansen en in de velden
is het heerlijk lente. Bloemen. Vrouwen. Het doet pijn, hier in mijn zij,
Meester, hoort U mij niet?

* Voordracht op Poetry International 2011 te Rotterdam.
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wat kan ik
Ik kan gedichten schrijven van zand en water en modder.
Ik heb ook aan tafel gedichten geschreven van kleine stukjes en woordkruimels.
Ik kan gedichten schrijven die kloppen.
Hard. Net als de luiken. Met alle kracht.
Gedichten van regen. En gedichten voor de armen van blik.

|

7 Admiel Kosman Gedichten

Ik kan heel grote gedichten van plukjes watten voor u schrijven en aan u zenden.
Ik kan fraaie gedichten voor u schrijven vanaf het balkon.
Zo gigantisch als hooibergen en hoger dan de wolken.
Ik kan gedichten over prachtige landschappen voor u schrijven terwijl ik me over
een bord buig of het vuil wegpoets van een gootsteen in het gat van de keuken.
Mijn vrouw en de krijsende kinderen
staan beneden als een circus van blijde smoelen en ik stijg als
een woordacrobaat op naar het water. De kristallen koken in mijn mond. En
verdwijnen in een dikke woordensoep. Ik schrijf nu gedichten van stukjes
[aardappel
ziekelijke gedichten
ondermijnende ontwortelende schadelijke gedichten over mijn kinderjaren over
[de schaamte
en de bijzondere gevoeligheid maar ik kan in een handomdraai net als toen alsof
[het niets is
Een reeks gedichten voor u schrijven voor de sier. Kijk, ik sta op en zwaai ermee
als met kleurige slingers bij de galmende lach van de kinderen.
Lichte gedichten. Luchtige gedichten.
Ik kan als u wilt gedichten voor u schrijven op verzoek
nationale gedichten mars- en machtgedichten fraaie gedichten over mijn
[prachtige tuinen
die zich vannacht in het geniep ontsluiten voor feesten
van genot en lust van het zachte lijf
heilige gedichten zondige gedichten bah
bid- en smeekgedichten viervoetige beestengedichten
gedichten gedichten gedichten u hebt haast zie ik ik ben zo klaar ik kan
ook minigedichtjes voor u opschrijven beknopt en vlug over een paar zoetsappige
[suikerklontjes
en een kop kofﬁe
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ochtendgebed
Pak het de wereld niet af.
Laat het daar liggen, voor mij.
Laat het voor mij in dit raam liggen,
dit tedere gebaar van haar,
zoals zij bij het eerste ochtendlicht
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een duim verroert die in het kussen
steekt. En de klimmende beweging erachteraan
van de arm, de hand. Laat dat ooglid van haar liggen,
voor mij. Laat het zo, iets toe, in het zachte licht, achter
het gordijn. En laat ook haar ene middelvinger liggen
die met een weerbarstig haartje worstelt. En de
verbluffende beweging vanachter, ter begeleiding, met
de punt van een ringvinger, en daarna een pink. En laat haar
haren liggen, die al jarenlang, van toen tot heden,
in een band gevangen zijn.
En ook het goud, als het even kan.
Laat deze schitterende straal liggen
die al duizenden jaren binnen hetzelfde
duizendste valt. Tussen haar twee borstpartijen,
eens en voor al. Laat alles zo liggen,
netjes, voor mij. Verbind
alles samen in het licht.
Evenals dit heden van haar.
In de reine ochtend.
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Willem Jan Otten Hoe je te verheugen op
Admiel Kosman
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De allereerste regel die ik van Admiel Kosman las, een half jaar geleden, is:
‘Orthodox me, my darling’.
To orthodox, is dat een werkwoord, dan?
Poëzie lezen is om te beginnen een kwestie van oogwenken. De liefde gaat
voor het begrip uit, ‘het’ is altijd al gebeurd voor je er erg in hebt. Het lijkt op
vallen op. De crush is al een feit voor je de hand van het gedicht pakt om hem te
schudden.
De regel is vertaald uit het Hebreeuws, Kosman is een Israëlische dichter.
Geboren in 1957.
Jawel, orthodox is als een werkwoord bedoeld, zoiets als ‘verorthodoxeren’. Iets
zegt me dat het in het Hebreeuws ook niet bestaat, we kunnen het Kosman vragen
op het Festival.
Het is beslist uitdagend, om in een tijd van religie-vreze, nederzettingfanatisme en gordelbomfundamentalisme, te vragen om orthodox gemaakt te worden.
Religieus orthodox. Het gedicht heet ‘Een gebed’. Het is duidelijk: hier is iemand
aan het woord die wil branden in het vuur dat ‘poëzie en religie’ heet.
Er wordt veel geredekaveld over de relatie tussen kunst en geloof, maar er zijn
maar weinig schrijvers die zich van binnen uit, als geloofsbeoefenaars, in het debat
mengen. Admiel Kosman, blijkt uit zijn oeuvre (acht bundels), vat geloof op als
een hevig, fysiek verlangen naar persoonlijke verlossing. En dus als een praktijk:
hij richt zich dikwijls al schrijvend tot U, of althans, tot You, hoofdletter:
‘Kunt U mij ditmaal horen? In de taal van niet-joden? Kunt u mij begrijpen,
met mijn mond vol tanden, stotterend in niet aan te horen spraak, tot een
[vreemd publiek?’
Dit staat in ‘Approaching You in English’, vertaald in eigen woorden.
Hier wordt niet keurig op z’n naoorlogs Hollands getwijfeld aan het bestaan
van God. Voor het ‘zich zelf bevragende’ vrijzinnige getheologiseer, dat het mijn
generatie zo moeilijk heeft gemaakt om te menen dat er zoiets als een vitale
geloofstaal zou kunnen bestaan, heeft Kosman, zo lijkt het, simpelweg geen tijd.
Hij leeft in een gewelddadige, wanhopig stemmende sfeer, in een verscheurd en
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door haat omspoeld land, hij vraagt zich niet netjes af óf God wel bestaanbaar is,
maar: waarom Hij zo stil is, waar Hij slaapt, of Hij een psychiater nodig heeft, of
Hij nog wel luistert als je Engels tegen Hem spreekt, en of Hij de dichter bij wijze
van experiment in de honing zou willen dopen, ‘als een jonge vrouw’.
Er is een mystiek werkzaam in deze poëzie die soms doet denken aan die van
Gerard Reve – al is diens ironie om zo te zeggen defensief, een manier om het
vervullende, hersenpankrakende godsbesef te beveiligen tegen de hoon van de
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buitenwacht. Bij Kosman schiet je ook dikwijls in de lach, bijvoorbeeld wanneer
hij in een meeslepende, bezwerende litanie de Schepper het een na het andere laat
scheppen, en dus ook ‘nieuwe soorten van seksuele omgang / van copulatie van
allerlei nieuwe posities’.
Toch is zijn vrijmoedigheid niet moedwillig, zelfs niet in een virtuoos gedicht
dat ‘Poets’ heet en begint met:
‘Voor hen die ons niet kennen, hier dan dus, zo het u belieft: wij pissen.’
Hoe hij het doet weet ik niet, maar binnen enkele regels blijkt de geschiedenis van
de dichtkunst één grote gouden regen te zijn, en, moeten we weten: ‘Piss is a vast
mirror,’ een reuzenspiegel, ‘de basis van onze levenslust, van alles’.
Op zulke momenten is Kosman een geestverwant van de grote Australische
dichter Les Murray – die Poetry International een decennium geleden heeft opgeluisterd met een belangrijke ‘Defense of Poetry’ die ook een verdediging van
religie was. Volgens Murray, in zijn veelgeciteerde gedicht ‘Poetry and religion’
zijn religies grote gedichten, en is een gedicht ‘een kleine religie’.
Natuurlijk, Murray is een beeldender, zintuigelijker dichter, een waarnemer
vergelijkbaar met onze Gezelle, die het goddelijke in de schepping weerkaatst
ziet, de natuur Gods grammatica laat zijn, en duizelingwekkende realiteiten
oproept. Kosman is veeleer een bidder, iemand die, als Job, met God in gesprek
probeert te komen, – nooit is hij niet in dialoog. Zijn grote kracht is gelegen in het
evoceren van dit innerlijk gesprek, dat hij even lucide als intiem voert. Hij bidt
met behoud van rationaliteit, en dus: humor, en ik weet zo snel geen schrijver
die zo vanzelfsprekend en lenig theologiseert – en toch zo persoonlijk blijft, een
mensch. Hoe dan ook: wat Murray en Kosman delen is het lichamelijke – de
overtuiging dat godsgeloof niets is als niet lijfelijk. Het strijdtoneel van het
geloof is het lichaam: ‘Thans schrijf ik, met Gods hulp, een nieuw commentaar op
je borsten’.
En een roerend gedicht aan zijn dochtertje, ‘Lament for the Ninth of Av’, roept
de tijden van religieuze haat waar zij in heeft te leven op, door te zeggen dat er

LITER 62 (binnenwerk)_Opmaak 1 06-04-13 14:35 Pagina 12

‘nauwelijks een plaats is voor het lichaam. De ziel heeft vrijwel alles overmeesterd.’ Verrassende gedachte – is het probleem van de westerse cultuur niet dat
alles zo vleselijk is, geseksualiseerd? Maar juist dat beschouwt hij als anti-fysiek,
‘het lichaam, gereten en gespleten, verkruimelt onder het gewicht van de ziel /
trappelend en vernietigend, alom angst verspreidend’.
Het politieke is bij Kosman persoonlijk, niet andersom, – het verbaast je niet in
een interview met de Israëlische krant Haarets te lezen dat hij het werk van Etty
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Hillesum (Het denkend hart van de barak) beschouwt als het belangrijkste boek van
zijn leven, na uiteraard de Talmoed. Hij is van professie (academisch) schriftgeleerde, hij leidt momenteel in Berlijn de eerste naoorlogse rabbijnen-academie
van Duitsland, maar er lijkt tussen de theoloog en de dichter geen verschil te
bestaan. Het zijn twee explosies met één zelfde lont: een bijna stampvoetend
godsverlangen. Hierover zijn hem vele, brandende vragen te stellen – ik heb me
niet vaak zó verheugd op een ‘nieuwe’ dichter als op Admiel Kosman.
Willem Jan Otten interviewt Admiel Kosman tijdens Poetry International, Rotterdam, juni 2011.
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Liesbeth Eugelink Ik had het gevoel dat ik hand
in hand met God wandelde
Religies van het boek [1] – In gesprek met Marcel Möring

Mendel) waarvoor hij de Geertjan Lubberhuizenprijs voor het beste debuut
ontving. Na Het grote verlangen (1992), bekroond met de ako Literatuurprijs 1993,
verscheen in 1997 de roman In Babylon. Negen jaar later, in 2006, verscheen Dis,
het eerste deel van een trilogie.
Naast romans schreef Möring ook novellen, waaronder Bederf is de weg van alle
vlees (1995) en Nachtzwemmen (2000). In het kader van de Week van de Filosoﬁe
publiceerde hij het essay Lijdenslust (2006). Onlangs verscheen Louteringsberg,
deel twee van zijn trilogie. Möring heeft een maandelijkse column, Technologica,
in De Groene Amsterdammer.
Waar ‘christelijke’ seculariteit, behalve met onkerkelijkheid, tevens gepaard lijkt
te gaan met een breuk met de gehele christelijke traditie, lijken literaire verwijzingen naar en toespelingen op de joodse religieuze traditie vanzelfsprekend onderdeel uit te maken van het werk van joodse auteurs, waaronder dat van Möring.
Die joodse traditie is niet alleen thematisch van belang – terugkerende thema’s
in zijn boeken zijn de herinnering, ballingschap, verlies en identiteit – maar
blijkt ook uit de gehanteerde vertelwijze, die in belangrijke mate geïnspireerd is
door de Talmoed, de Midrasjiem en de Chassidische vertellingen, waarbij intertekstualiteit een belangrijk poëticaal procedé is.
Het beroep op de joodse traditie is bovendien niet los te zien van de (a-)historische
gebeurtenis van de Shoah en het theodiceedebat dat als gevolg daarvan opkwam
in de naoorlogse theologie en ﬁlosoﬁe. In Mendels erfenis laat Möring zijn hoofdpersoon Mendel bijvoorbeeld het volgende zeggen: ‘Het jodendom is meer dan
zes miljoen lijken [...]. Er is God, er is de Engel van het gezicht, er is de Heer van
de Dood.’ Met die uitspraak lijkt de auteur een rechtstreeks verband te leggen
tussen de naoorlogse twijfel aan het bestaan van God en de Holocaust. ‘God is
niet meer het middelpunt van het leven,’ laat Möring zijn hoofdpersoon in Dis,
entrepreneur Jakob Noach, denken; hij is de enige overgeblevene uit een gezin
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zocht. Eind jaren zestig verhuisde zijn familie naar Assen. Momenteel woont hij
in Rotterdam. Hij debuteerde in 1990 met de roman Mendels erfenis (tegenwoordig:
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Marcel Möring (1957) werd geboren in Enschede waar hij de Montessorischool be-
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waarvan vader, moeder en broer tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen
zijn. Marcel Möring over het belang van het vertellen en geloven na de dood van
God: ‘Ik heb nooit rechtstreeks over de Shoah gesproken.’
In de eerste klas van de middelbare school las ik avond aan avond het Hooglied in bed.
(In Ithaca, blz. 9)
‘Thuis vierden we Pesach en Chanoeka. Meer vanuit de joodse traditie dan
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vanuit een religieuze overtuiging. Zelf was ik, als enige in het gezin, echter heel
gelovig. Toen ik zeven jaar oud was kreeg ik van mijn vader het Oude Testament,
in rood linnen ingebonden. Ik weet nog dat het avond was, ik weet zelfs nog waar
wij woonden. Geen idee waarom mijn vader dat aan mij gaf. Dat moet ik hem nog
eens vragen. Als hij het nog weet, want voor mij had dat cadeau destijds natuurlijk veel meer betekenis dan voor hem.’
Pappa, mamma, God, het geheim van de liefde. Dat, zei mijn zuster, was allemaal verdwenen.
(Het grote verlangen, blz. 16)
‘Het Oude Testament was meteen ook mijn afscheid van de Donald Duck. Ik
vond het fantastisch. Ik had het gevoel dat ik hand in hand met God wandelde.
Die beleving heeft zeker geduurd tot mijn zeventiende. Toen ging ik denken: ‘Dit
kan niet waar zijn, wat een kul.’ En nu lukt het me niet meer, geloven. Dat mis
ik nog steeds enorm. Het is net als met een liefde die ophoudt. Dat is ook een
binding die onafhankelijk van je denken ontstaat, buiten elke sociale context om,
maar vanuit een heel diep gevoel. Ik weet niet waarom de wetenschappelijke
uitleg van de wereld ineens zo’n grip op mij kreeg. Toen ik jong was kende ik de
wetenschappelijke verhalen van Newton, Darwin en Einstein tenslotte ook. Ik
begrijp ook niet goed waar dat verlangen uit voortkomt. In Sinterklaas geloof ik
ook niet meer, maar dat mis ik niet. Terwijl ik wel een verlangen heb naar het
geloof in God. Er is blijkbaar een groot verschil tussen geloven in God en geloven
in Sinterklaas.’
Ik ben een verstekeling. Ik ben alleen gekomen. Ik ga alleen weer weg.
(In Babylon, blz. 472)
‘Ik had heel sterk het beeld van dat kleine jongetje dat hand in hand met God
wandelde. Zoals in Psalm 23: ‘De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water.’ Die tekst
ontroert mij nog steeds hevig. Vooral de Anglicaanse versie vind ik prachtig: ‘The
Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lay down in green pastures.
He leads me besides still waters; He restores my soul.’
Naar de Mattheüspassion, ‘O Haupt voll Blut und Wunden’, koraal 63, kan ik
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Marcel Möring (foto: Keke Keukelaar).
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ook niet luisteren zonder kippenvel te krijgen. Hetzelfde geldt voor ‘My Sweet
Lord’ van George Harrison. Dat zijn heel troostrijke beelden, waar deze wereld
behoefte aan heeft. We zoeken allemaal naar troost, naar beschutting. Richard
Dawkins ziet het helemaal verkeerd! Iedereen gelooft ergens in. Dawkins gelooft
in de wetenschap, dat is zijn zeehondje, dat is zijn porno.’
Niet dat ik een beeld had van God. Niet dat ik zelfs maar geloofde in zoiets als een God.
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(In Babylon, blz. 84)
‘Van mijn puberteit kan ik mij een discussie herinneren met twee vrienden.
Daar, bij de oude spoorlijn tussen Rolde en Assen, formuleerde ik voor mijn
gevoel een ijzersterk godsbewijs. Later bleek dat het Proslogion te zijn van de middeleeuwse ﬁlosoof en theoloog Anselmus, aartsbisschop van Canterbury. Een
ontologisch godsbewijs. God wordt hierin gedeﬁnieerd als het grootst mogelijke
object van denken. Dit grootst mogelijke object van denken bestaat echter niet
alleen in het verstand; het bestaan van God in de werkelijkheid kan namelijk
gedacht worden. Het grootste van de denkobjecten bestaat, en dus bestaat God. De
reactie van mijn twee vrienden was: ‘En toch geloven we niet dat God bestaat.’ Ik
zei: ‘Dat kan niet, dat heb ik net bewezen.’
We proberen aan de hand van die onaffe verhalen de wereld te begrijpen.
(In Babylon, blz. 167)
‘Wat ik schreef toen ik 15, 16, 17 jaar oud was, was ingegeven door de Talmoed
en de Midrasjiem. Mijn werk bevat veel zijpaden, spiralen, uitweidingen. Het is
niet cerebraal, bedacht. Ik doe in mijn boeken eigenlijk het omgekeerde van wat je
als schrijver zou moeten doen. Het is bij mij geen ‘showing, not telling’, maar juist
‘telling, not showing.’ De Japanse schrijver Haruki Murakami, die zich daarbij
beroept op de Japanse zenleer, doet dat in zijn werk ook. Er komt een moment dat
je het in je verhaal over iets moet hebben. Dat breng je echter ter sprake door over
iets anders te beginnen. In de joodse traditie is dat heel sterk. Veel verhalen uit de
Midrasjiem gaan als volgt: iemand komt bij een rabbijn, die geeft een raadsel op
of vertelt een parabel. En daardoor komt er iets op gang op een ander niveau. Ik
heb op een gegeven moment besloten om zo te schrijven. Dat vind ik niet moeilijk
om te doen. Wat ik moeilijk vind, is de logistiek van het verhaal. Ik raak altijd snel
verveeld. Het schrijven duurt bij mij zo lang, omdat ik altijd heel veel uitprobeer,
net zolang tot ik zelf geboeid blijf door het verloop van het verhaal.’
‘U bent niet het onderwerp van de geschiedenis, maar het lijdend voorwerp’.
(Dis, blz. 65)
‘In In Babylon zit bijvoorbeeld een ﬂashback van ruim zeventig bladzijden.
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Critici schreven daar destijds over: ‘Dat zullen de lezers wel moeilijk vinden.’
Maar toen ik dat navroeg bij mijn lezers, beaamde niemand dat. Er heerst bij uitgevers en critici een chronische onderschatting van het publiek. Op televisie zie je
vaak ﬁlms en detectiveseries met de meest ingewikkelde verhaallijnen en structuren. Maar zodra mensen een boek gaan lezen, dan moet het ineens een lineair
verhaal zijn. Dan moet het verhaal verteld worden van begin tot eind. Denk aan
de literaire thrillers die momenteel zo succesvol zijn. Pure armoede. Want al

threepart novel. Dat is helemaal niet moeilijk.’
‘Het [christendom] is een leengeloof, een op religieuze kolonisatie gebaseerde cultuur’.
(Mendels erfenis, blz. 113)
‘Mendel werd in de kritieken meteen beschreven als de verpersoonlijking van
de tweede generatie jood. En dat is natuurlijk ook zo; ik ben inmiddels ook zes
jaar psychoanalyse verder. Maar toen wilde ik daar helemaal niet aan. In de jaren
negentig – Mendels erfenis verscheen in 1990 – hoorde je van het jodendom heel
weinig kritiek op het christendom. Dat vond ik merkwaardig. Zelf denk ik altijd
dat er veel bij gebaat is om op een stevige manier met elkaar te praten. Joden
hebben zich in de geschiedenis echter al snel teruggetrokken uit de discussie. Met
goede redenen vaak. Neem alleen al de auto da fe’s die vanaf het eind van de middeleeuwen in Spanje en Portugal plaatsvonden en waarbij joden levend verbrand
werden door de rooms-katholieke inquisitie.
We zijn echter te timide geweest. Dat is niet goed. Neem alleen al dat gezeur
tegenwoordig over onze joods-christelijke wortels. Over welke joods-christelijke
wortels hebben we het dan? Christenen hebben zich nooit iets aangetrokken van
de joden. Ja, ze hebben ze naar de kampen gestuurd, en ze hebben een deel van
hun heilige boek overgenomen. Maar verder? In de derde, vierde en vijfde eeuw
zijn de banden tussen joden en christenen doorgehakt. Christenen waren er zeer
bij gebaat om het christendom te promoten ten koste van het joodse geloof: ‘Wij
zijn het Nieuwe Verbond, jullie zijn het Oude Verbond.’ Wat meer zelfbewustzijn
had geen kwaad gekund.’
Onder mij, onder het open raam: het ademende, zuigende niets.
(Een vrouw, blz. 31)
‘De ofﬁciële joodse positie is: ‘Wij weten het niet.’ Wij hebben een taak op deze
wereld, dat is: de wereld beter maken. De joodse theologie is heel praktisch, heel
simpel. Mij interesseert het niet zo of God bestaat of niet. Of dat de Bijbel klopt of
niet. Atheïsten en gelovigen vinden elkaar vaak op dat punt. Dit in tegenstelling
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romanschrijver E. M . Forster meen ik, heeft ooit gezegd: ‘Everyone can write a
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die verhaalelementen in ﬁlms komen oorspronkelijk uit de literatuur. De Britse
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tot de bevindelijk gereformeerden. Zij kunnen een half leven bezig zijn met
de vraag: ‘Ben ik geroepen?’ Ik kijk daar niet op neer, ik neem dat zoeken heel serieus. Maar voor mij is die vraag ondenkbaar.’
Ik was een gelovige van verhalen. De vraag of God bestond, interesseerde mij niet. God was
de minste van mijn zorgen. (In Babylon, blz. 84-85)
‘Ik lees liever christelijke dan joodse theologie. Er is ook bijna geen joodse
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theologie. Ja, we hebben Harold Kushners Waarom goede mensen lijden. Dat is nauwelijks de moeite waard; christen denken daar al eeuwen over na. De joodse traditie heeft echter geen Thomas van Aquino of een Thomas à Kempis. Wij hebben de
Talmoed, we hebben de Midrasjiem, we hebben de Chassidische vertellingen. De
joodse theologie bestaat uit verhalen. We leggen uit hoe de wereld in elkaar zit
aan de hand van een verhaal. We doen dat niet met wetenschap of met geschiedenis. Literatuur, dat ben ik nu heel erg geneigd te denken, is een hogere vorm van
wetenschap. Vóór Newton wist tenslotte ook iedereen dat een appel naar beneden
viel. Let wel: ik ben niet tegen wetenschap; ik heb een voorliefde voor techniek
en ik schrijf er columns over in De Groene Amsterdammer. Maar als je wilt uitleggen
hoe de wereld in elkaar zit, heb je meer aan een gedicht. Neem bijvoorbeeld
K . Michel die in het gedicht ‘Het magerebrugwonder’, in de bundel Waterstudies

(1999), beschrijft hoe een aak gevuld met water door het kanaal vaart, ‘water over
water’. Een mooi, wonderlijk beeld. Ik ben daar misschien heel kinderlijk in,
maar de wereld is gevuld met mysterie.’
‘Wat [...] is de zin van kunst als je a priori aanneemt dat het paarlen voor de zwijnen werpen
is?’ (‘Bederf is de weg van alles vlees’, in: Bederf is de weg van alle vlees en andere
novellen, blz. 42)
‘Voor beeldende kunst geldt hetzelfde. In het museum Boijmans van
Beuningen in Rotterdam wordt eens in de zoveel jaar een kunstwerk van Walter
De Maria tentoongesteld, ‘A Computer Which Will Solve Every Problem in the
World’, in 1984 speciaal ontworpen voor de bovenzaal van de nieuwe vleugel. Ik
ga er dan een paar keer per week heen. Ik neem ook mensen mee. En nog nooit
heeft iemand gezegd: ‘Mwah, dat doet me niks.’ Terwijl het feitelijk alleen maar
ijzeren staven zijn. Je kunt niet verklaren hoe het werkt. Alle kunstvormen hebben dat. Ballet, waar ik regelmatig heenga, doet bij mij precies hetzelfde. En bij
gebruiksartikelen kan ik het ook hebben. Neem bijvoorbeeld de Kartioserie van
de Finse ontwerper Kaj Franck voor Iittala. In deze kleine glaasjes is alles op een
bepaald moment perfect bij elkaar gekomen: de proportie, het materiaal, de
vormgeving. Dat is niet uit te leggen. Ik ken het uit eigen ervaring, als ik schrijf.
Ik denk uiteraard veel na over mijn werk, maar heel veel ontstaat, gebeurt. Het is

LITER 62 (binnenwerk)_Opmaak 1 06-04-13 14:35 Pagina 19

niet per se mystiek, maar het appelleert aan mijn gevoel van verwondering dat mij
precies die ene regel te binnen schiet die daar moet staan zodat ineens alles klopt.
Kunst en religie hebben veel met elkaar te maken. Ze komen wellicht uit hetzelfde
domein. Het zijn verschillende uitingen van hetzelfde diepe gevoel van verhefﬁng
en overgave.’
‘Ik wilde dat hij drie was, die middag, drie keer hij. Ik wilde hem overal’.

zich veel meer open. De kerk wordt niet voor niets al decennialang door vrouwen
gedragen. En vierentachtig procent van de literatuur wordt gelezen door vrouwen. Dat kom ik keer op keer tegen tijdens lezingen in het land. Vrouwen lezen
alles door elkaar; Connie Palmen, Umberto Eco, James Joyce. ‘En wat lezen jullie
mannen dan?’ heb ik weleens gevraagd. ‘Die hebben het te druk met werk,’
antwoorden ze dan. Maar wat doen ze dan als ze op de plee zitten, of als hun
vrouwen bezig zijn met het reinigen van hun gezicht voordat ze naar bed gaan?
Mannen wíllen gewoon geen literatuur lezen, is mijn overtuiging. Mannen willen
informatie. En wat ze lezen moet echt zijn, moet waar zijn. Ze moeten erin kunnen knijpen. Vrouwen daarentegen zijn echte veellezers. Vaak lezen ze al in hun
jeugd. Dan komt er een periode waarin ze hun leven op orde moeten krijgen,
maar na hun dertigste duiken ze weer volop in de literatuur. Voor ﬁlms geldt
hetzelfde. De bioscoop zit altijd voor driekwart vol met vrouwen.’
‘En God sprak met Mozes als met een vriend’.
(In Babylon, blz. 151)
‘Het joodse volk houdt er een kritische verhouding op na met God. In de
Nederlandse vertaling van de Thora is God ook geen ‘u’, maar een ‘je’. In het Oude
Testament is God jaloers, wraakzuchtig en dergelijke. Hij is heel menselijk, en
daarin ook gelijk aan ons. En zo wordt er ook met hem gepraat. Neem het verhaal
van Sodom en Gomorra in Genesis. Aartsvader Abraham pleit daarin bij God voor
het behoud van Sodom. Als God aangeeft de stad te zullen sparen als hij vijftig
rechtvaardigen kan aanwijzen, gaat Abraham onderhandelen. Misschien zijn er
maar vijfenveertig te vinden. Misschien zijn er meer veertig te vinden, of dertig,
twintig. Uiteindelijk weet Abraham het aantal rechtvaardigen terug te brengen
tot tien.
Een dergelijke verstandhouding met God zie je bijvoorbeeld ook terug in het
boek Jossel Rakover wendet sich zu Gott, door Svi Kolitz geschreven in het ghetto van
Warschau, toen de stad al helemaal in puin lag en er nog maar een paar mensen in
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‘Die ontvankelijkheid, die openheid zie ik overigens meer bij vrouwen dan bij
mannen. ‘Na de ervaring wil een man ongeschonden weglopen.’ De vrouw stelt
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(Het grote verlangen, blz. 7)
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de kelders woonden. Jossel schrijft een brief aan God waarin hij hem beschuldigt
en van alles voor de voeten werpt. ‘Ook al heb je mij verlaten, ik verlaat jou niet.’
Het is in het joodse geloof niet: ‘Oh Heer, Oh Heer.’ Zelf heb ik ook nooit het
gevoel gehad dat God iemand was die boven mij stond. Dat maakt het voor mij
ook zo moeilijk om de islam te begrijpen. Overgave oké, maar onderwerping?
Nee.’
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‘Joden,’ zei Jag, ‘mogen alleen over water lopen’. (‘Nachtzwemmen’, in: Bederf is de weg
van alle vlees en andere novellen, blz. 59)
‘Op de middelbare school waar ik op zat, waren twee joden: Sam Drukker en
ik. Sam had een joodse vader, ik een joodse moeder. Hij zag er joods uit. Ik ben
Halachisch – volgens de joodse wet – oké. Wij voelden een primitief soort verwantschap met elkaar. Maar waarschijnlijk gaat het nog dieper. Het heeft er mee
te maken dat er niet zo veel joden (meer) zijn. Ik ben bijvoorbeeld heel goed in
‘Spot the Jew.’ Op televisie weet ik altijd direct wie joods is. Katharine Hepburn
was joods, wist je dat? En Kirk Douglas. Maar het is ook angst. Er bestaat een bekende joodse grap: twee mannen in een bejaardenhuis zitten samen op een bankje
de krant te lezen. De een zegt: ‘Ik lees hier dat de joodse coach vervangen wordt
door iemand anders.’ Waarop de ander vraagt: ‘Is dat goed of slecht voor ons?’
Dat is de eerste vraag die altijd bij ons opkomt. De angst dat een joods iemand iets
doet waar vervolgens de hele gemeenschap op aangesproken wordt. ‘Risjes
maken’ heet dat, ‘antisemitisme veroorzaken’. Dat zie je nu ook terug bij de islam;
het gedrag van individuen wordt heel snel veralgemeniseerd zodat de hele gemeenschap erop aangekeken wordt.’
‘Het jodendom is meer dan zes miljoen lijken [...]. Er is God, er is de Engel van het gezicht, er
is de Heer van de Dood’. (Mendels erfenis, blz. 34)
‘Ik heb nooit direct over de Shoah gesproken en in hoeverre mij dat bepaald
heeft. Ik heb altijd gekankerd op joden die het altijd maar over de Tweede
Wereldoorlog hebben. Bij het Joods Maatschappelijk Werk, waarvoor ik een tijdje
gewerkt heb, zei ik altijd dat we een positieve identiﬁcatie met het jodendom
moesten formuleren. Daar ben ik op teruggekomen. Ik ben heel erg bepaald door
verhalen over de Tweede Wereldoorlog van mensen die mij heel dierbaar zijn,
zoals mijn moeder. ‘They fuck you up, your mum and dad. / They may not mean
to, but they do’ luiden de beginregels van een bekend gedicht van Philip Larkin.
Dat is een trieste constatering, maar het is wel zo. Heel veel vragen die je hebt,
zijn de vragen of problemen van je ouders. Die tors je met je mee. Het is helemaal
niet leuk om joods te zijn. Toch voed ik mijn kinderen bewust joods op, opdat ze
weten in welke traditie ze staan. Dat is belangrijk. Toen mijn zoon veertien, vijf-
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tien was, moest hij er niks van weten. Nu is hij bevriend met een joodse jongen.
‘Wat is daar leuk aan?’ vroeg ik hem. ‘Het is toch anders,’ zei hij.’
‘Dat is de pest met het christendom. De christenen denken dat God er voor hen is’.
(Mendels erfenis, blz. 83)
‘Het naoorlogse theodiceedebat, waarin het denken over het bestaan van God
in een crisis raakte, vind ik enorm kinderachtig. Wat heeft Auschwitz met God te

mensen van hun geloof gevallen na de oorlog. Maar het bestaan van God in twijfel
trekken, zijn eventuele bestaan onmiddellijk koppelen aan dat kwaad is voor mij
onzinnig. Is hij dan ook verantwoordelijk voor kapotte stoplichten? Het theodiceedebat gaat voorbij aan het wezenlijke van de Shoah, namelijk dat het mensen
zijn die het elkaar aandoen. Levinas, die tegenwoordig helaas overal bijgehaald
wordt, hij is echt een knuffelﬁlosoof geworden, zag het goed: ‘Het ik en de Ander’,
daar gaat het om, hoe je je als individu verhoudt tot de ander.’
‘Laat niemand mij vertellen dat [Job] een diep-religieus verhaal is, een pamflet is het, een
hilarische aanklacht tegen Gods verveling’. (Mendels erfenis, blz. 25)
‘Job is een enorm gecompliceerd boek om iets aan op te hangen. Het Bijbelverhaal begint met een weddenschap tussen God en de duivel. Dat is al heel moeilijk
te accepteren. Daarna komen die belachelijke vrienden van Job die hem proberen
te overtuigen van de grootsheid van God. En vervolgens spreekt God zelf die
zijn eigen grootsheid aantoont met het nijlpaard en de krokodil. Job kan ik, als
theologisch verhaal, niet serieus nemen; ik beschouw het als een grote joodse
grap. Job is denk ik per ongeluk in de Bijbel terechtgekomen. Geef mij maar
Tobit.’
Op de tweede verdieping troffen we een spuitbus-fresco van het paradijs aan, versie eind
twintigste eeuw. (Het grote verlangen, blz. 40)
‘Dergelijke kritiek is natuurlijk vloeken in de kerk. Voor het orthodoxe jodendom ligt de Thora onwrikbaar vast. Er mag geen tekstkritiek zijn. Denk aan The
Chosen, de debuutroman van Chaim Potok. Danny, een van de twee hoofdpersonen, bedrijft tekstkritiek en komt daardoor enorm in de problemen in het strenge, joodse milieu waarin hij opgroeit. Voor de orthodoxe joden is de Thora het
woord van God. Daar staan geen grammaticale fouten in of zo. Dat mag je niet
zeggen. Alleen tekstverklaring is toegestaan. Zoals het formuleren van een antwoord op de vraag: ‘Wat gebeurde er met de vissen tijdens de zondvloed?’ Je leest
de Thora ook bijna altijd met het eerste commentaar erop van ‘Rashi’, het acro-
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verontrustende gedachte. Dat is het probleem. Natuurlijk, er zijn ontzettend veel
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maken? God heeft Auschwitz niet gemaakt, dat hebben mensen gedaan. Dát is de
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nym voor Rabbi Solomon ben Isaac. Maar in de loop der eeuwen zijn er ook weer
commentaren op dat commentaar verschenen. En die commentaren zijn zelf ook
weer heilig geworden. Dat geeft een beperking in je vrijheid van denken.’
‘In het verlangen beweegt het ik zich naar de ander, zegt Levinas ongeveer’.
(Het grote verlangen, blz. 110)
‘Aan de andere kant: met Pesach vieren wij Seideravond. Deze Seideravonden
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hebben een vaste opbouw: er wordt een aantal vaste gerechten gegeten en er
wordt gelezen uit de Haggada, die het verhaal behandelt van de joodse slavernij
in Egypte en de uittocht uit Egypte. Zo word je eraan herinnerd dat, terwijl jij
Seideravond viert, iemand anders een slaaf is of in gevangenschap zit. Het hart
van de Seideravond is een discussie. Die discussie wordt elk jaar met dezelfde
felheid gevoerd. Mijn vrouw verbaasde zich daar destijds enorm over, over die
felheid waarmee er gesproken wordt. Ondanks de vaste opbouw is Pesach allesbehalve een gezapig ritueel.’
Ik ben geen jood. Ik ben net als de anderen.
(In Ithaca, blz. 18)
‘In Amersfoort heb je een grote joodse gemeenschap die heel vrijzinnig, heel
open is. Veel Nederlandse joden zijn of ongelovig, of liberaal. Als ze naar de synagoge gaan, dan is dat voor het gemeenschapsgevoel. Dat is een vorm van beschaving. Orthodoxe joden zijn er echter weinig in Nederland. Orthodoxe joden die
in het openbaar bidden, zoals je wel in New York of Antwerpen ziet, fascineren en
irriteren ons tegelijkertijd. Dat is typisch West-Europees: publiek vertoon van
iets wat privé is, daar houden we niet van, daar zijn we te nuchter voor.’
We leefden in een bel waar alles rustig, beschut en vriendelijk was. De thee stond op het
lichtje, geluiden waaiden door de open balkondeuren naar binnen. (‘Modelvliegen’, in:
Bederf is de weg van alle vlees en andere novellen, blz. 111)
‘In Haﬁd Bouazza’s denken en schrijven over de islam merk ik veel boosheid,
veel gekwetstheid. Hij heeft een soortgelijke positie als Jan Wolkers en Maarten
’t Hart hadden in de jaren zestig. Bouazza is bezig zich los te maken van zijn
eigen cultuur, maar is daar tegelijkertijd enorm door bepaald. Ik benijd hem niet.
We leven tegenwoordig in een cultuur van beschuldigen en verontschuldigen,
waar geen enkele ruimte meer is voor het gesprek.
Tien jaar geleden zei ik al dat wat er met de joden is gebeurd ook met de moslims zou gaan gebeuren. Niet wat betreft de deportatie naar de concentratiekampen uiteraard, maar ten aanzien van de positie die ze maatschappelijk innemen.
Ik denk dat mijn voorspelling inmiddels waar is gebleken. De kritische discussie
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van de jaren zestig en zeventig is helemaal verdampt. Er is alleen nog maar
gekanker en gescheld van jongens als van Geenstijl.nl, waar het louter gaat om
het ventileren van meningen.’
En waar eens de geur hing van verstofte boekhandels [...] ruikt het nu naar verse koriander,
de zware zoetheid van Turks gebak en de ovenhete keukens van Chinese restaurants.
(‘Modelvliegen’, in: Bederf is de weg van alle vlees en andere novellen, blz. 172)

loog. Hij had het voortdurend over ‘De puinhopen van paars’, waarmee hij onder
meer doelde op de wachtlijsten in de ziekenzorg. Natuurlijk waren er wachtlijsten in de ziekenzorg! In heel Europa waren er destijds wachtlijsten! Van een
puinhoop was echter geen sprake.
De media hebben hier veel laten liggen. Het resultaat zie je inmiddels op het
nos-journaal. Elke keer als er in de politiek iets gebeurt, gaan ze de straat op om
te vragen wat het volk ervan denkt. Ik ben niet zo geïnteresseerd in de mening
van het volk; die mening krijg je sowieso wel mee, als je op de markt loopt of zo.
De linkse partijen hebben geen antwoord. Op het vlak van ideeën heeft bij hen
heel weinig vernieuwing plaatsgevonden. De posities lagen lange tijd grotendeels
vast. En dat breekt hen nu op.’
Volgens mij heeft het met overgave te maken. Het is net zoiets als bij mensen die een roeping
hebben. God komt en zegt: ‘Hier ben ik, ik wil je; en jij wijst dat af ’. (Het grote verlangen,
blz. 127)
‘Die starheid kenmerkt ook de houding ten aanzien van religie. Neem bijvoorbeeld Richard Dawkins, die onder meer in zijn boek God als misvatting allerlei
belachelijke dingen aanhaalt om aan te tonen hoe idioot religie wel niet is.
Wetenschappelijke opvattingen worden keer op keer herzien zonder dat iemand,
op basis van achterhaalde wetenschappelijke opvattingen uit de achttiende eeuw,
het wetenschappelijke denken als zodanig onderuit haalt. Religieuze ontwikkeling lijkt, in de ogen van haar criticasters, echter niet mogelijk. Als er eenmaal
beweerd is dat de wereld in zes of zeven dagen geschapen is, dan zit het geloof
daar voor altijd aan vast.
We wilden beginnen te eten, maar de bezoeker vouwde zijn handen, boog zijn hoofd en verzonk
in kort zwijgen. (‘Modelvliegen’, in: Bederf is de weg van alle vlees en andere novellen,
blz. 130)
‘Ik heb niet de indruk dat religie nu meer bespreekbaar is dan vroeger.
Kousbroek publiceerde in de jaren zestig al zijn Anathema’s waarin hij het veel
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veel eerder ingezet. Pim Fortuyn heeft een einde gemaakt aan de kritische dia-
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‘Geert Wilders is een exponent van die ontwikkeling, maar deze is feitelijk al
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over religie had. In mijn beleving was het dus nooit niet bespreekbaar. Maar
misschien zat ik op de verkeerde scholen. Wel heerste er een soort intellectuele
houding waarin kritiek en religie niet met elkaar samen kunnen gaan.’
Wie zijn wij, waar komen wij vandaan, waar gaan wij heen, waarom is dit zo, hoe dienen
wij te handelen. (Het Derde Testament, blz. 12)
‘Zelf spreek ik nog steeds met vrienden, ‘gezonde’ gereformeerden, over God
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en over het geloof. Mensen die zich niet losgemaakt hebben van de kerk, echte
‘hardcore grefo’s’. Een andere vriend van mij, opgegroeid als boerenzoon in
Friesland, is overgestapt naar de andere kant en is pastoor geworden. Toen we
samen zijn kerk bezochten en ik daar het Christusbeeld zag hangen, zei ik tegen
hem: ‘Voor mij is dat een jood. En die hangt dan bij een ander thuis.’ Dat begreep
hij wel; hij was indertijd veel bezig met de joodse wortels van het christelijk
geloof. Hoe dan ook, religie is voor mij nooit een onderwerp geweest waar je het
niet over kon hebben.’
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Len Borgdorff Gedichten

s t i l l e v e n (2008, 2009)
i
Het eerste fruit alweer.
Een nieuwe rood-en-gele appel
en een gespikkelde peer,
banaan met zwarte vlekjes
hier en daar. Wat noten,
abrikozen, perzik,
kersen. Durven we
bessen, aardbeien, bramen en frambozen aan?
En bedauwde blauwe druiven?
Voorzichtig, voorzichtig maar. Een mandarijn en
doe toch ook nog een citroen.
Geschild, ja, half geschild.
Leg er een mes bij.
Dit is heel veel. Teveel
als niet een schaal ons redt,
een grote hand, die al dit fruit
stil leven laat. Neem tijd,
neem alsjeblieft heel ruim de tijd.
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Ileen Montijn (Kunstschrift 3, 1996)
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Was het bad een fruitschaal, de man een abrikoos, dan zou niets wezenlijks aan
het werk zijn veranderd.
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ii
Dit is een stilleven
stilleven met fruit.
Schaal met fruit.
Zo heet het. Het is een stilleven.
Geen schets, geen schilderij,
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geen foto ook. Het is een stilleven.
Het is het model voor een stilleven.
Blijf waar je bent en kijk
hoe abrikoos na kers na peer
verdwijnt in lijnen, ronde vormen
van kleur naar kleurder kleur.
Blijf zitten waar je zit en kijk.
Je kijkt alleen en vindt niets
nergens van.
Daar komen eeuwen
schilders langs met al hun namen,
paletten en paletmessen en kwasten,
hun hoofden vol betekenis
of vingers vol met verf. En dichters vol appelwangen,
kersenmonden, amandelogen, pupillen van olijf.
Er komt hier heel wat langs.
Maar kijk: als jij hier zitten blijft,
verdwijnen zij. Ze gaan.
En wat er voor je staat
blijft staan.
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iii
Het is ontzettend iets wat je hier ziet
en is het wat het is?
De mooie man in bad glanst zacht.
Hij ﬂonkert hier en daar.
Hij is een vrouw half overeind

wat pijn begint te doen.
Natuur is hier niet dood, maar leeft nog
niet. Dat is: hier is het meeste leven
al geweest terwijl je zat en keek en
man en vrouw van lijnen waren
die door het fruit waren bepaald.
Of is het omgekeerd.
We hebben niets gezien en zijn
van wat gebeurt de voortreffelijkste getuigen.
Wat zie je met je ogen dicht?
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dat al dat stil gezit van ons
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en zo van vlak en kleurschakering

LITER 62 (binnenwerk)_Opmaak 1 06-04-13 14:35 Pagina 28

iv
We moeten weg. De man, de vrouw
de appels en de peer en wij. Vooruit.
Dit was het wachten en verwachten, talmen,
en dat gaat voorbij. Nu weg ermee.
De deuren uit, de straten op.
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Het is de hoogste tijd voor vierkante
metersgrote wandenverslindende woorden
waar elke zaal te klein voor is.
Dus moeten wij hartstochtelijk naar buiten.
Met onze lijnen en ons recht op kleuren
die we kennen en onze ronkende vormen.
Dat dauwzachte glanzen waarvan
wij zijn gemaakt. En hoe wij van elkaar gemaakt zijn.
Wij wurmen ons vast in het deurgat.
Daar deinst een metafoor, boven balanceert
– dat hij niet valle en niet valt – een beeld.
Ergens neemt iemand een hap dat sap
ervan spat. Appels voor appels
en peren en mensen voor mensen.
De schaal, de mand, de hand,
het bad, de straat en stad en land.
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walnoot aan zee
Het mocht na al die avonden
telkens dat rood boven de zee
en van steeds weer anders dat water
wel eens een beetje minder zijn.

van een walnoot aan zee.
Het boekje paste in mijn zak
omdat daar maanden al
je leesbril niet meer zit.
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in mijn notitieblok
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Ik maakte zwart op wit een schets
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inderdaad
Met jou is ook de kanker weg.
Wel staan er schots en scheef, groot klein,
soms oorverdovend onverwacht
adembenemend lege plekken.
Je kamers en je lege kleren, ja,
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maar vaker schrik ik van de straat
waardoor je niet meer ﬁetst.
En dat ik wel probeerde of ik jou
kon horen zingen, en even stopte
om zelf te zingen, wist ik niet.
Maar inderdaad: met jou is ook de kanker weg.
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Jan Sonneveld De spiegel

waarin alles door elkaar golft: levensvragen, vrolijke herinneringen, details die
ooit opvielen, God weet waarom. En dan word je wakker.
Die ochtend drong door het gordijn een bleke grijsheid mijn slaapkamer
binnen. Ik reageerde ongetwijfeld zoals dat gaat. Vermoedelijk heb ik me omgedraaid. Ondertussen verzamelde ik informatie: geen wekker gehoord, vroeger
wakker dan gepland, welke dag was het, maandag, nee, zaterdag. Geen verplichtingen, geen wekker, hoe laat zou het zijn, het maakt niet uit, zaterdag, het regent
vast, ze komen vandaag thuis, ze zullen moe zijn, ik blijf nog een uurtje liggen,
dit gaat een heerlijke dag worden. Vervolgens verdween ik weer in een andere
dimensie. Alsof ik even onder water zakte. Onder en boven water zijn twee onverenigbare dimensies, moet God in Genesis gedacht hebben toen hij ze resoluut
van elkaar scheidde. Er moet orde zijn.
Ergens in dat zwevende uur zal ik kort gedroomd hebben. Verward opende ik
daarna opnieuw mijn ogen. Ik draaide op mijn linkerzij en zag in rode cijfers de
tijd. Acht uur zesenvijftig, nog een eeuwigheid aan vrije zaterdag voor de boeg.
Op dat moment waren mijn vader en moeder al zeker vijf uur dood. Ik waande
hen nog onderweg naar Schiphol, uitgelaten nagenietend van een verre zonvakantie.
Ik had ze uitgezwaaid, wuivend tussen honderden anderen. Er was die spanning die je op een vliegveld altijd treft. Wellicht was ze voor hen existentiëler. Het
ontging me toen, maar nu ze niet meer teruggekomen zijn, denk ik er vaker aan
terug. We namen monter afscheid en ze verdwenen achter de douaniers, die als de
Aartsengel streng de toegang bewaken tot het Verloren Paradijs. Zodra ze de hoek
om waren, voelde ik mij alleen. Er brak een lange wachttijd aan, een droom die
zou oplossen als ze zouden verschijnen langs de geblindeerde schuifdeuren. Dan
zou hoop waarheid worden. De buren zouden ze die ochtend afhalen van
Schiphol. Ik zou ze ’s avonds bellen.
Terwijl ik me nog even in foetushouding toevertrouwde aan de muffe sfeer
van een beslapen kamer moeten mensen op Schiphol zich een slag in de rondte
hebben gewerkt om het signaal van de Boeing weer op het radarscherm te krijgen.
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zich pas weer toen ik mijn ogen opende. Slaap is een onderbreking van het leven,
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Op een ochtend zijn ze verdwenen. Niet dat ik het wist, want het leven hervatte
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Deskundigen zouden die avond in actualiteitenprogramma’s proberen te verklaren hoe zo’n grote blikken vogel als een zandzak uit de lucht kon vallen. Ja, er
was sprake van hevig onweer boven de oceaan, die nacht. Nee, wat er gebeurd was
kon alleen de zwarte doos ons vertellen. Inderdaad, die zwarte doos die nu op de
bodem van de oceaan ligt. Professioneel vroeg de interviewster vervolgens naar
wat de inzittenden moeten hebben meegemaakt. Je hebt nogal de tijd om na te
denken als je vliegtuig een duikvlucht van tien kilometer maakt. Of is het toestel
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midden in de lucht ontploft? Tja, daar kunnen we alleen maar naar gissen, zuchtte de deskundige, u kunt natuurlijk wel raden dat het vreselijk moet zijn geweest.
Terwijl ik klokslag negen uur mijn voet buiten het bed zwaaide, was al dat
duiden nog niet aan de orde. De eerste geruchten van een mogelijk vermist vliegtuig golfden net de wereld in. Ik rekte me uit, liep naar het toilet, plaste, liep naar
de keuken en begon kofﬁe te zetten. Buiten alleen een volgepakte herfstlucht.
Een dreigend antraciet dat niets te verbeelden overliet. Ondertussen vielen de
eerste spetters van late ochtendregen, die op het raam uiteen spatten en tergend
langzaam hun weg omlaag zochten. Als een aangeschoten hert wiegde een leeggeschudde boom in de wind.
Met een kop kofﬁe in de hand zakte ik neer op de bank en keek naar buiten. Ik
stelde me mijn ouders voor in hun vliegtuig, hoog boven deze herfstwolken. Ze
waren langzaam op weg naar mijn dimensie, onder de lage, stormachtige hemel.
Het gevoel van het bericht kan ik me nog exact herinneren. Elk nieuws heeft
zijn eigen gevoel. Een bomaanslag is een vermoeide dreun tegen je schouders. Een
overval in de supermarkt om de hoek is een tinteling in je onderbuik. De dood van
een bekende is een loden gevoel in schouders en armen. Veel verder weg is oorlog.
Het gevoel daarbij is dat van pure verveling, dat van een mug die ’s nachts rond
je hoofd zoemt op zoek naar vers bloed. Als je hem doodslaat, is er vanzelf een
andere.
De dood van mijn vader en moeder kwam goddank niet via de tv tot me. Net
toen ik het toestel wilde aanzetten, ging de telefoon. De precieze boodschap is me
ontgaan, maar vanaf dat moment zweefde ik ergens tussen mijn lichaam en mijn
bewustzijn. Het is met niets te vergelijken. Mijn woonkamer, mijn huis en de hele
wereld tolden als een bolbliksem om mijn hoofd. De verwarming loeide, maar
was ijskoud.
Het leven vertakte zich op dat moment tot twee snelheden. Die van de klok,
seconde na seconde doortikkend in de werkelijkheid en die van het hoofd, waarin
de tijd even stilstond en toen op halve snelheid zichzelf probeerde te hervinden.
‘Op het gebied van de tijd staan ons nog de grootste ontdekkingen te wachten’,
voorspelde Tarkovski, maar hij doelde daarbij niet op het instorten van mensenlevens. Toen: een immens vuurwerk, ik zag kleuren, fonteinen en ﬂitsen in primair,
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secundair en tertiair. En vervolgens een soort ontplofte encyclopedie, alsof alles
wat ik keurig in mijn geheugen had weggestopt ineens als bij een geplunderd
huis voor me lag op straat. Half vergaan en half verkoold. Er kwamen zinnen
voorbij, songteksten, citaten, ﬁlmscènes. Ik herinnerde me ‘Until death do us
part’ en ‘Dood, waar is uw prikkel’. Ik hoorde bb King zingen ‘The thrill is gone
for good’, met lange uithaal. Vervolgens zag ik de scène uit Tarkovski’s De Spiegel,
waarin achter de boerderij de schuur in vlammen opgaat en de moeder zwijgend

Toen was er de stem van de buurvrouw, ze zei niet te weten wat te doen, duwde
een droge snik weg door snel een nieuwe zin te beginnen. Ze zouden wachten op
meer nieuws en of ik alsjeblieft wilde komen. Daarna: de gestage regen op het
raam en de biggelende druppels op het glas.
Ik ben gegaan, al herinner ik me weinig. Het bewustzijn van de mens schakelt
van rauw verdriet maar wat graag over naar zakelijke bedrijvigheid. Ik pakte
thuis een tas en heb twee weken in het ouderlijk huis geleefd. Ik heb de buren
getroost, een begrafenis geregeld.
Ze hebben ze niet gevonden. Ik stel me voor dat mijn vader en mijn moeder de
vrije val van tien kilometer hebben gebruikt om elkaars handen vast te houden,
te bidden, te schreeuwen, misschien zelfs te huilen en hun laatste uitroepen van
liefde te laten horen. Laat ze alsjeblieft aan mij gedacht hebben.
Het is onleefbaar, maar ik moet leven. Ik moet het begrijpen. Ik heb de beelden
nodig om te kunnen vaststellen dat ze er niet meer zijn.
Er was een herdenkingsdienst in de kerk. Honderden rouwende mensen, ooms
en tantes, neven, nichten, de buren en ik, het enig kind. Geen kisten voor in de
kerk. Het was een bizarre schertsvertoning. Iedereen keek naar de grond en ik
keek naar iedereen. Geen optocht naar de begraafplaats. Geen stilte terwijl de
kisten zakten en geen gekwetter van vogels, geruis van dennenbomen en zachte
knisperende dennennaalden. Na de vele handen en meelevende woorden stapte
ik in de auto, terug naar het ouderlijk huis.
De leegte van het onafgemaakte afscheidsritueel verstikte alle gevoelens van
verdriet. Zonder beelden geen houvast, geen rouw, geen afscheid. Het indenken
van de laatste duikvlucht was niet genoeg.
Na de herdenking begon het pas. Er waren huis, inboedel en verzekeringen. Ik
was de agent die met een hogedrukspuit de bloedspetters na een moordaanslag
moest wegspuiten van de straat. En ondertussen kwamen er talloze brieven en
kaarten om te beantwoorden. Woorden die ik moest vinden om terug te schrijven,
terwijl er maar weinig te zeggen viel. Ik kon moeilijk al die brievenschrijvers uitleggen dat de dood van mijn ouders tot me kwam als een scène uit een Russische
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toekijkt, haar twee kinderen bij zich. De camera zoomt in op haar bleke, gave
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ﬁlm. Ondertussen verkocht ik de inboedel, beëindigde bankrekeningen en verzekeringen en zorgde samen met de notaris voor de uitvoering van het testament.
Het huis zette ik te koop en ik vertrouwde de verkoop ervan toe aan de buren en
de makelaar. Ik zou op de hoogte gehouden worden van de voortgang en de
laatste handtekening zetten. Eigenlijk voltrok ik langzaam het doodvonnis. Nu
ze geen huis meer hadden, was er geen plaats meer voor ze op aarde. De vloeibare
zee is geen vaste plaats, het is een reizend circus.
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Al die dagen waren de nacht. Drie weken waarin ik mijn ogen sloot, en hoopte
dat de wereld zich inderdaad zou stilhouden en pas weer zou bewegen na mijn
ontwaken. Maar zelfs bij bewustzijn trokken nu levensvragen, vrolijke herinneringen, triviale anekdotes en heftige gevoelens aan me voorbij.
Ik strompelde hortend naar het moment dat ik weer naar huis mocht. Weg uit
wat ooit het leven van twee lieve mensen was. Hoe kun je rouwen in een plek van
levende mensen? Soms hoorde ik ’s nachts mijn vader de trap aﬂopen, op weg naar
het toilet. Ik zweer dat ik zelfs de wc eens heb horen doortrekken. Zoals na een
enge droom hoopte ik op dat eerste straaltje daglicht: pure genade.
Twee verhuisdozen, dat is het residu van hun leven. Ik zette ze op de achterbank en nam ze mee naar huis. In hun auto. Een auto en twee dozen. Daarin fotoalbums, een paar boeken en cd’s en wat etenswaren uit de voorraadkast.
De dozen zette ik bij in een kast in de rommelkamer van mijn huis. Daar staan
ze zij aan zij met mijn eigen jeugdherinneringen. Een permanente tentoonstelling, die nooit de breedte, diepte, hoogte en verte van het bestaan kan schetsen.
Een nietszeggend overblijfsel. En toch is elk stuk een brandende schuur op het
Russische platteland.
En ik? Ik ben de man van wie de banden met het voorgeslacht zijn doorgesneden. Mijn voorgeschiedenis ligt op de oceaanbodem, met die van driehonderd
anderen. Er is een bijeenkomst geweest op Schiphol. Wrang genoeg in een hangar
waar de Boeing had kunnen staan. Hij stond er niet. Het dikte ons verdriet nog
eens aan voor de televisiecamera’s. Het hielp om kijkers te laten meerouwen. Het
gemis van doodskisten werd overtroffen door het gemis van de grote zilveren
doodskist.
Mijn huis is een weeshuis. Soms huil ik aan de keukentafel. Soms lig ik een halve
nacht wakker terwijl het vliegtuig dwars door mijn slaapkamer duikelt. Daarna
droom ik dat ik zelf in het vliegtuig zit. Gek genoeg heb ik tijdens die vrije val een
pyjama aan en zien mijn ouders me vallen. In de droom ben ik het die niet terugkomt. Vaak word ik wakker voor het toestel uiteenspat op het wateroppervlak.
Kijk ik uit het raam, dan zie ik de auto staan. Altijd die van hen. Altijd mijn
ouders voor de deur, alsof ze toevallig langskomen voor een kopje kofﬁe. Maar de
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volgende dag staat hij er weer. Alsof ze zijn blijven logeren. Alsof ze bij me wonen.
In die eerste weken heb ik nog wel eens een doos geopend. Een cd gedraaid.
Bach, daar hielden ze van. Iedere keer als ik Bach speel, houd ik een wake. Dan
huil ik of voel ik me gewoon vreselijk hol en leeg, omdat ik geen afscheid kan
nemen. Ik moet beelden hebben, tastbaarheid, een lichaam, een gevoel.
Ik herinner me van die eerste dagen ook nog de beelden op tv. Af en toe een
gevonden brokstuk. Allemaal betekenisloos. Niets om je aan vast te klampen.

Mijn ouders staan in de aankomsthal. Ik zie ze in tegenlicht. Mijn ogen knipperen. Ze omhelzen me en slaan me op de schouders. Fijn je weer te zien, jongen.
Hoe was je reis?
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Zwaaiend, twee grote koffers op een karretje. Gebruinde gezichten, uitgelaten,
een beetje moe na de vliegreis. Dan drinken we kofﬁe en breng ik ze thuis.
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Soms droom ik ’s nachts dat mijn ouders ineens de aankomsthal in komen.
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Menno van der Beek Gedichten
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voorzanger
Vlak voor mij is er iemand in de douche
daar waar de wasbak is. En waar de spiegels zijn
tegen de deurtjes van het plastic medicijnkastje
onder het gele licht. En hij moet hoesten
met een wit hemd aan. Hij zal bezig blijven
tot hij geschoren is. Waarbij hij zich zal snijden.
Het linkerdeurtje klemt. Achter zijn blauwe ogen
staat de aluin, die langzaam roze wordt
en waarvoor hij wil zingen, hoofd iets achterover,
het mesje op de keel. Als hij niet alle woorden weet
dan maakt hij toch geluid, zonder zijn tong:
wat niet gezegd kan worden wordt gezongen
maar ik wil in de douche. Dan houdt hij op met hoesten.
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slotakte
U hebt uw lichaam nog. U zit op het terras,
iets onderuit. Uw longen en uw hart willen
met rust gelaten worden, maar u hebt bezoek
en het is zomer. En ik vind het lastig

U hebt nog wekenlang te gaan. En u weet ook
dat het niet anders wordt. Ik hoop dat u
nog ergens sigaretten hebt. En dat wij dan
misschien, zo gauw het donker wordt, achter de vijver
vannacht gloeiende puntjes kunnen zien
en dat u morgen dan bent opgegaan in rook.
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die net verschrikkelijk zijn vingers heeft gebrand.
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dat u niet rookt. U hebt de blik van iemand
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requiem
Bezoek de doden: wie op de begraafplaats komt
en in het grind gaat zitten, wordt niet onderbroken
en wie zijn mond kan houden hoort de bomen –
als het geen winter is, want dan vallen ze stil
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en glimmen ze onaangenaam en zwart
en moedeloos en hard, met weinig te vertellen.
De lente helpt niet, want het is geen lente –
als het niet donker is, als je nog niet te laat bent
kun je de grafsteen lezen. Als je iets terug zegt
mogen je woorden rustig even blijven hangen.
De wortels liggen diep. De capillaire krachten
blijven de hele tijd, terwijl jij zit te wachten
het werk doen om straks weer te kunnen ritselen
waar jij dan naar kunt luisteren. Als je hier dan nog zit.
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Elizabeth Kooman Ik kan niet zonder je, ik kan
niet met je
Oek de Jong herlezen [3] – Over Hokwerda’s kind (2002)

dellijk in me op: seks en beklemming. De roman was me bijgebleven als een akelig
boek, niet als een slecht boek, zeer zeker niet, maar leesplezier was ver te zoeken.
Erg is dat niet: literatuur die je bijblijft, heeft iets met je gedaan, of dat nu positief
of negatief is.
Ik zou vaker boeken willen herlezen. De boeken veranderen niet, maar ik verander, en daardoor verandert soms ook mijn leesbeleving. Bij Hokwerda’s kind was
dit zeker het geval. Bij de tweede lezing raakte ik meer betrokken, durfde ik mij
meer mee te laten nemen door het verhaal, met als gevolg dat ik milder gestemd
werd ten opzichte van Lin, het kind van Hokwerda.
De hoofdlijn van Hokwerda’s kind (Hk) is betrekkelijk snel verteld. Twintiger Lin
ontmoet dertiger Henri. Ze krijgen een relatie waarin liefde en geweld dicht bijeen liggen en waarin de communicatie voornamelijk lichamelijk is. De dreiging
hangt er meteen: ‘Van messen was hij goed voorzien, en ze waren scherp’ (Hk,
blz. 54). De eerste keer dat Henri en Lin met elkaar naar bed gaan, doet denken
aan verkrachting. Later wordt Lin door een ‘vriend’ van Henri verkracht, met zijn
medeweten. Nog weer later treft ze hem thuis aan met een andere vrouw.
Dan is voor Lin de maat vol, althans, voorlopig. Ze ontmoet Jelmer, een veel
rationeler type dan Henri, en heeft zo’n twee jaar een relatie met hem. Intussen
blijft Henri in haar gedachten en uiteindelijk gaat ze vreemd met hem. Henri is
als een magneet. Wanneer Jelmer vervolgens de relatie verbreekt, komt Lin bij
Henri terug, en raakt zwanger. Dat deze relatie destructief is, is van meet af aan
duidelijk, zelfs voor Lin. Met de passiemoord op Henri is het verhaal ten einde.
Als je deze samenvatting leest, kun je nog denken: ‘Wegwezen Lin, zo ver
mogelijk bij die man vandaan. Neem je leven in eigen hand.’ Maar Oek de Jong
heeft Hokwerda’s kind zo geschreven dat je vanzelf meegenomen wordt in het
verhaal. De focalisatie ligt daarbij vaak bij Lin, maar niet continu. Partij kiezen is
er daardoor niet bij. Lin is wel slachtoffer, maar niet alleen slachtoffer. En ook niet
alleen slachtoffer van Henri. Voer voor psychologen, zou je zeggen. Maar Oek de
Jong toont slechts wat er gebeurt. Tegenstellingen maken de dienst uit, en niets
is wat het lijkt.
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de Jong voor het eerst las. Daaraan terugdenkend, kwamen twee woorden onmid-
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Het was tijdens mijn studie Nederlands in Leiden dat ik Hokwerda’s kind van Oek

LITER 62 (binnenwerk)_Opmaak 1 06-04-13 14:35 Pagina 40

Aantrekken – afstoten
Hokwerda’s kind opent met een indringende proloog. Keer op keer slingert vader
Hokwerda zijn dochtertje Lin over de rietkraag het water in. Als een hondje dat
voor zijn baas een stok haalt, zo zwemt zij naar hem terug, langs het riet, naar de
steiger. ‘Ophouden dan maar?’ Nee, ze kan nog wel een keer: niet dus. Vader
Hokwerda weet dat ze uitgeput is, maar toch, daar gaat ze weer. Met deze proloog
is de toon gezet: liefde en geweld zijn geen haar van elkaar verwijderd.
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Wanneer Lin Henri ontmoet, is er direct iets in hem dat haar bang maakt. En
toch – of juist daarom – wordt ze naar hem toe getrokken. Hij slaat haar, hij laat
haar misbruiken, hij bedriegt haar. Wat hij ook doet, zij komt bij hem terug als
was ze een boemerang. Zoals ze ook steeds weer naar haar vader terug zwom,
wetend dat er een nieuwe klap op het water zou volgen. Met zijn lichtblauwe
ogen en sarrende lachje lijkt Henri op Hokwerda. Jelmer ziet naast die uiterlijke
overeenkomst ook hetzelfde soort overdreven uitbundigheid, en een zwier die
aangeleerd overkomt. En ook bij Henri gaat de liefde voor Lin dus bizar genoeg
samen met gewelddadigheid en bezitterigheid.
Hoewel Henri Lin angst aanjaagt, voelt ze tegelijk minachting voor hem.
Tegen het einde van de roman beseft ze dat dit altijd zo is geweest. Soms komt
haar afkeer eruit en slaat ze Henri. Naarmate de roman vordert, heeft ze steeds
vaker fantasieën waarin ze op Henri inhakt met een bijl, of sigaretten uitdrukt op
zijn gezicht. De dreiging is huizenhoog, en ze weet dat ze zich van hem moet
losmaken, maar kan het niet. Behalve dan uiteindelijk, deﬁnitief. Ik kan niet
zonder je, ik kan niet met je.
Vrijen – praten
Ook in de seks, die Lin en Henri veelvuldig hebben, zit iets gewelddadigs. De
beschrijving ervan is navenant expliciet en plat. Zulke passages vind ik beroerd
om te lezen. Het totale gemis aan geborgenheid maakt van een iets moois iets
weerzinwekkends.
Functioneel is het hoge seksgehalte wel. Het tekent de relatie tussen Lin en
Henri, die niet in staat zijn tot communicatie, tenzij met hun lichaam. Praten en
vrijen komen tegenover elkaar te staan. Verder spreekt uit de vele bedscènes het
isolement van Lin en Henri. Het leven draait om hun tweeën. In de verte is er een
wereld, maar wat daar gebeurt doet nauwelijks terzake. En echte vrienden lopen
daar ook niet rond. Het gaat hier om twee mensen die niet in staat zijn tot
wezenlijk contact, en die zich dan maar aan elkaars lichaam vastklampen.
Met Jelmer komt een rationeler personage de roman binnen. Door hem slaat
Lin aan het lezen en zij en Jelmer praten meer dan Henri en Lin. Toch is seks nog
steeds nadrukkelijk aanwezig. Dat had wel wat minder gekund, om het verschil
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tussen Henri en Jelmer te onderstrepen. Vooral dat Jelmer in even platte termen
over Lin denkt als Henri, komt niet geloofwaardig over.
Wanneer Lin Jelmer net heeft verteld dat zij vreemdgaat met Henri, vrijt
Jelmer met haar. En wanneer Lin (niet voor de laatste keer) heeft besloten dat het
tijd is om deﬁnitief afscheid van Henri te nemen, wil ze het nog een laatste keer
met hem doen. Vrijen als praten niet (meer) gaat. Daarmee belazer je zowel de
ander als jezelf.

Met een zekere gretigheid zoek ik dit steeds weer op in de scènes die ik schrijf: de
waan, de illusie, de schijn, de hele en halve leugen, het bedrog en zelfbedrog, de
inbeelding, de misleiding. Er is geen onderwerp waarover zoveel gelogen wordt
als ‘de liefde’.’ Zo schrijft Oek de Jong op pagina 167 van zijn dagboek De wonderen
van de heilbot (Dwvdh). Henri is onbetrouwbaar, dat staat al snel vast. Hij is de bad
guy. Hij laat Lin verkrachten en bedriegt haar met een andere vrouw, om maar wat
te noemen. Dat zijn inderdaad daden die je zonder meer kunt veroordelen. Maar
door de vertelwijze die De Jong heeft gekozen, maken we ook kennis met een
andere Henri. De onzekere, gekwetste Henri. De Henri die oprecht van Lin houdt,
en tot zijn eigen verbazing een schuldbesef ontwikkelt.
‘Bij jou moet je altijd op je tellen passen. Als je het niet doet, word je ingepakt.
Dat maakt het zo vermoeiend om met je te leven’, zegt Lin tegen Henri (Hk, blz.
263). Hoor wie het zegt. Lin lijkt heel oprecht, open en ontwapenend. En dat is ze
ook, maar ook zij heeft meerdere kanten, of misschien zelfs een gespleten persoonlijkheid. Jelmer en Henri merken dit dubbele allebei op – en wij lezers ook,
alweer dankzij die fenomenale vertelwijze. ‘[...] tegelijk met zijn vertedering
leefde er ook wantrouwen in hem. Hij was ervan overtuigd dat ze hem stuurde,
manipuleerde, dwóng, net zolang tot ze haar zin had gekregen. [...] Misschien
besefte ze zelf niet wat ze deed, hoe ze het deed, maar evenzogoed had ze alles
geregeld zoals zij het hebben wilde’, aldus Henri (Hk, blz. 114).
Het is moeilijk om te leven met de manipulatieve Lin. En wanneer zij Jelmer
met Henri bedriegt, snappen beide heren er helemaal niets meer van. Henri:
‘Dat zat dus ook in haar, dat kon ze dus ook, deze vrouw die hem altijd zo eerlijk
had geleken, overdreven eerlijk zelfs, [...]. [...] dat ging verscholen achter dat
open gezicht: die sluwheid [...]’ (Hk, blz. 318). Jelmer: ‘[...] dat ze hem elke dag
met leugens had misleid, zij met haar aanhankelijkheid en directheid, van alle
vrouwen die hij kende wel degene die hij er het minst toe in staat achtte’
(Hk, blz. 358).
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‘Steeds duidelijker wordt dat ‘bedrog en zelfbedrog’ een belangrijk motief is.
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Oprechtheid – onoprechtheid
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Hoop – wanhoop
Met de instabiele Lin en de onbetrouwbare Henri komt een grote schommelende beweging van hoop en hopeloosheid de roman binnen. Daarbij is voor zelfbedrog een hoofdrol weggelegd. Jelmer probeert te blijven geloven in zijn relatie
met Lin. ‘[...] hij was eraan gewend geraakt dat hij met Lin zelden ergens zeker
van kon zijn, dat een plan zelden zonder plotselinge wijzigingen werd uitgevoerd, dat er bijna altijd onvoorziene wendingen waren, ten goede of ten kwade.

|

42 Liter 62

Het hield hem scherp’ (Hk, blz. 253). Dat is tenminste wat hij zichzelf voorhoudt.
Maar hoe langer hoe meer laat hij een ander gevoel toe, een weten dat deze
liefde niet duren kan. Heel duidelijk beseft hij dit als hij voor zijn werk als impresario weg is geweest. Hij verlangt naar Lin, en ziet er tegelijk tegenop dat hij
‘zijn rol weer op zich [moet] nemen’ (Hk, blz. 356). Wanneer Lin hem vertelt dat ze
vreemdgaat met Henri, is dat het duwtje dat Jelmer nodig heeft om zich van Lin
los te maken.
Het heen en weer tussen hoop en wanhoop is er ook in de relatie van Henri en
Lin. Herhaaldelijk koestert zij de hoop dat Henri veranderd is. Dat nu alles beter
zal worden. Ook verzucht ze een keer, in gedachten: ‘Ze genoot ervan dat alles
eindelijk gewoon was’ (Hk, blz. 102). Soms kan ze zich in al haar hoop de onbetrouwbaarheid van Henri niet eens meer echt voor de geest halen. Lin leeft dan
volledig in het nu – ook een vorm van zelfbedrog. Maar dan toont Henri weer zijn
sarrende kant. En ze verwijt hem regelmatig dat hij het geluk niet wil. Als het er
is, maakt hij het kapot. Maar zelf kan ze er ook wat van.
Wie ben je?
Hopeloos. Hokwerda’s kind toont de gebrokenheid, meer niet. Geen analyses,
geen antwoorden. ‘De kern van de obsessie is altijd onbevattelijk’, stelt De Jong in
zijn dagboek (Dwvdh, blz. 138), ‘waarom doet iemand iets wat hem volgens alle
gezond verstand alleen maar ongeluk kan brengen?’ Je kan hooguit zoeken naar
de oorzaak, en dat doet De Jong wel in Hokwerda’s kind. De titel en de proloog
spreken boekdelen.
‘Het is of ik alleen maar intense relaties ontwikkel met mensen die in hun
kindertijd al zwaar beschadigd zijn’, schrijft Oek de Jong in zijn dagboek (Dwvdh,
blz. 15). Henri en Lin zijn zulke mensen: niet slechts slachtoffer van elkaar, maar
om te beginnen van hun jeugd. Henri werd mishandeld door zijn vader. ‘Hij
worstelde [...] met zijn afkeer voor haar verleden, dat verleden van haar, dat ze
met zich meesleepte, als een horrelvoet [...]. Het herinnerde hem aan zijn eigen
jeugd, een tijd die hij vergeten wilde’ (Hk, blz. 115). Ging dat maar zo makkelijk.
Lin is een vaderskind. Het is een beklemmende band, die tussen Hokwerda en
zijn dochter, waarin liefde en vernietiging hand in hand gaan. Dat blijkt meteen
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in de proloog, maar ook uit de passage waarin Lin na jaren haar vader weer opzoekt. Vanuit zijn kraan verplettert hij haar net niet onder een autowrak.
Evengoed verpletterend.
Dat Lin Hokwerda’s kind is, betekent ook dat ze daardoor minder het kind van
haar moeder is, die haar meenam na de scheiding van Hokwerda. Lin was toen
tien, en heeft haar vader vreselijk gemist. Ze voelt zich bij haar moeder en zus
altijd de eenling, de verstotene. Dat gevoel zit diep, zo diep dat ook het aangaan

heid past nog het beste bij haar. Veranderlijkheid ook. Wat Jelmer denkt, is de
spijker op zijn kop: ‘Ze had de neiging om gedrag uit haar omgeving over te nemen, ze imiteerde, er altijd op bedacht te overleven’ (Hk, blz. 438). Ook Henri kent
dat van Lin: ze kan enorme gedaanteverwisselingen ondergaan (Hk, blz. 260).
Lin past zich aan, om gewild te zijn. Voelt ze ontstemming bij Henri, dan zegt
ze iets om die weg te nemen. Zelfs aan haar werkomgeving past ze zich aan: de
manier van kleden, lopen, praten. Ze beseft dit zelf, dom is Lin geenszins: ‘het was
of anderen bezit van haar konden nemen’ (Hk, blz. 193). Veel eigenheid heeft ze
niet, dat zie je zelfs aan haar huis, een ‘dood huis’ (Hk, blz. 372). Veel liever is ze
bij Henri, wiens huis Henri ademt.
Henri heeft eigenheid in zijn huis weten te creëren, maar verder is ook hij bar
onzeker. Wat anderen over hem denken is heel belangrijk. Hij wordt graag gezien
met Lin, naar wie mannen even omkijken. Tegelijk is hij snel jaloers. In zijn
gevoel van miskenning richt hij zijn achterdocht steevast op wie hem het liefst is:
Lin.
Lin en Henri zijn allebei geschonden in hun jeugd, op zoek naar geborgenheid,
allebei niet in staat van zichzelf te houden.
Mededogen
Kind van. Die suggestie is het enige wat De Jong ons meegeeft. Van een afgeronde analyse is geen sprake, van een bewijs van een theorie uit de psychologie
evenmin. Gelukkig maar. De werkelijkheid is meestal onbevattelijker dan theorieën doen vermoeden. Zo tastbaar als Lin en Henri’s lichamen zijn, zo ongrijpbaar is de werking van hun geest. Verwarring ten top dus. Bij mijn eerste lezing
van Hokwerda’s kind irriteerde mij die verwarring. En waar was in vredesnaam het
uitzicht? Nu, een aantal jaren later, ben ik blij met literatuur die grip geeft op
het leven, juist door de ongrijpbaarheid aan de oppervlakte te brengen.
Wat rest is mededogen. Mededogen met Lin en Henri, die klem zitten in
zichzelf. Mededogen met Lin die blijft hopen op een catharsis. Dat alles goed zal
komen. Dat ze zal zijn wie ze hoort te zijn.
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Hokwerda’s kind, dat is Lin al die tijd gebleven. Ze is niet volledig uitgegroeid
tot de mooie persoonlijkheid die ze had kunnen worden. Het woord gespleten-
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van een vertrouwensband met de familie van Jelmer gedoemd lijkt te mislukken.
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Op zo’n omslag bleef ik zelf als lezer ook hopen, tegen beter weten in. Totdat
ik een passage over Jelmer las, waarin het begrip berusting ineens werd uitgetild
boven iets passiefs, en werd verheven tot een grootse daad: ‘[...] opeens was hij
in staat geweest niets meer van haar [Lin] te willen: geen houding die hem beviel,
geen schuldbesef, geen woorden die hij graag horen wilde, niet de emoties die
hem gepast leken. Hij had zich lichter gevoeld. Het was zoals het was’ (Hk, blz.
438).
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Ik geef Oek de Jong het laatste woord (Dwvdh, blz. 81): ‘Verhalen schrijven.
Langzaam, heel langzaam gaan eindelijk mijn ogen open. Het is de manier waarop je naar mensen kijkt. Mededogen is de grote poort tot inzicht. Zien met het
hart.’
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Len Borgdorff Naar Den Haag om Delft te zien

zon schijnt tussen enkele donkere wolken door en werpt zijn licht op het gedeelte
van de stad achter de Rotterdamse Poort. Daardoor springt de toren van de
Nieuwe Kerk in het oog. Die is een beetje overbelicht, zou je zeggen als het om een
foto ging. Maar een schilderij is geen foto. Nee. Een schilderij is juist vooral geen
foto. Dat realiseer ik me pas weer goed als ik al een tijdje naar het schilderij heb
zitten en staan kijken.
Het is juni op het schilderij, eind juni, denk ik, want de weinige bomen staan
vol in blad en tegelijk is er nog een zekere frisheid van kleur en atmosfeer die niet
past bij juli of augustus.
Het is ochtend. Ik houd onder andere van dit schilderij omdat het er halverwege de ochtend is. Er staan mensen bij het water. Ze praten met elkaar. Ze
hebben de tijd. Het ochtendritueel van wassen, aankleden, ontbijten is voorbij. Er
zijn al wat klussen gedaan en nu mogen zij de tijd nemen voor iets anders, een
praatje bijvoorbeeld. Er is vandaag nog genoeg tijd om aan de wachtende werkzaamheden toe te komen. We hebben de tijd.
Vanmorgen pakte ik de trein en ben ik hierheen gegaan. Ik ben op het bankje
gaan zitten tegenover dit schilderij en ik kijk. Zolang ik dat doe, krijg ik de tijd.
Nu en dan lopen er mensen voor me langs. Ze kijken naar het water op het schilderij, naar de zinderende strook licht, de parelende poorten aan de overkant en
naar de mensen die bij het water staan te praten en alle tijd hebben. Als de bezoekers verder lopen, staan die er nog steeds, onverstoord, de mensen bij het water
van de Kolk. En ik zit nog hier. We hebben de tijd. Daar houd ik van.
Er staan twee bijna manshoge meerpalen op de kade. Ook van verf gemaakt,
maar anders dan de mensen. Ondanks hun verticaliteit lijken ze daarom niet op
mensen en vragen ze nog minder aandacht dan de mensen. Die hebben overigens
alleen maar aandacht voor elkaar, niet voor iemand die op een bankje naar ze kijkt
of voor iemand die ze schildert. De palen zijn nog rustiger dan de mensen die
daar zo kalm staan te praten. Helemaal op de voorgrond twee vrouwen, links van
ze heb je de twee meerpalen en daar weer links van vijf personen: twee mannen
en twee vrouwen, terwijl de meest linkse nummer vijf draagt, een kind. Ze staan
voor een aangemeerde trekschuit.
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moment van mijn bezoek aan het Mauritshuis, halverwege de ochtend zijn. De

45 Len Borgdorff Naar Den Haag om Delft te zien

Ochtend is het op Vermeers ‘Gezicht op Delft’ uit 1661. Het zal er, net als op het
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Het zou voor de hand hebben gelegen wanneer die schuit was vastgemaakt aan
één van de twee meerpalen, maar dat is niet zo. Staan die palen daar alleen maar
een compositorisch element te wezen? Dat zou kunnen. Ik zou ze in al hun onnadrukkelijkheid missen wanneer ze er niet waren geweest. Ze verlevendigen de
voorgrond links en ze zorgen ervoor dat er echt twee groepjes en twee ochtendgesprekken te zien zijn. Aan het gesprek van de twee vrouwen rechts van de palen
heeft ooit heel even ook een man deelgenomen, maar die is weggeschilderd. Ik

|

46 Liter 62

mis hem niet. Ik vind het zelfs een beetje jammer dat ik dit weet. Maar met de
meerpalen ben ik blij, al heeft niemand, ook de schilder niet, de moeite genomen
om daaraan de trekschuit te bevestigen.
Misschien was het niet de moeite waard om de schuit aan te meren. Zo meteen
stappen enkele mensen op de schuit en vaart die door naar Rotterdam. Het is
trouwens rustig weer. Het water rimpelt wel een beetje, maar dat wordt meer veroorzaakt door de temperatuurdaling wanneer er een wolk voor de zon schuift. Er
hangen een paar tamelijk zware wolken en halverwege het water is de rimpeling
wat nadrukkelijker. Het gaat gelukkig niet regenen vandaag. Waarschijnlijk heeft
het dat gisteren wel gedaan. Dat denk ik. Niet omdat ik plassen zie, maar de
onverharde kade stuift niet, er is niet de geringste waas van stof, de lucht is zo
schoon en kleuren zijn zo helder. Het heeft er alle schijn van dat aan de overkant,
dus bij de oude stadsmuur en de Schiedamse Poort wat meer bedrijvigheid is, niet
genoeg om van onder de indruk te raken. Bovendien zie ik het minder goed omdat het verder weg is en dan valt er aan die kant van het schilderij meer schaduw
vanwege die voorste donkere wolk.
Er gebeurt niets op het schilderij. Het is niet alleen vrijwel windstil, maar
ook zijn alle boten aangemeerd. Waarom vaart er niet ergens één schuitje maar?
Zou het zondag zijn? De mensen aan de overkant zijn te ver weg om beweging,
om handeling op het doek te brengen. Zelfs de gesprekken, zo lijkt het, tussen
de mensen aan deze kant van de Kolk staan stil. Het is onderhoudende kout.
Niemand krijgt een opdracht, niemand loopt geïrriteerd weg. De gesprekken zijn
een mantra. Alleen wat stilstaat, beweegt: het water rilt van een plotselinge schaduw die wat kou brengt, terwijl de eeuwige toren juist trilt in de hitte. Het drama
komt uit de natuur, komt van hoger hand, maar het is een liefelijk drama. De
geringe beweging van kerk en water zet stad en land en mensen in balans. Ook
daarom houd ik van dit schilderij: er is beweging die de rust bevestigt en er is
geen handeling. Misschien heeft Vermeer nog wel even overwogen een haringschuit over het water te laten varen, maar nog voor hij met zijn schilderij begon
moet hij daar dan al van hebben afgezien.
Aanvankelijk vind ik het jammer dat de Nieuwe Kerk zo bleek afsteekt bij de
rest, zoals ik het ook jammer vind dat van de Oude Kerk maar een heel klein stuk-
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je te zien is, achter de toren van brouwerij De Papegaai. Van het stadhuis zie ik helemaal niets. Ook dat vind ik jammer, al kan ik daar nog begrip voor opbrengen.
Maar de Oude Kerk is me dierbaar: die is zo aards. En het feit dat hij scheef staat
maakt hem nog aardser, menselijker. De Nieuwe Kerk heeft dat aardse veel minder. Dat vond ik al als kind. Maar ik vond toen ook al dat ik de Nieuwe Kerk daarmee geen recht deed, want die kon je tenminste beklimmen. Vanaf mijn negende
ﬁetste ik regelmatig van Monster naar Delft, waar een tante en oom woonden en

liggen. Daardoor had ik ook gezien dat Delft vanuit mijn slaapkamer te zien was.
Met die verrekijker hoopte ik in staat te zijn om vanaf de toren mijn zo ver weg
gelegen slaapkamerraam te zien. Dat is me nooit gelukt. De toren van Monster
zag ik maar al te goed en op die brede stevige toren was ik trots. Waar ik in het
Westland ook was, altijd zag ik de toren van de kerk van Monster. En die toren
leek op die van de Delftse Oude Kerk. Alleen was die nog mooier, doorleefder, nog
indrukwekkender en vanaf de Nieuwe Kerk en met een verrekijker kon je die
bekijken alsof je er met je neus bovenop zat en kreeg hij een huid. Dingen, dieren,
mensen, ze kunnen te onbenaderbaar zijn, te groot of te klein, te vluchtig, te ver
of wat dan ook om ze zo in je op te nemen dat je er in door lijkt te dringen. Maar
op de toren van de Nieuwe Kerk, met mijn verrekijker, haalde ik de Oude Kerk
dichtbij.
In het ‘Gezicht op Delft’ heeft Vermeer zijn gezicht op Delft in 1661 een beetje
naar zijn hand gezet. Gebouwen hebben wat andere verhoudingen gekregen. Hun
positie ten opzichte van elkaar is om compositorische redenen aangepast. Daarom
vind ik het jammer dat hij de Oude Kerk in dit schilderij zo stiefmoederlijk
bedeelt. Maar iemand als Vermeer, die Delft zo goed heeft gekend, verstopt zo’n
forse toren toch niet zomaar? Hij heeft iemand weggeschilderd, schaduwen
verlengd, een trekschuit niet aangemeerd, en dan die prachtige toren zo stiefmoederlijk bedelen? Daar wil ik nog eens met hem over praten.
Maar dan zal ik niet meer zeuren over de overbelichte toren van de Nieuwe
Kerk. Ik heb me vergist. Toen ik even van het bankje opstond om het doek wat beter te bekijken, zag ik dat de toren toch behoorlijk duidelijk geschilderd is en dat
Vermeer juist middelen heeft gebruikt om de trillende lucht in verf om te zetten.
Ik realiseer me dat die merkwaardige, voor mij altijd wat dubieus gebleven zwarte
lantaarn boven het wit geschilderde middenstuk van de toren van later datum
moet zijn; daarvan is op het schilderij niets te zien. Van dichtbij is het schilderij
heel anders. Het water is verf die met verschillende kwasten is aangebracht of
uitgesmeerd. De huid, ja, weer dat woord, van de poorten en vooral van de voorste
haringschuit bij de Rotterdamse Poort, bestaat uit een korrelige onderlaag die
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dan beklom ik de Nieuwe Kerk. Na het eerste bezoek nam ik ook wel een verrekij-
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omslaat in een glinstering met eeuwigheidswaarde zodra ik weer achteruit loop
en op het bankje ga zitten. Kom ik dichterbij dan verandert er iets in het licht van
het schilderij. Ik kom dichter bij het mechaniek van het wonder, maar het wonder
verandert ervan zonder minder wonderlijk te worden. Daar houd ik van. Jammer
dat het doek beschermd wordt door een dikke glasplaat. Van vorige bezoeken kan
ik me dat niet herinneren.
In de museumwinkel hangt een kopie van het schilderij, misschien wel hetzelf-
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de formaat. Daar heb ik geen last van het glas en zie ik een schitterend doek. Maar
natuurlijk koop ik dat niet. Er is geen huid. Compositie is één ding, maar kleur en
glans en levendigheid (ook verstilde levendigheid) zijn onmisbaar. En die zijn van
materie en van ooit gemaakte bewegingen met een fysieke kwast en een bepaalde
dikte van de verf. Al deze gelukzaligheid bestaat van verf en techniek. Mystiek zit
in potjes verf en een setje kwasten. En dan heb je ook nog een schilder nodig.
Ik loop terug naar de zaal, mompel mijn verontschuldigingen tegen het meisje
met de parel, dat ik haar opnieuw de rug toekeer, maar zij vindt dat vast niet erg:
zij heeft een fantastisch uitzicht hier in Den Haag. Op Delft. Ik ga weer zitten, ben
er weer. Jammer dat ze hier geen kofﬁe brengen.
Op de voorgrond staan ze nog rustig te praten, wat koudere lucht bezorgt het
water kippenvel zo hier en daar, maar dat vindt het water niet erg, juist niet.
Wanneer ik wegga, zal de toren blijven trillen in de zon. De lucht blijft heerlijk
schoon.
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Benno Barnard Mijn gedichtenschrift [9]
Over Herman de Coninck (1944-1997)
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te voet over de lethe
Hij ziet in de kleedkamerspiegel de jaarringen
rond zijn ogen, als kringen van stenen in een poel:
ze hebben gezien, gezien, gezien, maar blijven bezig
met niet meer glad te strijken gevoel.
Ze zien Bedrogen Echtgenoot. Theater.
Hij is de man in de verkeerde
reus, de waarheid in het cliché, hij zeult maar.
De rol is eeuwig. Het wordt nooit meer later.
Alles trekt scheef als in een farce.
Armen waaien van hem los in gestes, taal
gaat wapperen, barse wanhoop wankelt door de holle
hallen van zijn stem, slingerende grootspraak slaat
een arm om hem heen: hij en hem, de laatste twee dapperen.
Zijn lul verschrompelt. Hij hoort zijn kloten knarsen.
Herman de Coninck
Uit: De hectaren van het geheugen (1985)

De vriendschap met een dode is een bitter genoegen voor het mensentype waartoe
ik behoor – terwijl de anderen voor driekwart met water zijn gevuld, bestaan wij
grotendeels uit woorden. En als de dode zelf ook een schrijver is, als er duizenden
woorden van hem zijn achtergebleven, en niet slechts de aandoenlijke foto, de
onbezielde voorwerpen en de anekdotes in de kroeg, vergt dat nogal wat van je
zenuwen.
Ben ik de enige die kan zien dat een geportretteerde dood is? De wazige glimlach, de berusting in de ogen: ik ben ervan overtuigd dat een foto in materiële zin
verandert op het moment dat de afgebeelde ziel sterft – de dood nestelt zich ook
in zijn beeltenis.
Herman de Coninck stierf in 1997 op een terras in Lissabon en op zijn hotel-
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kamer trof men een open ﬂes Johnny Walker aan, die ik later bij zijn weduwe
thuis associeerde met zijn vulpen – waarin een nooit geschreven gedicht moest
zitten – en de trui die hij daarginds gedragen had. Deze drie voorwerpen
beschouwde ik als zijn grafgiften. Toen de weduwe mij vroeg of ik soms geen trui
van hem wilde hebben, bij wijze van souvenir, schrok ik ontzettend.
In het kofﬁehuis praat ik nooit over hem.
Maar zijn woorden!
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Toen ik Hermans verzamelde gedichten – in 1998 bij De Arbeiderspers bezorgd
door Hugo Brems – nergens in mijn huis kon terugvinden, zomin als de losse,
stuk voor stuk van een opdracht voorziene bundels, begreep ik dat ik me maar een
tijdlang met iets anders moest bezighouden dan zijn nagedachtenis.
Inmiddels ben ik alweer enige jaren in het bezit van een herdruk van De
gedichten. Soms lees ik daarin. En dan herinner ik me mijn bewondering voor zijn
achteloze meesterschap in een beeld als ‘slingerende grootspraak slaat een arm
om hem heen’. Maar uit het struikgewas van de semantiek springen zijn irritante
woordspelingen weer op mijn nek; en onvermijdelijk moet ik ook weer denken
aan zijn traumatisch-katholieke levensﬁlosoﬁe, die me ergerde omdat hij er nooit
werkelijk over doordacht.
Natuurlijk, de literatuur ontdoen van haar grime, er het ware gezicht van zien,
is even hachelijk als de ﬁlosoﬁe beroven van haar woordkramerij. En Aristoteles
heeft gelijk als hij zegt dat een sterveling op sterfelijke wijze moet denken, dat
een sterveling niet op onsterfelijke wijze moet denken.
Hoe dat zij, het storende effect van de herinnering speelt in hoofdzaak vanaf
pagina 235, want toen leerde ik hem kennen, kort voor hij begon aan De hectaren
van het geheugen, de bundel over zijn echtscheiding, die in augustus 1985 zou verschijnen en al in december herdrukt moest worden. Er staat vrijwel geen woord in
die bundel dat hij niet in mijn aanwezigheid heeft geschreven. Hij was drie jaar
lang depressief en verward doordat zijn vrouw – de meest bezongen vrouw van
Antwerpen – uit haar papieren gevangenis was ontsnapt. Ik heb toen vele nachten
bij hem doorgebracht, luisterend naar zijn monologen, als van een natuurverschijnsel, een murmelend water of een zwatelende struik.
Nee, ik kan geen regel lezen in die gedichten, of ik hoor hem weer van alles
beweren, veel dwaasheden ook, allemaal gelardeerd met meer zelfmedelijden dan
zelfspot. In zekere zin hebben zijn woorden mijn ideeën over vrouwen jarenlang
negatief beïnvloed, omdat ik aannnam dat hij, na twee huwelijken, wel wist waar
hij het over had. Ik was nog erg jong en van het huwelijk wist ik niets af. En hij
– deze oudere broer, deze kettingroker – werkte op een bepaalde, niet uit te leggen manier ook verslavend.
Nog altijd hoor ik zijn donkere stem. Als tabak kon praten, klonk hij zoals
Herman.
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|

51 Catharina Blaauwendraad & Menno van der Beek Klinker & Medeklinker

gehangene
De kleinste engel in de boom
was zijn cadeau; hij was een soort
van verre oom, de eerste die
aan mij gerichte brieven schreef
en als de dood op afstand bleef.
Nog steeds in leven, ongeneeslijk,
en toch: met Kerst denk ik aan hem.
Catharina Blaauwendraad
Uit: Beroepsgeheim. Amsterdam 2009.

Over geheimen en hun (on)zichtbaarheid [Klinker]
Iedere familie kent eigen zwarte schapen. Zo ook de familie die Kerk heet; een
familie waarmee ik mij nauwelijks nog verwant voel. En het zal de meesten wel zo
vergaan, dat zij zich met heel wat mensen oneindig meer verwant voelen dan met
hun eigen familieleden. Maar in de cultuur waarin ik ben opgegroeid, was men
zowel Kerk als familie uiteindelijk niets verplicht: de tijden dat je met de nek aangekeken werd zodra je een zondag niet ter kerke ging, of weigerde je bedlegerige
moeder in huis te nemen, of de misstappen van je echtgenoot niet met de mantel
der liefde bedekte, lagen toen al ver achter ons. Het individu had zich losgemaakt
uit de opgelegde gemeenschap waarin het geboren was – die van de familie,
maar ook die van de Kerk waar het door de doop buiten de eigen wil om deel van
uitmaakte.
In mijn jonge jaren heb ik mij erg druk gemaakt over het opgedrongen karakter van bepaalde sociale relaties; de manier waarop de maatschappij je in een
bepalend kader plaatst. Om maar een voorbeeld te noemen: mijn dochter kreeg
van haar Argentijnse grootmoeder als geboortegeschenk twee gouden oorknopjes
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toegestuurd. Zo lief ! Ik weigerde echter pertinent de oorlelletjes van mijn boreling te laten perforeren – omdat ik daarmee voor mijn gevoel niet alleen haar
fysieke, maar ook haar persoonlijke integriteit zou schenden. Ik vermeed haar te
laten ‘oormerken’ als meisje; daarmee zouden de reacties op haar verschijning
immers voorgeprogrammeerd zijn, alsook haar respons op die reacties. Niet dat ik
mijn dochter haar vrouwelijkheid wilde ontnemen – mij was echter opgevallen
dat kleine meisjes eerder werden beoordeeld op hun uiterlijk (‘och, wat een schat-

|

52 Liter 62

tige schoentjes heb je aan!’) en jongetjes vaker op hun daden (‘heb jij je veters
helemaal zelf gestrikt? Knap hoor!’) en ik wilde haar weg naar dadendrang niet
bij voorbaat afsnijden.
Natuurlijk heb ik door deze wens tot onbepaaldheid ook een bepalende invloed willen uitoefenen. Insluiten is uitsluiten – dat is juist in familieverband zo
zichtbaar. ‘Zij is als een zuster voor me’ benadrukt paradoxaal, dat zij dit niet is.
Ik realiseerde me dit pas later, toen ik het prachtige Duitse woord Wahlverwandtschaft ontdekte, waarvan de lading door onze woorden ‘geestverwantschap’,
‘zielsverwantschap’ of ‘afﬁniteit’ slechts ten dele gedekt wordt. Het behelst vooral
de keuze, je verwant te voelen met wie je niet verwant bent – impliciet tegengesteld aan de onmogelijkheid om de verwantschap met familieleden met wie men
zich (langer) niet verwant voelt, ongedaan te maken. Maar dat laatste kenmerkt
nu precies de ware verwantschap: namelijk de onmogelijkheid die ongedaan te
maken – ook al is dat in woord en daad vaak geprobeerd.
En zo verkondigen zowel de engel als de boom zwijgend, tot welke gemeenschap ik behoor. Evenals de verre oom, die noch bloedverwant, noch wahlverwandt
is, maar die tot dezelfde gemeenschap behoorde. Een gemeenschap die zowel
insluit als uitsluit, hetgeen vooral zichtbaar wordt wanneer de Avondmaalsbeker
rondgaat en ieder op zijn beurt deze een aantal graden draait als ware men op
zoek naar het stukje van de rand van de beker dat nog niet door anderen met de
lippen beroerd werd. We willen niet alles delen. Vooral het onzichtbare niet.
Beroepsgeheim gaat over geheimen en hun (on)zichtbaarheid. Andrew Bennett
en Nicholas Royle wijden in hun Introduction to Literature, Criticism and Theory (een
aanrader voor wie zich in literatuur verdiept) een heel hoofdstuk aan geheimen.
Daarin wordt niet alleen ingegaan op het paradoxale gegeven, dat geheimen zichzelf niet verbergen, maar ook op de mythe van diepte en oppervlakte, en op de
manier waarop literatuur de geheimen in onszelf aanspreekt. En ten slotte over
het grootste geheim: onze dood.
Wie zich afvraagt wat literatuur is, houdt zich volgens Bennett & Royle onvermijdelijk bezig met de vraag wat een geheim is. Voor mij is het geheim datgene,
wat zich aan insluiting en uitsluiting onttrekt.
Zielzorgers van allerlei pluimage – biechtvaders, psychologen, dominees –
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bevinden zich op het scharnierpunt van het verzwegene en het openbare. Ze proberen het geheim binnen te sluiten, opdat de drager ervan niet buitengesloten
wordt. Soms is dit niet mogelijk en moet men de persoon in kwestie opsluiten en
diens geheim, geheel of ten dele, prijsgeven.
Dichters en romanciers bewegen zich ook in dit schemergebied, maar zij doen
iets anders: ze kapselen een persoon of personage in, zonder diens geheim uit te
sluiten, maar ook zonder het expliciet te maken. Zo kunnen lezers daarin hun

gen kracht van literaire teksten om veranderingen teweeg te brengen in de manier
waarop mensen zichzelf, hun identiteit en hun ‘plaats’ kennen en ervaren.
Menno, mijn medeklinker, schreef eerder een recensie over Beroepsgeheim, waarin hij stelde dat deze bundel ‘gedichten [bevat], die soms op het frustrerende af
toegang lijken te weigeren, niet willen uitleggen waar het verhaal precies op neer
komt.’ Maar uitleggen is inperken; het dwingt een keuze te maken tussen engel
en gehangene, tussen ‘als de dood’ en ‘nog steeds in leven’, terwijl ik beide in
dezelfde persoon tussen hemel en aarde wil laten zweven.
In de persoon die mij brieven schreef, schijnbaar naïeve gedichten om precies
te zijn, waarin zich pas na jaren de afgronden tussen de regels openden. Waardoor
ook mijn opvattingen over goed en kwaad in de lucht kwamen te hangen.
Die duizelingwekkende meerduidigheid legt verborgen verbanden tussen
mensen, onontkoombare verwantschappen waar we ons, als witgewolde kudde,
liever niet door besmet zien. In die zin is poëzie het speeksel aan de rand van de
Avondmaalsbeker.
Catharina Blaauwendraad

De kunst van Barricade [Medeklinker]
‘We worden ouder. De hiaten / bepalen mijn gebit. Ik bijt / in weerwraak brokken
uit de tijd / door met het oude zeer te praten’, schrijft de dichter elders in de
bundel waar dit gedicht uit komt, in het gedicht ‘Wisseljaren’. Want van alles wat
ooit zo zeker leek, gaat maar voorbij, en op allerlei herinneringen bijten we onze
tanden stuk. Ik ken dat wel, u kent dat vermoedelijk, en deze dichter kent het in
ieder geval ook. De bundel komt er met regelmaat op terug. Bovenstaand gedicht
ontroert me dan ook vooral, denk ik, omdat het een kleine herinnering bevat,
bewaart, onbereikbaar maakt voor wiens gebit dan ook. Die herinneringen heb je
ook.
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eigen geheim vinden; niet alleen datgene wat zij verborgen houden, maar vooral
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‘Net als de dood op afstand’, dat had voor mij bij de eerste lezingen vooral
negatieve connotaties, in de sfeer van ergens als de dood voor zijn, van angst dus.
Maar uiteindelijk, nu ik aan het zinnetje gewend ben, is een andere associatie
uiteindelijk sterker geworden: zoals voor een kind dood een woord is dat wel voorkomt maar nooit bij het kind zelf thuis langs komt, zo is de buitenstaander, de
oom, een aanwezigheid van momenten in het leven, bekend en als vanzelfsprekend. Zo een ander, zo een oom, die dingen doet waar de ouders als vanzelf niet
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aan toekomen, een persoonlijke brief sturen, bijvoorbeeld, of een bezoek opluisteren met een eigenaardig cadeautje, zoals een kerstboomengeltje. Cadeautjes
zijn belangrijk. Onverwacht verkregen kleine bezittingen, daar kan je als kind
onevenredig blij mee zijn. ‘Aan mij gerichte brieven’ ontvangen, dat is dan de
volgende stap, van hebben naar zijn.
Ik had ook zo een oom, een paar zelfs. De een was vooral goed in cadeautjes, hij
kon als geen ander cowboygerei in de voorgang smijten en ‘hier, heb je rommel’
zeggen voor hij in de kamer ging zitten schoorsteenroken. En een andere oom
kon ons uren aan de eettafel fascineren met een nu vergeten kunst, het spelen van
het onderschatte spel Barricade, waarbij dan alleen hij de techniek beheerste, achter de gebogen hand de gewenste getallen te produceren met een dobbelsteen. Wij
bewonderden die kunst zeer. Daarna bracht hij ons de ﬁjne kneepjes van het dammen bij, waarbij ook het blazen, een subtiele variant, niet onbelicht bleef. Zaak is
namelijk, zo bleek, als men verzuimt te slaan, is het de tegenstander toegestaan
de verzuimende schijf op te tillen, er tegenaan te blazen en de schijf van het bord
te verwijderen. Ik heb het na al die jaren nagekeken op internet, op Wikipedia,
en inderdaad, het is een bekende huisregel van weleer. Kerstengeltjes kregen we
ondertussen niet, want wij hadden geen Kerstboom.
‘En toch: met Kerst denk ik aan hem’, zegt de dichter dan. ‘Nog steeds in leven,
ongeneeslijk.’ Een als vanzelf niet al te optimistische toekomstverwachting, het
bijna zielige dingetje wat eigenlijk vooral uit inertie nog in de boom hangt, en
wat kun je dan anders doen dan af en toe aan hem denken. En het geheel, de verre
oom, het engeltje en de herinnering, in een gedicht bewaren: ‘terwijl ik overstemd
probeer // te zeggen wat mij toen ontschoot’ (uit ‘Wisseljaren’).
‘En toch’. De tegenstelling die hier gesuggereerd wordt, maakt het gedicht
spannender, want eigenlijk, semantisch gezien, lijkt me nu de laatste zin ‘met
Kerst denk ik aan hem’ in tegenstelling met ‘nog steeds in leven’. Alsof dat elkaar
uitsluit. Het echte herinneren begint pas als het afgelopen is. Maar ik vind dit
verre denken aan een levende oom nog mooier. Ik moet hem ook weer eens een
kaart sturen.
Menno van der Beek
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Mart van der Hiele Bijbelverzen

Je hebt het er maar druk mee onderweg:
met schuld geweten broer (vader al dood) – de hele rataplan.
Dan is zo’n zwerfsteen op een koele plek een prima bed.
Val je dus prompt weerloos in slaap en droomt wat af
van series witte jongens (ook wel meisjes):
bewegen zich kennelijk voort op ladders.
Gaan drempels over, onder bogen door
die niet echt logisch in het landschap passen.
Stekende koppijn, nekkramp en een visioen
van eieren met spek zodra je wakker wordt.
Ligt het toch allemaal wat ingewikkelder.
Klamp je maar vast aan iets wat door je hoofd ging toen
de laatste engel zich had teruggetrokken:
als dit het huis van G., de hemelpoort niet is.
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[i] jakob, of: waarom mannen (niet) huilen
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[ii] verklaring
Draag mij als een zegel op je hart
sterk als de dood is de liefde
Hooglied 8,6

Ik wil dat jij op mij. Gek van jou ben ik. God.
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Ik wil in alle talen. Dat er wordt gezegd:
kijk hier ons droompaar het hart van de wereld
ontken het niet zij zijn wat liefde maken is
Ik wil in rood op al jouw mooiste plekken
en roder nog. Dat jij mij tatoeëert. Ik wil.
Ik wil, nu het nog kan, tussen jouw borsten dood.
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Maaike Engelen Gedichten
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meneer klaver
Dag meneer Klaver,
vier keer ben ik thuis geweest,
maar je klopte niet.
Nu je langsgekomen bent
was ik er niet,
hoe ik dat weet?
Meneer Klaver,
hoe kunt u dat nu vragen,
formeel heb ik u toch die dag
een hand gegeven?
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zonder titel
Ik wil de stilste dichter vragen
zijn ogen dicht te doen.
Tast dan in de duisternis tot
aan het tederste woord, ﬂuister het
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ﬂuister het zoals het hart van een jonge
merel onder zijn vleugels bonkt,
zoals zijn trillen je handen tegen zijn
borstkas laat bestaan.
Fluister het zoals je hem verliest
als de vliezen over zijn ogen gaan.
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Maatwerk

verbazing, die een longaandoening heeft
waar in deze titel de lyriek ﬁgureert, een
misschien niet al te vergezochte gedachte,
gezien de Rotterdamse achtergrond van de
familie van deze dichter.
Om de nieuwe bundel te plaatsen las ik
de verzameling van de eerste 25 jaar poëzie

Dichter, we moeten praten

van Barnard, Het tongbotje, eerst tijdens een

zelf meer – schreef in De Morgen van 10 maart

het laatste stuk van de verzameling en de

1995 over de techniek van de poëzie. Vrijwel

nieuwe bundel zelf te Spa (b). Barnard,

zeker een vaak besproken onderwerp in de

Rozendaalse zoon van een Rotterdammer,

Belgische tapperijen waar hij tot vlak voor

vertrok zelf naar België, waar hij het meren-

het einde van het vorig millennium ﬂink

deel van zijn poëzie schiep. Geograﬁsch heb

zat te roken en te beweren, niet zelden, zo

ik er in elk geval alles aan gedaan, hem te

vermoed ik uit zijn geschriften, in het gezel-

blijven volgen.

schap van Benno Barnard. En die duikt dan

De twee groenlinnen delen van Herman

ook als vanzelf op in het Morgen-artikel:

de Conincks verzameld proza over poëzie,

‘[...] de neiging om een rijm weg te stoppen

waaruit bovenstaande citaten komen, zijn

als binnenrijm. [...] Ik heb het zelf voor

ondertussen bijna uitgelezen. Het toevallig

het eerst ontdekt in dichtbundels van Ed

gelijktijdig lezen van dit proza van deze

Leeﬂang en Benno Barnard. [...] Bij Benno

vriendelijke maar keiharde Belgische denker

Barnard was het een vorm van bescheiden-

gaat een logische verbinding aan met de

heid: hij wou niet meteen laten blijken wat

lezing van de poëzie van Barnard, want om

een handig classicus hij wel was, slechts

elkaar heen draaiende dichters en goede

voor wie goed wou kijken.’
Twee weken later, in De Morgen van 24

vrienden waren het. In Het tongbotje komt
Herman de Coninck op zijn beurt langs bij

maart 1995, gaat het over poëzie en stijl. ‘Bij

Barnard, om op zijn vijftigste verjaardag

de niet-vrijblijvende poëzie kiezen stijlmid-

toegezongen te worden, met een gedicht

delen de dichter. [...] Wie zouden wij eens

voor zijn vijftigste verjaardag: ‘Dichter, we

kiezen, vroeg de retoriek zich af. De retoriek

moeten praten. Het is toch / februari, de

was kieskeurig en liet, na T. S. Eliot, rustig

maand waarin ik ben verwekt / waarin jij

een paar generaties voorbijgaan. Tot de reto-

bent geboren? En Antwerpen, / dat slaapt en

riek zei: die Benno Barnard, die moeten we

in een vrouwelijke schoot / zijn kinderen en

hebben, die maakt van ons wel weer iets, zie

dronkaards draagt, / draagt ook ons beiden.

Tijdgenoten.’

Dichters zijn wij [...].’

Bij uitgeverij Atlas verscheen in 2011 de

En midden in zijn gedicht citeert

nieuwe dichtbundel van de bescheiden reto-

Barnard dan Hermans eigen gedicht over

rische classicus, Krijg nou de lyriek. De titel is

vijftig: ‘wachten tot je vijftigste / dan krijg je

voor mijn Rotterdamse oren een talige ver-

dit soort gedicht.’ Hermans regels rijmen

wijzing naar een Rotterdamse uitroep van

min of meer, de regels van Barnard hier even
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aantal lange wandelingen door het ook al
Herman de Coninck – over wie later als van-
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niet, maar later in het gedicht, zoals al ge-

‘Hoeveel zomers zijn er zonder mij

zien door de Coninck, weer half en voorzich-

verstreken? / Mijn naam is Roulin Joseph,

tig. Om in een uitbarsting van volgeschoten

en wie dit leest / moet weten dat ik in leven

camaraderie te eindigen.
De Coninck, poëziekenner, -liefhebber

brievenbesteller, / godloochenaar en absintdrinker ben geweest: / een schilderachtig

en poëet, kent Barnard dus, de man en zijn

man. We schrijven ’88 / (het is stof, bedenk

verzen. Een voorzichtig rijmende Eliot, die

ik, tot ﬁlosoferen / dat we dit doen met een

kant moeten we opdenken. Het motto van

weglatingsteken).’
Dan moet ik de rest ook horen. ii,
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Het tongbotje, van de verzameling dus, is van
de grote Pool Milosz: ‘Morgen ga ik echt aan

‘Amerika’, bijvoorbeeld, vanaf regel dertig of

het grote boek beginnen / waarin mijn eeuw

zo: ‘Toen kreeg ik met het woord modern

zal verschijnen zoals ze was.’ En voor de

mijn vader kwaad / “Allemaal ijdelheid”,

lezers van Barnards wonderboek Dichters

zei hij. Einde citaat. Ik vond, / niet wetend

van het Avondland (Atlas, 2006) kan het geen

waar ik kijken moest, op dat moment / het

verrassing zijn, dat dit het register is, dat

meubel in de kamer van zijn ouders terug, /

Barnard zoekt: de grote Europese poëzie,

waarop een leven later heel hun leven stond

Milosz en Eliot, met het retorische, tech-

– / het was of iemand speelde met dat

nisch vaardig geconstrueerde, bij voorkeur

ouderwetse / gordijnkoord. Geschiedenis is

iets langademige en over diverse afdelingen

nu en Nederland.’

verdeelde vers. Al zal hij met regelmaat

Tot aan zeker ook vi, ‘Vaders in novem-

een uitstap maken naar het even Europese,

ber’, vanaf ergens rond regel twintig: ‘Het

cultureel verantwoorde, korte, eventueel

woord rokertje komt onder zijn hoed

woordspelige vers, zeg: W. H . Auden.
Niet, dat Barnard een navolger is: zijn

vandaan, / vuur ﬂakkert op (onze tram is
halfduister), / en genietend trekt hij aan een

eigen stijl beweegt, hoe kan het anders of

Hollandse sigaar / alsof de psychoanalyse

beter, eerst tussen en daarna vanaf de voor-

nooit is uitgevonden.’

beelden van de groten, en is goed te volgen
in Het tongbotje. Het vroege werk, tot 1994, is

En deze cyclus wordt dan gevolgd door
de cycli ‘Drie verbaasde gedichten’ en ‘Een

zoekende naar de toon, met misschien hier

Sanskriet’. Daarna een aantal gedichten over

en daar een scheut thematische willekeur

Belgische weemoed die het van de sympa-

met een teveel aan woordkunst, zoals in

thie van de lezer moeten hebben, om dan

‘Mixomatose’: ‘Ze zitten als de kwade geest

met de cyclus ‘De schipbreukeling’ weer de

van replica’s, ergens is / iets (maar waar) ooit

lange adem te vinden. Sommige dingen, zo-

fout gegaan: één rammelaar, / kort van me-

als ‘Het mens’ (1996) en ‘Het ondermaanse’

morie is konijn, zet af, voor straf / ritselt de

(1998) (‘Zo lenig is mijn slang, die ook een

bosgrond kort maar hard, terwijl hij omvalt

staf is, is er een Weense dokter in de zaal?’)

en / de krul bewaart die om zijn bek iets

zullen voor toneel geschreven zijn, vermoed

van een glimlach had.’
Maar dan komt op pagina 45 tot 56, uit

ik, maar als gedicht werkt het ook. Door deze teksten opgewarmd voor het toneelwerk

1994 dus al, het zesdelige ‘Tijdgenoten’, een

van Barnard heb ik me zelfs een woensdag

prachtig uitgesponnen gedicht, vol met

naar Rotterdam Zuid gehaast, omdat ik me

vondsten en prachtige beelden. i, ‘De blauwe

herinnerde daar een toneelvertaling van

postbode’, begint zo:
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Barnard van John Dryden, All For love, bij de

dacht ik, als lezer: ‘Meneer zal zijn zakdoek

kringloop te hebben gezien, een klein jaar

bedoelen’, zie Het tongbotje, blz. 281).

geleden. Ik had het toen niet gekocht, en zo

Apollinaire, dus, alweer een Europese groot-

groot was mijn vertrouwen in de spaarzaam-

heid, en alweer een lang en sterk gedicht:

heid van de poëziekoper dat ik wist, dat het

‘Uiteindelijk slenter je door Parijs alsof je

er nog zou staan. Voor twintig cent heb ik

gelukkig bent / [...] / Voor een kerk klaagt

het uiteindelijk gekocht, en men weet dan in

sinds mei een straatmuzikant / Hij jankt dat

de trein terug niet zeker, of men blij of

hij het meisje niet krijgt / Zijn lied is als een

kratten van de kringloop, vallen tegen.

Je gooit een euro in zijn open schedel’.

Misschien hoort het zo. Europese dichters

In navolging van A . steviger gerijmd dan

gaan uiteindelijk hun eigen gang, voor een

we van T. S. Eliot gewend zijn, maar dat ter-

klein gezelschap, en uitgevers verbijten zich

zijde. Het lange gedicht wordt gevolgd door

– de uitgave is nu eenmaal toegezegd, dus

een afdeling met verzen van steeds zeven

men neemt het verlies.

terzinen, waarvan hier het slot van het fraaie

Van 1999 tot aan 2005, terug in Het tongbotje, volgt dan vooral weer het korte baan-

‘Agnostische vesper’ aangehaald moet worden: ‘[...], dood was er ook. Kwaaie // kraaien

werk, met reisimpressies, politieke over-

vierden een vesper van tegenwerpingen, /

wegingen, halfbarok verwoorde weemoed

terwijl de heilige reiger een formidabele /

en vinger- en stijloefeningen. En een bezoek

eeuwenoude zin napreekte, dat elkeen deel

aan het graf van Herman de Coninck, onder-

uitmaakte // van een Vastenland etc. Het

tussen gevallen en overleden in het verre

koor vulde daarna de schaal / die hem leek

Portugal: ‘Mindere dichters dan hij zouden

op te dienen; de waterlibellen stonden stil in

hem na zijn dood tutoyeren’, en ‘[...] maar

de lucht, of ze zich op hem wilden vesti-

ben opeens vergeten tegen wie ik spreek. /

gen // Kalm, moleculen! Jullie zijn samen

Weet jij het zelf niet? Hé, dooie? Ongemak-

een aardkluit / Europa, ik druk jullie aan

kelijke lezer?’

mijn hart; ooit verkruimelden / jullie, dacht

En dan op bladzijde 303, ‘Mont Jaune’,

hij verward. Maar de valeriaan sliep hem in.

met als laatste regel van het derde couplet:

// Hij lag in dat dal te luisteren naar de

‘Krijg nou de lyriek’, de regel die als titel is

canon voor koor / en kraai, de heilige woor-

blijven hangen voor de nieuwe bundel.
Die begint met het zeven pagina’s tellende gedicht ‘De bovenwereld’. Volgens de
aantekeningen achter in de bundel: ‘de bo-

den, de vliesvleugelige bedrijvigheid; / en
uit de klokken hoog boven hem barstte de
tijd.’
Het vertrek van Barnard naar België lijkt

venwereld’ is een morfologisch experiment:

achteraf een logische stap: naar de cafés,

het laat zich leiden door de vorm van het

waar in een klein taalgebied rokers als

gedicht ‘Zone’ van Guilaume Apollinaire.

Herman de Coninck de poëzie en de samen-

Ik heb drie belangrijke kenmerken van het

hang zaten te verdedigen in een heel eigen

origineel overgenomen. [...] ‘Zones’ is het

taalstrijd, in een land net zo versplinterd en

openingsgedicht van Alcools, Poemes

onbestuurbaar als de geliefde maar vermoei-

1898-1913.’ (Morfologisch experiment? Even

de moeder Europa. Herman is ondertussen

|

rozenwalm die ten hemel stijgt / Hij zingt
geen Occitaans en strijkt niet op een vedel /

61 Maatwerk Van der Beek over Barnard

verbijsterd dient te zijn. Men is Europees
dichter, zeker, maar de verkopen, zelfs in de
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gevallen, maar iemand moet waken, zeggen ze.

zeggingskracht in de taal gevonden kan

Iemand moet aanwezig zijn.

worden, en dat ook nog geesteswetenschappelijk verantwoorden, is een ingewikkelde

Benno Barnard, Het tongbotje. Gedichten

onderneming. Boven het plan staat het vo-

1981-2005. Atlas, Amsterdam 2006, 320 blz.,

tum van Nijhoff zelf: ‘Men dicht nu eenmaal

H 25,00.
Benno Barnard, Krijg nou de lyriek.
Gedichten. Atlas, Amsterdam 2011, 64 blz.,

verschillende vormen van vertoog, evenals
theologie en literatuurwetenschap (of nader

|
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H 18,95.

geen preek en men preekt geen gedicht’
(blz. 110). Poëzie en prediking zijn evident

toegespitst: homiletiek en de bestudering
Menno van der Beek

van het werk van een bepaalde dichter)
strikt te onderscheiden geesteswetenschappelijke disciplines zijn. Toch meen ik dat uit

Tussen twee overzijden [reactie]

de interactie van gedachtegangen uit verschillende domeinen van geesteswetenschap iets

Onder de titel ‘Nijhoff tussen ingeving en

nieuws te leren valt voor minstens één van

zingeving’ heeft Lennard van Rij in Liter 61

die domeinen. Praktische (toegepaste) theo-

(blz. 71-74) mijn proefschrift besproken: De

logie kan niet zonder. Zij moet altijd ‘leen-

stem uit de oneindigheid. Over de talige vormge-

tjebuur’ spelen bij een andere discipline om

ving van preken in het licht van poëzie en poëtica

haar problemen vlot te trekken. De manier

van Martinus Nijhoff (Zoetermeer, 2007; in

waarop ik dat in mijn proefschrift gedaan

het vervolg verwijs ik hiernaar met pagina-

heb, noem ik de methode van het parallellisme,

nummers tussen haakjes).
Ik dank Van Rij voor zijn energieke bespreking en waardeer het bijzonder dat hij
(als eerste) vanuit de neerlandistiek op mijn

te illustreren aan een leeswijze van ‘De
moeder de vrouw’.
Volgens de analyse van Yra van Dijk is
niet de brug het belangrijkste beeld in het

proefschrift is ingegaan. Voor zijn categorie

gedicht (niemand gaat de brug over), maar

lezers heb ik niet primair geschreven – als

de stroom van de rivier tussen de overzijden,

praktisch-theologische studie is het vooral

graﬁsch gemarkeerd door de witregel op de

een werk voor collega-predikanten –, maar

volta van het sonnet. Precies op het moment

zijn commentaar geeft me veel te denken.

dat het schip onder de brug door vaart,

Grappig om te lezen hoe een letterkundige

klinkt de ‘stem uit de oneindigheid’, name-

als amateurtheoloog reageert op een studie

lijk als het psalmgezang van een schippers-

van een theoloog als amateurletterkundige.

vrouw (blz. 5). Niet het psalmcitaat is nodig

Soms komt het mij voor als een ‘comedy of

om tot een grensoverschrijdende ervaring

errors’: begrippen en denkwijzen lijken op

te komen (zoals Van Rij beweert), maar de

elkaar, maar zijn niet hetzelfde. We stuiten

structuur van het sonnet, de plaatsing van de

hier op het onderliggende probleem van

witregels bewerkt het transformerende mo-

mijn proefschrift en van de praktische theo-

ment (blz. 33 en blz. 168). Om de homiletiek

logie als zodanig: de methode van geestes-

te vernieuwen onderzoek ik als praktisch

wetenschappelijke interdisciplinariteit.

theoloog hoe per analogie een parallel proces

Als predikant leren van een dichter hoe

in de preek te realiseren valt.
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Daarom lees ik Nijhoff tussen de ‘over-

regels, maar ook en vooral naar zingeving.’

zijden’ van letterkunde en homiletiek (blz.

Dat lijkt mij eerlijk gezegd geen nieuws.

40-42). Nergens vallen de perspectieven

Thomas Vaessens, aan wie ik veel heb ont-

samen. Er is geen brug, wel een creatieve

leend, heeft in Circus Dubio & Schroom

stroom tússen de overzijden.

(Amsterdam, 1998) al laten zien hoe Nijhoff

In het letterkundige deel (blz. 129-224)

als modernist voortdurend bezig is met

beschrijf ik aspecten van de poëtica van de

zingeving (blz. 120-123). Juist zijn dichten

dichter op basis van literatuurwetenschap-

was zijn zoeken naar zin!

beeld hoe Nijhoff christelijke taal gebruikt

onderscheiden bronnen zijn. Het is maar de

met poëticale strekking en welke ‘metafysica

vraag of (zoals Van Rij doet) het literaire fe-

van de werkelijkheid’ hij zo tot uitdrukking

nomeen van dubbelzinnigheid en maskera-

brengt. Het homiletische deel (blz. 233-298)

de bij Nijhoff te koppelen is aan ambiguïteit

geeft een creatieve doorwerking (géén inter-

in zijn ‘godsbegrip’. Ik analyseer hoe Nijhoff

pretatie) van Nijhoffs gedachtegoed met het

in zijn kritisch werk in theologische termen

oog op de homiletiek, vanuit een normatief

zijn poëtica presenteert. Zijn jargon daarbij

(kerkelijk) theologisch perspectief. Hier trek

is evident christelijk: de metaforiek betreft

ik lessen uit de bij de dichter gevonden in-

de incarnatie, de ‘vleeswording van het

zichten voor de praktijk van de prediking.

woord’. Niet de jood Van Vriesland, de

Ik begrijp dat de relevantie van het laatste Van Rij tegenvalt. Hij kan er niet meer

brahmaan Dèr Mouw of de spinozist Verwey
hebben hem op dat idee gebracht, maar ge-

dan een ‘inventarisatie van overeenkomsten’

woon zijn eigen moeder, die hem vanaf zijn

in zien en toont zich teleurgesteld over de

8e tot zijn 18e levensjaar met Bijbeltaal

tekortschietende uitwerking. Dat zou

doordrenkt heeft (blz. 106-110). In Nijhoffs

terecht zijn als het mij louter om Nijhoff-in-

poëzie zien we een andere omgang met religi-

terpretatie te doen zou zijn geweest, wat

euze taal. In De wandelaar staat ‘god’ veel-

niet het geval is. De praktisch theoloog heeft

vuldig voor een existentiële uitvergroting,

de kunst afgekeken bij de dichter en doet er

terwijl het begrip in Nieuwe gedichten nauwe-

vervolgens het zijne mee voor de preek, en

lijks voorkomt: Nijhoff heeft dan nauwelijks

beweert nergens dat preek en gedicht het-

meer expliciet religieuze taal nodig om het

zelfde zouden zijn, noch qua inval, noch qua

existentiële moment aan te raken.

openbarend gehalte.
Dat er niettemin volgens Van Rij ook iets

Terecht merkt Van Rij op dat mijn plaatsing van Nijhoff in de literair-historische

te leren valt voor het literatuurwetenschap-

context niet uitputtend is. Voor mijn onder-

pelijke domein doet mij deugd. Hij ziet de

zoeksopzet was het voldoende in kaart te

verdienste van mijn proefschrift in het uit-

brengen wat Nijhoff zelf te berde bracht,

gangspunt dat ik de religieuze aspecten van

niet waar hij het vandaan had. Nijhoff is

Nijhoffs werk in hun eigenheid benader.

nauwelijks bij een stroming onder te bren-

Tegelijk aarzel ik bij de ‘andere Nijhoff ’ die

gen (blz. 114). Ik sluit aan bij de eigenheid

naar zijn zeggen zo in beeld komt: ‘een

van zijn modernisme: enerzijds is er sprake

Nijhoff die niet alleen op zoek is naar dicht-

van kentheoretische en ethische twijfel,

|

Tegelijk moet in het oog gehouden worden dat de poëzie en de poëtica van Nijhoff

63 Maatwerk Bregman in reactie op Van Rij over Nijhoff

pelijke inzichten en binnen een academisch
theologisch perspectief: ik analyseer bijvoor-
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anderzijds behoudt Nijhoff vertrouwen in

telijke verkondiging. Zo wérkt taal: de con-

de zeggingskracht van de taal.

text bepaalt de betekenisruimte. Dit bedoel

Van Rij lokaliseert het pijnpunt van mijn

ik met de techniek van het parallellisme: het

proefschrift in de veronderstelling dat ik, als

evangelieverhaal wordt tegen een heden-

ik het goed begrepen heb, (dichterlijke) in-

daags levenslied aangelegd. De schikking
schept een nieuw zinsverband en evoceert
een nieuw verstaan. Of het zo werkt? Nijhoff

schreven, maar ik dacht dit juist niet gedaan

zou zeggen: ‘aan de vruchten kent men de

te hebben. Van Nijhoff heb ik geleerd dat

boom’ (vw ii, blz. 236).

|
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geving en (christelijke) zingeving vereenzelvig. Misschien heb ik niet helder genoeg ge-

niet de inval beslissend is, maar het schrijfproces. Ergens komt een begin van taal

Kees Bregman

vandaan (een emotie, een anekdote, een
Bijbeltekst desnoods), dat onder de pen van
de dichter een eigen leven gaat leiden, tot

Sprongvariant

het gedicht dat ‘in de taal zelf verscholen
ligt’ (blz. 221) op papier staat, terwijl de aan-

Een jaar geleden verscheen de vijfde bundel

vankelijke inval eruit verdwenen is. Van dat

van K . Michel: Bij eb is je eiland groter. Als pars

creatieve proces kan de predikant leren. Van

pro toto bespreek ik zijn beide dolﬁjnenge-

Rij belandt in een romantisch misverstand

dichten. Het eerste is getiteld ‘Toespraak tot

als hij schrijft dat mijn aanname zou zijn

het plafond’ en luidt als volgt: ‘ooit was de

dat dichter en dominee dezelfde ervaring heb-

dolﬁjn een landdier / het wandelde rond en

ben. Het gaat echter niet om een congeniale

haalde adem / onder druk van de weersom-

ervaring van ingevingen (dat was juist de

standigheden / werd de dolﬁjn in luttele

mentaliteit van de Tachtigers waartegen

millennia / richting het water gedreven / de

Nijhoff zich verzette), maar om de wijze van

eens volgroeide poten werden korter / en

omgaan met taal: om het schrijfproces, ge-

korter tot ze nagenoeg verdwenen / wat de

voed door vertrouwen op de eigen zeggings-

dolﬁjn aan het bestaan / op het droge over-

kracht van het woord.

hield waren de longen / evolutionair gezien

Ik denk niet dat lyrische taal als zodanig

is dat raar want / wat moet je daarmee on-

‘goddelijk’ is. Ik meen slechts dat de taal van

derwater / vermoedelijk gaat het om een nut

de preek poëzie nodig heeft, niet om aan

/ dat gunstig is zij het indirect / – denk bij-

literatuur te doen, maar om een christelijke

voorbeeld aan lichaamshaar / staartbeentjes

boodschap op aansprekende wijze te articu-

of in breder verband / het blijven voortbe-

leren. Een recent voorbeeld: tijdens ‘The

staan van dichters – / misschien is het evolu-

Passion’ op de avond van Witte Donderdag

tionaire voordeel wel / dat het de dolﬁjn in

2011 in Gouda werd het lijdensevangelie

staat stelt van tijd / tot tijd aan de opper-

verteld, afgewisseld met volstrekt seculiere

vlakte te komen / boven het water uit te

liedjes uit hedendaags Nederlands reper-

springen / en een blik te werpen op de blau-

toire. Een zin als ‘Geef mij nu je angst, ik

we / of sterren- of wolkenlucht / en de kust’.

geef je er hoop voor terug’ van André Hazes,

Nee, plafond is geen anagram van

gezongen door Syb van der Ploeg in de rol

dolﬁjn, maar het scheelt niet veel. In

van Jezus, verwoordt de strekking van chris-

Michels ‘Toespraak tot het plafond’ springt
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de dolﬁjn hoog boven het water uit. Het is

die in het eoceen (vijftig miljoen jaar gele-

een metafysisch gedicht over enerzijds het

den) te water gingen. En Michels toespraak

huidige bestaan onder water – de dolﬁjn is

tot het plafond is van een grotere gelaagd-

in zijn element – en anderzijds een oor-

heid dan dat iemand zomaar wat voor zich

spronkelijk bestaan boven het wateropper-

uit ligt te praten. Dit is niet een absurde

vlak: ‘ooit was de dolﬁjn een landdier’.
Het plafond van de titel is in het gedicht
die waterspiegel. Met wat de dolﬁjn van zijn

toespraak ins Blaue hinein, maar een vertoog
gericht tot het plafond, de bovengrens en
daar doorheen, zoals de dolﬁjn onder water

komen’. Zijn evolutionaire bagage stelt de
dolﬁjn zelfs in staat de hem door de natuur

Aan de vaste wal heeft de dolﬁjn een
evolutionair voordeel overgehouden ‘dat

gestelde grens te doorbreken, ‘boven het

gunstig is zij het indirect’: het ademhalings-

water uit te springen / en een blik te werpen

orgaan van de landdieren. Onder water

op de blauwe / of sterren- of wolkenlucht /

hebben longen geen nut, maar ze bewegen

en de kust’.

hem ertoe boven de zee uit te springen en

Die drievuldigheid van lucht: blauw,
sterren, wolken, is weer een nieuw plafond.
Bedenk daarbij dat de dolﬁjn een sterrenbeeld is aan de noordelijke hemel
(Delphinus).
Met een blik op de kust als het land van

aan gene zijde van het water een volgend
plafond te ontdekken en de kust.
Als aandrift tot die sprong is het evolutionair voordeel van longen vergelijkbaar met
‘het blijven voortbestaan van dichters’.
‘The continued survival of poets’, vertaalt

herkomst, wordt de eerste regel van het ge-

Paul Vincent (Poetry International). Ook van

dicht bevestigd (inclusie van land en kust).

hen kun je je afvragen wat je met ze moet,

Schrijven is wedden op de goede ver-

en misschien is ook hun nut gunstig zij het

staander. Voor wat Victor Schiferli aangaat,

indirect. Zij maken het mogelijk dat nu niet

heeft Michel die weddenschap verloren.

dolﬁjnen maar mensen een sprong maken

Schiferli spreidt zijn misverstand als volgt

en een blik werpen op wat boven hen uitgaat

ten toon: ‘Michel is een dichter die ervan

en waar zij vandaan komen.

houdt om de dingen op te schudden, en
lanceert de theorie dat dolﬁjnen ooit land-

‘Toespraak tot het plafond’ is het tweede
gedicht in de bundel Bij eb is je eiland groter.

dieren waren (het wandelde rond en haalde

Verderop in deze bundel noemt Michel de

adem / onder druk van de weersomstandig-

connectie beneden en boven ‘Ademgaten’, de

heden / werd de dolﬁjn in luttele millennia /

titel van een cyclus van zes gedichten over

richting het water gedreven). Een absurd,

de bioloog-dichter Dick Hillenius (1927-

fantastisch idee dat wordt ondergraven door

1987), waarvan het laatste – dat andere

de titel ‘Toespraak tot het plafond’ – hier

dolﬁjnengedicht – luidt: ‘Hillenius staat

ligt iemand in zijn eentje wat voor zich uit

voor de glazen wand / van een bassin, neon-

te praten’ (www.victorschiferli.nl).

verlicht, / bijna mediterraan blauw. / Terwijl

Schiferli leest er twee keer naast.

hij tegen de camera spreekt / beweegt de

Dolﬁjnen stammen wel degelijk af van land-

waterlijn boven zijn hoofd. / Soepel geba-

zoogdieren, namelijk van de evenhoevigen

rende handen. / Af en toe duikt een dolﬁjn

|

de wateroppervlakte boven zich heeft en
daarboven weer de lucht.

65 Maatwerk Touwen over Michel

herkomst heeft bewaard, is het hem mogelijk ‘van tijd / tot tijd aan de oppervlakte te
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achter hem op / die even over zijn schouder /

van dertig bladzijden is de ruimte waarbin-

naar ons kijkt en dan wegzwenkt. / Hij

nen er iets gebeuren kan. Zoals een sonnet

fantaseert over de wateraap / als voorouder

veertien regels heeft en er een essentieel

en houdt een pleidooi / voor variatie, hoe

verschil in werking is tussen gedichten die

groter hoe beter, / zodat eenieder zijn nis

op de pagina passen en gedichten die daar

kan vinden. / Gaandeweg lijkt het alsof zijn

overheen lopen, zo laat Van der Meer haar

woorden / door de dolﬁjnen worden inge-

personages elkaar graag treffen binnen een

ﬂuisterd. / Zijn pretoogjes spreken boek-

verhaal.
Vonne van der Meer (1952) debuteerde

|
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delen. / Tot slot springt hij in het bassin /
geheel gekleed maar blootsvoets.’
Van Tijs Goldschmidt, schrijver van on-

vijfentwintig jaar geleden met Het limonadegevoel en andere verhalen (1985), kwam na drie

dermeer Darwins Hofvijver, Oversprongen en

romans met de verhalenbundel Nachtgoed

Kloten van de engel, weten we waar die ‘adem-

(1993) en de novelle Spookliefde (1995), en

gaten’ voor staan. Hij stelde een bloem-

publiceerde ook nadien regelmatig verhalen

lezing van Hillenius’ oeuvre samen onder

in kranten en tijdschriften, die dan weer met

dezelfde titel: Ademgaten (2009), ontleend

eerder werk in verzamelbundels terecht

aan Hillenius’ uitspraak: ‘Een van de

kwamen.

belangrijkste functies van kunst vind ik het

Inmiddels schreef zij tien romans en de

verstoren en doorbreken van de hiërarchie

helft daarvan bouwde Van der Meer even-

– het maken van ademgaten – zodat, ook al

eens op uit met elkaar verbonden verhalen.

zit je ergens in een onderlaag, je jezelf via

Het begon met de drie Vlielandboeken

de kunst kunt bevrijden.’

Eilandgasten, De avondboot en Laatste seizoen

Met zijn toespraak laat Michel zich

(1999-2002), waarin een vakantiehuis, het

kennen als een blinde darm, lichaamshaar,

gastenboek en de werkster de verbindende

het staartbeentje, kortom: als een dichter.

factor vormen. In Ik verbind u door, versche-

De evolutie heeft hem toegerust met het

nen in 2004, is die factor slechts een erger-

inadequaat vermogen zich niet neer te

nis, die door totaal verschillende mensen

leggen bij de gestelde bovengrens, maar het

onbewust ongehumeurd aan elkaar wordt

laatste woord te laten aan de sprong.

doorgegeven en aan het einde van het boek
verhevigd blijkt tot brute agressie. En nu is

K . Michel, Bij eb is je eiland groter. Augustus,

Amsterdam 2010, 56 blz., H 17,90.

er De vrouw met de sleutel, met een raamvertelling die alle aandacht opeist en de andere
verhalen in zich opneemt.

Klaas Touwen

Ondertussen zou je kunnen verdedigen
dat Van der Meer ook de vijf andere romans,
de vroege: Een warme rug, De reis naar het kind

Leesboek

en Zo is hij, zowel als de recente: Take 7 en
Zondagavond, heeft opgezet als een verhaal.

Vonne van der Meer schrijft verhalen. ‘Die

Ze beslaan niet een heel leven, geen lange

dertig pagina’s, daar hou ik van’, zegt zij in

ontwikkelingsperiode, maar altijd een

lezingen. Langer is ook mooi, als verhalen in

moment – behalve misschien Een warme rug,

elkaar haken is het prachtig, maar het bestek

dat herinner ik mij als een boek met een
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iets grotere tijdsspanne. Herinneringen en

sloeg het tijdschrift dicht: dit was het voor

incidentele ﬂashbacks waarmee toch wel een

vanavond.’ Ze heeft het verhaal bij zich om

heel leven wordt gesuggereerd geven kleur

het als eerste te kunnen voorlezen, om dan

aan het beschreven ogenblik, aan het mo-

te bespreken wat voor soort verhalen de

ment waarop het spannend wordt en er een

klant wil horen. De onheilspellende titel van

wending te verwachten valt. Zulke terug-

dit toch wel verzoenende ‘verhaal vooraf ’

blikken mogen er bij deze schrijver nooit

zet meteen de toon van de roman.

zelf met het verhaal vandoor, zodat het als-

Nettie leest van alles voor, van Dosto-

|

jewski tot de auteur ‘Raoul Trip’, van wie zij
min of meer op de bonnefooi een niet eerder

67 Maatwerk Van de Haar over Van der Meer

nog een levenslooproman zou kunnen worden. Opgeleid bij het toneel en haar professionele loopbaan begonnen als regisseur,

gelezen verhaal meeneemt naar klant Mike.

behoudt Van der Meer in haar hele oeuvre

Trip past immers altijd, die is nooit grof of

een zekere eenheid van tijd, waardoor de

expliciet seksueel, en hij schrijft zo prettig

druk stevig op de ketel blijft. We zien in een

onnadrukkelijk. Tot zij het verhaal ‘Water,

ﬂits een leven, we mogen niet alles weten.
Dat is ook de ervaring van Nettie, de

water’ helemaal moet laten klinken, tot
het bittere einde, zonder iets van haar toe-

vrouw met de sleutel uit de nieuwe roman.

nemende gêne aan Mike te mogen laten

Het is haar beroep om als een soort thuis-

merken.

zorgster in de avond allerlei huizen binnen
te stappen. Niet om te wassen of te helpen

De roman bevat nog enkele opvallende
verhalen van geﬁngeerde auteurs. En zo

verkleden, maar om haar klanten aan het

leest Vonne ons ter viering van haar jarige

bed voor te lezen en zo nodig even in te

schrijverschap voor uit eigen werk. De

stoppen. Weliswaar ziet en hoort ze intieme

schrijver als voorleesmoeder, je moet maar

dingen, maar het meeste blijft voor haar

durven.

verborgen.
De vrouw met de sleutel heeft een nieuwe,

Het werk van Van der Meer in zijn geheel
is nuchter feminien, in de klassieke zin van

echte theatrale Van der Meer-setting. Nettie

het woord, zonder merkbaar feminisme of

is een onverwacht armlastig geworden we-

de gewone pogingen tot seksevrije neutrali-

duwe. Zij heeft een advertentie gezet: vrouw

teit. Wat betreft de vrouwelijke personages

met moederlijk voorkomen, brede heupen,

kun je zeggen dat zij vrouwen huldigt die

prettige stem, wil aan uw bed komen voor-

goed in hun rol zitten, vrouwen in bedrijf.

lezen. Geen seksuele bedoelingen, zette ze

Dat geldt voor de minnaressen in haar werk

eronder. Dit hilarische gegeven staat borg

evenzeer als voor de werksters in ongeacht

voor een tamelijk vrolijk en op zijn tijd

welke sector. De vrouw met de sleutel is een

bizar boek. De ernst van Nettie van Wijk

nieuwe manifestatie van deze ongegeneerde

wordt met mooie ironie neergezet, terwijl

vrouwelijkheid.

haar meer levenswijze gedachten zo onopvallend mogelijk worden gepresenteerd.
Het boek begint met een kort verhaal,

De ﬁlm La lectrice (1988) van Michel
Deville ken ik zelf alleen van horen zeggen
en van de trailer op YouTube, maar het gege-

‘Dodenmars’, dat precies twee jaar geleden

ven van een vrouw die een voorleesaanbod

in Liter verscheen. Nettie leest het voor.

doet per advertentie, resulterend in literaire

‘Toen knikte ik naar de vrouw in het bed en

sessies met bekende Russen en andere cano-
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nieken, heeft raakvlakken met wat Van der

detail. Renée krijgt literaire les. De grap is

Meer hier aan het doen is. Alleen heeft zij er

dat zij het ten diepste al kan, dat schrijven.

die moederlijke gestalte van gemaakt, een

Zij heeft zelfs mogen ervaren hoe be-

meer dan middelbare vrouw, iemand die zelf

dreigend het kan zijn wanneer de omgeving

voorstellingen heeft maar zich, anders dan

elementen uit je opstel thuis brengt in je

actrice Miou-Miou, de klanten niet van het

biograﬁe.

lijf hoeft te houden. De andere ﬁlm De voorlezer, naar het recente boek van Bernard

Verhalen helpen om van enige afstand
naar jezelf te kijken; daarin komen ze heel
dichtbij. Onvergelijkelijk is dit gegeven
gevangen in Nettie met de brede heupen die

een verhulde verwijzing, namelijk als

aan uw bed komt voorlezen.

|
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Schlink, komt in het boek even langs in een
gesprek, maar La lectrice moet het doen met
Nettie van Wijk in het Frans wordt aangekondigd door de Poolse huishoudster van

Vonne van der Meer, De vrouw met de sleutel.

het gezin van het elfjarige meisje Renée, het

Contact, Amsterdam 2011, 218 blz., H 17,95.

enige kind in haar cliëntèle: ‘La lectrice est
arrivée.’

Gerda van de Haar

Renée is ook meteen het belangrijkste
nevenpersonage in De vrouw met de sleutel. Zij
zorgt voor de spanningsboog, al verschijnt

Een goed verhaal heeft oren

ze pas op een kwart van het boek en vallen er
in de marge allerlei andere bedden voor. Dat

Wat literatuur is, weet ik natuurlijk ook

komt niet alleen door het aantal pagina’s dat

niet goed, al kan ik eindeloos reageren op

zij krijgt, maar ook door het leeftijdsverschil

die vraag, ook buiten het domein van een

tussen Nettie en het meisje dat haar klein-

schoollokaal. Maar een reactie is nog geen

kind zou kunnen zijn. De vanzelfsprekende

antwoord en je kunt je afvragen of die reac-

spanning tussen de generaties toont zich

tie ook maar iets verheldert. Ik probeer een

weer eens een plotfactor van belang: wie

gesprek over deze kwestie nog wel eens af

leert van wie? Renée vertoont bovendien

te ronden met de opmerking dat heel veel

raadselachtig gedrag, ze blijft al weken

boeken weliswaar tot de literatuur behoren,

ostentatief op haar kamer in plaats van naar

maar dat je nu eenmaal goede en slechte lite-

school te gaan. Haar ouders hopen dat de

ratuur hebt. En als je wilt weten wat goede

voorlezer toegang tot haar krijgt.
Nettie, een gewezen juf die vooral goed
voorlezen kon, wint haar vertrouwen. Renée
blijkt zelf verhaaltjes te verzinnen en te

literatuur is, tja, wat moet ik daar op zeggen?
Bij literatuur gaat het om compositie,
gelaagdheid, creativiteit en/of diepgang van

schrijven en Nettie doet mee. Alle moeder-

een auteur, stilistiek, originaliteit, positie in

lijke didactiek wordt in haar wakker en

de context.Maar ook om wat de lezer vindt,

spelenderwijs vindt Renée uit hoe een ver-

hoe vaag en onbevredigend dat laatste ook

haal tegelijk spannender en echter wordt. Er

klinken mag.

moet een geheim in. Wanneer til je een tipje

Die lezer speelt een essentiële rol bij de

van de sluier op? Beschrijf wat je in je hoofd

bepaling of iets goede literatuur is. Dat

ziet. Concentreer je op een welgekozen

drong weer tot me door toen ik een boek-
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bespreking las van Elizabeth Kooman in

mij. Romans, gedichten, essays, toneel daar-

Liter 61. Wat zij leest, roept allerlei vragen bij

entegen wel, schilderijen en tekeningen ook,

haar op. Ze zegt dan ergens: ‘Die vraag zette

en laat ik de muziek niet vergeten. Foto’s

mij weer aan tot een volgende mijmering.’

doen me al wat minder, maar met ﬁlms kan

Wat een prachtig en raak woord: mijmering.

ik dus echt niet goed uit de voeten. Daar valt

Blijkbaar gaat Elizabeth op een of andere

niet tegenop te praten. Ik hoopte daarom

manier met een boek in gesprek. Nu is dat

dat Ottens cineﬁlie iets in mij zou bewegen,

niets nieuws: iedereen zal zich er wel eens

maar nee. Bij geloofskwesties, bij literatuur,

|

zelfs bij het navertellen van een ﬁlm (dus
zodra de ﬁlm een verhaal werd) kwam er bij

69 Maatwerk Borgdorff over een goed verhaal

op betrappen dat hij tegen een boek zit te
praten, tegen de verteller of tegen een personage. Voor mij was de opmerking van

mij iets los, maar bij de ﬁlm zelf niet. Daar-

Kooman heel herkenbaar. Ik had net Tikkop

over zou ik met Otten dan nog wel eens

gelezen, het laatste boek van Van Dis, en ik

verder in gesprek willen gaan. Dat heeft zijn

heb meermalen hoofdschuddend gereageerd

boek intussen wel bij mij teweeggebracht.

op passages daarin. Soms wilde ik de hoofd-

En ook dat maakt het boek van Otten tot

persoon, Mulder, terechtwijzen, of ik wilde

literatuur.

de verteller tot de orde roepen, of de schrijver confronteren met zijn wel erg schema-

Nu lees ik ook graag over middeleeuwse
architectuur en een tekst over etstechnieken

tische tekening van de vroegere vriend van

neem ik met veel plezier mee, maar daarbij

Mulder. Soms raakte ik bevangen door de

is geen sprake van een gesprek, geen sprake

uitzichtloosheid van veel Zuid-Afrikanen,

van denkconstructies of ervaringen die ik

herkende ik daarin parallellen met de

mij al dan niet eigen wens te maken. Ik wil

wereld waarin ik leef en tegelijkertijd

geïnformeerd worden en de informatie

bewonderde ik dan weer de manier waarop

bevalt me. Dat is geen literatuur.

Van Dis een en ander had opgeschreven. Zo

Otten gaf gastcolleges in Berlijn. Ze zijn

duikt er drie keer heel even een oude vrouw

opgenomen in de bovengenoemde bundel.

op die zich zorgen maakt over haar klein-

Tijdens die colleges vertelt hij dat een schrij-

zoon Riempie. Dat levert prachtige minia-

ver probeert om de beweging het personage

tuurtjes op die mooi in het verhaal zijn

in te maken. Pas als de schrijver door het

gezet. Ontroerend.

masker, door de ogen van zijn personage

En er is Onze Lieve Vrouwe van de schemering

kijkt, komt een verhaal tot leven. Koos

van Willem Jan Otten, een bundel essays.

Meinderts vertelde me onlangs dat hij maar

Het lezen daarvan vordert langzaam en dat

gestopt was met een boek, omdat hij er niet

heeft te maken met de dialoog die ik in stilte

inkwam. Het werd geen avontuur voor de

met de schrijver voer.

schrijver, hooguit een lijdensweg. Terwijl

Literatuur is een uitnodiging tot ge-

toch alles in orde leek: het verhaal was er, de

sprek. Zo zit dat. En ik wil uitgenodigd

ingrediënten lagen voor handen en waren

worden! Tijdens het lezen van Otten herken-

zelfs deels al verwerkt, maar de beweging

de ik nogal eens eigen leeservaringen.

het verhaal in kwam niet.

Tegelijkertijd hoopte ik, dat merkte ik

Dat is een spannende spiegeling, want in

althans, iets van zijn afﬁniteit voor ﬁlms te

feite doet een lezer hetzelfde omgekeerd: hij

kunnen meevoelen. Films doen het niet bij

identiﬁceert zich met een personage of met
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een situatie. Dat betekent niet dat de lezer

Nu ken ik de theorie van Girard sinds

zich verliest in een boek. Integendeel. Het

de jaren tachtig, want toen was hij een tijdje

kan zelfs zijn dat hij het volstrekt oneens is

razend populair. Nee, ik geloof niet dat

met wat er gebeurt en dat hij misschien wel

Girard met zijn model de grondslagen van

als een gek staat te roepen dat een personage

de literatuur heeft blootgelegd, al vindt hij

dit of dat vooral moet doen of laten. Maar de

zelf misschien van wel. Maar zijn model laat

lezer is dan al zover het verhaal in bewogen

mooie dingen gebeuren, in elk geval voor

dat er wat te roepen valt: er is iets om te

een tijdje.
Het model van Girard maakt mij het een

|
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roepen en ergens zijn er oren.
Dat voor de schrijver spiegelbeeldig

en ander duidelijk. Allereerst dat goede

hetzelfde geldt, zal duidelijk zijn. Hij ziet

verhalen zich er blijkbaar voor lenen om er

weliswaar door de ogen van het personage,

allerlei theorieën, denkmodellen en analyses

maar hij is en blijft ook degene die er het

op los te laten en dat daardoor een verhaal

zijne van denkt en allerlei literaire middelen

extra voor me tot leven komt.

gebruikt om een gewenst resultaat te
krijgen, in dit geval: een personage of een
situatie zo authentiek mogelijk laten zijn.
In één van de colleges gaat Otten uitge-

Maar ik realiseerde me ook dat voor mij
Girard al weer wat naar de achtergrond was
geschoven. Daardoor werd me zijns ondanks
uit Girards model duidelijk dat modellen,

breid in op Vondels Lucifer. Hij laat zien hoe

het zijne nu even voorop, blijkbaar niet

de hemelvorst met die naam werkelijk een

alleenzaligmakend zijn voor begrip en waar-

tragische held is en hoe wij in hem mee-

dering van een kunstwerk. Een beetje een

bewegen, ook door commentaar te leveren

kunstwerk, zo zou je kunnen zeggen, kan

en hem toe te roepen zoals kinderen bij Jan

wel tegen een theoretisch stootje. Daarom

Klaassen doen. Otten gebruikt bij zijn

blijven Bijbelverhalen mij boeien, juist

bespreking van Lucifer de theorie van René

omdat ze verhalen zijn en er iets in gezegd

Girard over de mimesis. Drijfveer voor na-

wordt dat uitnodigt tot een reactie zonder

bootsing is jaloezie en dat betekent dat iets

dat echt alles wat er in het verhaal zit buiten

begerenswaard is als het dat is voor de an-

het verhaal om zou kunnen bestaan, in

der. Zo wordt de ander mijn concurrent en

andere woorden en andere beelden. Over het

die moet worden uitgeschakeld omdat hij

offer van Izaäk bijvoorbeeld is veel gezegd,

mij in de weg staat om mijn ideaal te verwe-

over de wonderbare spijsvermenigvuldiging

zenlijken. Inderdaad: er zit veel Oedipus in

ook. Er zijn interpretaties van die verhalen

deze theorie die Girard vanaf de jaren zestig

geweest die ik als een verademing heb er-

van de vorige eeuw is gaan ontwikkelen. Hij

varen en waardoor ik een tijdlang het licht

kende de Lucifer van Vondel niet. Bij zijn be-

zag, maar vroeg of laat verliest de interpre-

spreking van Vondels treurspel nu gebruikt

tatie haar glans. Goede verhalen kunnen

Otten het format van Girard. Daarmee

hele theorieën in het leven roepen. Die kun-

wordt er op een andere manier tegen het

nen vervolgens weer verdwijnen. Maar het

drama uit 1654 aangekeken dan we gewend

verhaal blijft.

waren. Dat vond ik verfrissend en verhel-

Op de achterkant van zijn dichtbundel

derend. De Lucifer kreeg weer een nieuwe

Stilleven schrijft Bernlef: ‘Het beschrijven

glans.

van een stilleven is net zo iets als het uit-
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leggen van gedichten. Je zou het kunnen

durend op het puntje van zijn stoel om wat

vergelijken met een poging iemand te ver-

hij leest aan te vullen, aan te vallen, af te

tellen hoe een knoop in elkaar zit. Als je dat

wijzen, te beamen, of om het boek neer te

zou proberen moet je de knoop voor hem uit

leggen en naar buiten te staren om te

elkaar halen. Zo zat het dus, zeg je ten slotte

mijmeren, na te kauwen.

en in het midden ligt een glad stuk touw,

Neem je als criterium voor goede litera-

geen knoop.’ Dat is niet waar. Alsof er niets

tuur dat die een gesprek ontlokt tussen lezer

over kunstwerken te zeggen valt omdat je

en boek, dan tonen boeken pas hun waarde.

‘Zo, nu zit er tenminste weer het een en

waterman. Maar andere boeken vallen af. Er

ander in de knoop. En dat hoort ook zo: het

zijn auteurs die hun lezers monddood ma-

is een van de voornaamste functies van de

ken door alles in te vullen, zo te willen vlam-

poëzie.’ Je zou het ook zo kunnen zeggen:

men dat de lezer alleen maar overdonderd

een uitleg mag een kunstwerk een tijdje

wordt. Dat kan met virtuositeit gepaard

vergezellen, of: dat kunstwerk komt steeds

gaan, denk maar aan Het diner van Herman

tot andere betekenissen.
Ten slotte leert het model van Girard me

Koch of de boeken van Tommy Wieringa.
Een andere valkuil is die van de ideologische

dit: elke benaderingswijze is een manier om

auteur. Een boek dat ongevraagde antwoor-

met een kunstwerk in gesprek te zijn. Dat

den geeft, maakt een gesprek onmogelijk.

kan geformaliseerd zoals bij Girard of zoals

Veel godsdienstige boeken hebben daar last

de close readers dat deden. Maar in alle ge-

van, maar even goed boeken waarin religie

vallen is de kern toch niet het model maar de

gehekeld wordt. Dat zijn eendimensionale

uitnodiging tot gesprek. Het mooie van een

boeken.

model of format is dat je een prachtig instrument hebt om op een onvermoede wijze

Een goed verhaal heeft oren: de schrijver
heeft geluisterd naar het verhaal en liet zich

aan te kijken tegen iets wat je misschien al

meer door het verhaal meenemen dan door

heel vertrouwd was. Het nadeel ervan is dat

de eigen opvattingen. Een goed verhaal

ik als hanteerder van het model uitvoerder

heeft ook oren wanneer de lezer gaat zitten

word en geen echte gesprekspartner meer

praten met de letters op het papier.

ben als ik het trucje eenmaal doorheb.
In gesprek zijn. Het klinkt wel vager,

Len Borgdorff

maar het is uitnodigender dan welk model
ook.
Ach, misschien is ook dit wel een model,

Tijd voor een nieuw verhaal

en niet eens gerafﬁneerd en al helemaal niet
oorspronkelijk. Dat is dan maar zo.
Mijn buurjongetjes zag ik een jaar terug

Een paar weken terug voerden leerlingen
van de middelbare school waarop ik lesgeef

de raarste capriolen uithalen. Dan waren

een musical op: ‘Pinocchia’. Na wanhopig

ze aan het wiiën. Ik geloof dat die rage weer

gespartel slaagt de gelijknamige pop erin de

voorbij is. Maar een lezer die een dialoog

touwtjes waaraan ze door haar geestelijke

voert met zijn boek, zit als een wiiër voort-

vader is vastgemaakt los te rukken en het

|

Het gesprek met Lucifer blijft, het gesprek
met Max Havelaar blijft, met Hamlet, met De

71 Maatwerk Meeuse over Goud over Grunberg

het daarmee zou beschadigen. Onzin.
Gelukkig eindigt Bernlef zijn tekst als volgt:
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vrije leven op te zoeken. Dit tot groot ver-

Naast de essays is er in het boek ook een

driet van haar ‘schepper’. Die doet er in het

interview met Grunberg te lezen. Dit alles

vervolg dan ook alles aan om haar weer

wordt gevolgd door de inaugurele rede die

terug te krijgen. Het duurt een musical lang,

Johan Goud op 7 september 2010 hield bij

maar dan komt Pinocchia, luisterend naar

de aanvaarding van het hoogleraarschap:

|
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haar geweten, eindelijk tot bezinning. Het

Religie en zingeving in literatuur en kunst. De

eind van het liedje is dat ze haar poppenhart

wereld als poppenkast werpt nieuw licht op een

aan haar stervende vader weggeeft. Uitgere-

auteur die vaak als nihilistisch, cynisch en

kend op dat moment wordt Pinocchia echt

postmodern wordt bestempeld.

mens.
Met de deuntjes uit de musical nog in

Buelens bijt het spits af door Grunberg
als een man met een missie te schetsen. Wat

mijn hoofd sloeg ik Het leven volgens Arnon

de schrijver volgens hem wil doen is een

Grunberg. De wereld als poppenkast open (in het

niets of niemand ontziende analyse maken

vervolg De wereld als poppenkast). De titel

van hoe het is. En over het algemeen is dat

verwijst naar Grunbergs De mensheid zij ge-

bij deze joodse schrijver zo mooi nog niet.

prezen. In dit werk stelt de ‘advocaat van de

‘Literatuur is een illusie die andere illusies

mensheid’ dat de mens een soort pop is in

vernietigt’, om met woorden van Grunberg

handen van een grote macht. Hij heeft er

zelf te spreken (nrc handelsblad, 30 maart

niet om gevraagd geboren te worden, laat

2007).

staan de hele rompslomp die dat met zich

Vaessens past zijn inmiddels bekende

meebrengt over zich heen te krijgen.

model van de laatpostmoderne auteur nog

Grunberg schetst ons de wereld als een

eens toe op Grunberg. Een laatpostmoderne

poppenkast: alles is van tevoren vastgelegd,

schrijver stelt zich de vraag wat er nog te

we zijn een ludus voor verveelde goden.

redden is van waarden als oprechtheid,

Het spelelement is niet beperkt tot De
mensheid zij geprezen – het is kenmerkend

authenticiteit, originaliteit en waarheid, nadat het postmodernisme deze in diskrediet

voor al Grunbergs werken. Tamelijk post-

heeft gebracht: kunnen ze voor de literatuur

modern zou je denken. Toch is het leven

opnieuw levensvatbaar gemaakt worden?

voor Grunberg meer dan spel. Zijn schrijven

Ook Grunberg probeert volgens Vaessens

is een serieuze bezigheid, alle ironie ten

door zijn eigen cynisme heen te breken; hij

spijt. De poging die in De wereld als poppen-

wil ontsnappen aan het relativisme van het

kast gedaan wordt om uit het werk van

postmoderne discours.

Grunberg een levensbeschouwelijke visie te
destilleren – een visie die het postmodernis-

Goedegebuure gaat vooral in op de
werken die op naam van Marek van der Jagt

me achter zich laat – is dan ook geen ver-

verschenen zijn. Vervolgens signaleert ook

geefse. De wereld als poppenkast is een bunde-

hij in Grunbergs post-VanderJagt romans

ling van tot artikelen omgewerkte referaten

pogingen om de doodse leegte zin te geven

die gehouden werden op het gelijknamige

door zelf een idool te scheppen: de anti-

symposium in Utrecht in 2010. De invals-

held. Hiermee is Grunberg volgens

hoeken van waaruit Grunbergs romans

Goedegebuure nog even nihilistisch en illu-

belicht worden zijn ﬁlosoﬁsch, theologisch,

sieloos als in zijn vroegere werk, maar toch

psychologisch, cultuurkritisch en literair.

is hij een cultuurcriticus die de vrijblijvendheid ver vooruit is.
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De erfenis van de Shoah bij Grunberg

kerade. Grunbergs pessimistische kijk op de

wordt door Yra van Dijk voor het voetlicht

mens wordt paradoxaal genoeg door hem-

gebracht. Grunbergs oeuvre blijkt beter te

zelf verbroken in zijn zoektocht naar waar-

begrijpen tegen de achtergrond van de mas-

heid. Hij zegt weliswaar geloof, hoop en lief-

savernietiging. Van Dijk schaart de romans

de dood te willen verklaren, maar het lukt

onder de noemer post-memoryliteratuur.
Borgman constateert een zekere discrepantie in het werk van Grunberg. Hij heeft

hem niet erg. Zoekend naar de zin van het
leven zet het laatpostmodernisme de deur
naar een nieuw verhaal op een voorzichtige

hoop dood willen verklaren, opdat wij geen

den in de literatuur. Waar in het oeuvre van

folteraars meer nodig hebben om te weten

Grunberg die waarden centraal staan juist

wat het is om mens te zijn’ (De Volkskrant,

door de schijnbare afbreking ervan, zie ik

26 april 2010). Borgman toont echter dat de

een uitdaging voor een positief getoonzette

hoop en liefde in Grunbergs werk helemaal

herwaardering ervan. De door mijn collega

niet dood zijn: alleen al de eindeloze zoek-

geschreven musical zingt nog steeds door

tocht hiernaar geeft dit aan.
Na een lezenswaardig interview met de

mijn hoofd. Liefde van Pinocchia’s geestelijke vader voor haar, liefde van Pinnochia zelf

almaar producerende schrijver volgt de rede

voor haar vader, liefde tot de mensheid in

van Goud. Hierin maakt de hoogleraar een

zijn geheel: De wereld als poppenkast heeft mij

interessante vergelijking tussen Grunbergs

laten zien dat er weer ruimte komt voor dit

oeuvre en Dostojevski’s Misdaad en straf.

verhaal.

Hij schetst verschillende interpretaties van
de laatste zin van Dostojevski’s roman.

Johan Goud (red.), Het leven volgens Arnon

Sonja heeft even hiervoor aan Raskolnikow

Grunberg. De wereld als poppenkast. Boeken-

het verhaal over de opwekking van Lazarus

centrum, Zoetermeer 2010, H 18,95.

voorgelezen. Hoopvol, zingevend en vernieuwend – maar het komt in Misdaad en

Els Meeuse

straf niet verder uit de verf. Het boek eindigt
abrupt: ‘Dit zou het thema kunnen zijn
voor een nieuw verhaal – maar ons verhaal

Shout the truth

van nu is ten einde’ (L . J. Veen, AmsterdamAntwerpen 2007, blz. 574). Goud stelt dat

Tjerk de Reus, ijveraar voor het Friesch

Grunberg, op eenzelfde manier als Dosto-

Dagblad in het bijzonder en voor de litera-

jevski, ruimte openlaat voor een nieuw

tuur in het algemeen, vertelde me ooit dat

verhaal. Het nihilisme heeft bij Grunberg

in zijn beleving Flannery O’Connor de

niet het laatste woord, aldus ook Goud.

meest onderschatte schrijfster ooit was. In

Na het lezen van de essays waren voor

Nederland, in Europa, want in Amerika

mij de poppen aan het dansen. Duidelijk is

hoort ze wel bij de brede canon. Al werd ze

dat de tijd van postmodernisme voorbij is,

nog geen veertig, deze katholieke dame uit

ook voor Grunberg; er is een hoopvolle lijn

het zuiden van de Verenigde Staten, geboren

te zien in zijn romans, ondanks hun mas-

vlak na de Eerste Wereldoorlog: 1925-1964.

|

kier. Er komt ruimte voor het opnieuw
levensvatbaar maken van traditionele waar-
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de hoop openlijk dood verklaard: ‘Onze god,
de liefde, is dood, maar ik zou nu ook de
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Het is dan ook niet verbazend dat als

Munson, die een kruik kwam laten vullen,

eerste deel van een nieuwe reeks, Christelijke

het karwei moest afmaken, en het lijk, dat

klassieken, uitgegeven door Kok, onder

nog aan de ontbijttafel zat, moest wegslepen

verantwoordelijkheid van Coen Verboom en

om het een fatsoenlijke christelijke begrafe-

Tjerk de Reus, een boek van Flannery

nis te geven, met het teken van zijn heiland

O’Connor verschijnt. De geweldenaars werd

aan het hoofdeinde van het graf en genoeg

in 1989 al door de Amsterdamse zaak van

aarde bovenop om te voorkomen dat de

Bert Bakker uitgegeven, en is nu dus weer

honden het zouden opgraven.’
Ik begon dus met een lichte tegenzin,
maar twee middagen later was het boek uit

|
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beschikbaar: het beslaat de helft van haar
romanproductie, want ze schreef behalve
een serie korte verhalen maar twee romans,

en was ik zeer benieuwd naar de rest van

waarvan deze in 1960.

haar oeuvre. O’Connor houdt op overtuigen-

De uitgave doet mij van buiten, met de
wat saaie belettering, wat al te degelijk aan.

de wijze de aandacht vast, gaat geen vraag
uit de weg en dient nergens iets voorge-

Onder een prachtige foto staat de ondertitel

kookt of smakeloos op. Het intrigerende

Christelijke klassieken, en samen met genoem-

verhaal is een serie strakgespannen scènes

de belettering begin ik aan het boek toch

tussen de vier hoofdpersonen, rond de

enigszins met het vooroordeel, dat het me

vraag, wat met het aangereikte, onverdunde

zal proberen te overtuigen van iets keurigs,

christendom te doen. Waarna de plot uitge-

en dat het doel is, mij te stichten. Nu is dat

rold word, met een brute en verpletterende

iets, dat mij wel te stade zou komen, maar

wending aan het slot. Want: ‘Shout the

als het de bedoeling is, sterke boeken uit de

truth’, was het motto van O’Connor, meldt

christelijke traditie onder een zo breed

De Reus in zijn nawoord.

mogelijke aandacht te brengen, dan zou ik
de ondertitel veranderen. Het gaat tenslotte

Flannery O’Connor, De geweldenaars. Kok,

niet zozeer om Klassieken als om onontdekte

Kampen 2010, 192 blz., H 15,00.

meesterwerken, als ik de bedoeling goed
duid, en dat die dan door geniale christenen

Menno van der Beek

geschreven zijn, is iets waar men ook al
lezend prachtig achter kan komen.
Overigens zou het wat dit boek betreft

Bewonderenswaardig

zeker een goed idee zijn, als het als warm
brood over allerlei toonbank ging. Het ver-

Niets heb ik van mijzelf is de titel, en een

haal van Tarwater, die afscheid moet nemen

hommage aan het lezen is de ondertitel van dit

van zijn profetische oom en dan op reis gaat

eigenaardig opgezette boek. Het bestaat

om te zien waar een strakke profetische op-

achtereenvolgens uit ‘Abecedarium op het

voeding hem brengen zal, is sterk en dwin-

werk van Kees Verheul’ van Willem Jan

gend geschreven. De openingszin luidt:

Otten, ‘Poetic Passion. Over mijn leermees-

‘Frances Marion Tarwaters oom was nog

ter Clay Hunt’ van Kees Verheul en ‘Donnes

maar een halve dag dood toen de jongen al

Lofzang tot God, mijn God, tijdens Mijn

te dronken was om verder te graven aan zijn

Ziekte’ door Clay Hunt. Een literaire estafet-

graf, zodat een neger genaamd Buford

te, dus, waarin Otten over bewonderd col-
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lega en vriend Verheul schrijft, Verheul over

der een over meerdere lemma’s verspreid

zijn vroegere leraar en voorbeeld Hunt, en

betoog over de bewonderde kwaliteiten van

Hunt weer over zijn geliefde John Donne,

Verheul, zoals diens vermogen zijn lezer

tijdgenoot van Shakespeare. En dan begint

vertrouwelijk binnen zijn tekst te halen, te

Otten deze opmerkelijke wedstrijd ook nog

omarmen en mee te nemen, ongehinderd

door zijn stuk in de vorm van losse, alfabe-

door de verpletterende persoonlijkheid van

tisch geordende stukjes te gieten.

de schrijver – zoals bij het lemma ‘Jij’:

Wel handig, als de lezer, zoals ik, Kees

‘Wie Verheul leest zal de ervaring hebben

allebei voor Vrij Nederland schreven, jaren

vriend [...] geplaatst. Je hoort niet tot een

zeventig, tachtig van de vorige eeuw. Hij

diffuse lezerskring [...] maar je bent degene

heeft, zoveel is duidelijk, een band met hem

die Verheul in het bijzonder op het oog had

– ook, omdat Verheul net als Otten van het

toen hij het schreef.’

Amsterdamse gemeengoed afweek met zijn

Dit is een kwaliteit, die Verheul in het

gevoel voor het christendom. Zie daarvoor

stuk waarin hij aan het woord komt, in deel

bijvoorbeeld het lemma ‘Uitvaart’, waar

twee van het boek over zijn leermeester Clay

staat: ‘Op de crematie van Kees Ouwens viel

Hunt, mooi demonstreert. Hij volgde als

me op dat hij en Cees een kruisje sloegen

tiener een aantal colleges over moderne

bij de kist – op z’n Russisch-Orthodox’, eerst

poëzie bij Hunt, in Amerika, en sprak hem

rechterschouder dan linker.’ En Otten

pas weer vlak voor Hunts overlijden, toen

kwam ook bij Verheul over de vloer, zie het

hij met zijn vriend Cees zijn oude leermees-

lemma ‘Cruciﬁx’: ‘In de Scheveningse

ter nog eenmaal in Amerika opzocht. Het

‘kamer en een half ’ (zie: appartement) hing,

stuk van Verheul opent met de inderdaad

toen ik hem eens bezocht, een armhoge

direct overtuigende beschrijving van dat

cruciﬁx met een wit, realistisch corpus. Zo’n

merkwaardige bezoek. Het gesprek komt

kleine ruimte voor twee mannen, dacht ik,

natuurlijk, na al die jaren, en gezien de ver-

met zo’n kloeke Man van Smarten, en dat

anderde verhoudingen, lastig op gang. De

alles pal aan zee, boven het gekrioel van de

in de beleving van de jonge Verheul van

badgasten.’
Door de ondertitel – een hommage aan het

vroeger volstrekt mythische professor – die
bijvoorbeeld zo leuk vieze woorden kon

lezen – vertrok ik op het verkeerde been. Ik

gebruiken tijdens de colleges – is een oude

verwachtte misschien een enigszins ver-

zieke man geworden, die het gesprek steeds

geeﬂijk verliteratuurd verslag van wie wat

onderbreekt om volledig gefascineerd een

gelezen heeft, wat ik zou moeten lezen, en

aantal zweefvliegers in de verte te volgen.

wie van de schrijvers wie ontmoet heeft, ge-

En vanuit de wetenschap van die scherp

kruid met smakelijke anekdotes, een genre,

beschreven slotscène volgt de warm vertelde

overigens, waar ik zeer van houd. En het

herinnering aan hoe de belezen, sierlijke,

had zeker gekund, wanneer duidelijk wordt

geestige en mysterieuze Clay Hunt zijn

dat Verheul mensen als Nobelprijswinnaar

grote leermeester en voorbeeld was. En hij

Joseph Brodsky onder zijn beste vrienden

stelt vast, hoe Hunts ideeën over hoe een

rekende. Maar het stuk van Otten wordt eer-

tekst te lezen en te doorgronden, zijn leven

|

als enige aangesproken te worden – je wordt
als lezer in de schoenen van een toegewijde

75 Maatwerk Van der Beek over Otten en anderen

Verheul als schrijver niet kent. Otten kent
hem uit de tijd dat ze in het Amsterdamse
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als lezer en schrijver vorm gegeven hebben.

Jona in de popmuziek

Maar vooral graaft hij in zijn herinneringen
om, zoekende naar heroverwegingen van

Meestal is een boek alleen maar om te lezen.

de in het geheugen bewaarde scènes, steeds

De beelden, de geluiden en de geuren die in

meer en beter de man die hem in de bevat-

een roman voorkomen, moet de lezer zelf

telijkste dagen van zijn leven vormde en

oproepen.

voorging, te begrijpen. Met als grondtoon
de bewondering. Zoals Hunt ook op zijn

Rick de Gier helpt de lezer een eind op
weg in zijn debuutroman Nineve. De hoofdpersoon in het boek, Daan, gaat na een
ﬁlmpje dat zijn zus op YouTube zet, de

|
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beurt bewonderen kon, blijkens het deskundige stuk over een subtiel gedicht van John
Donne, dat het derde deel van het boek

muziek in. Die muziek is ook bijgeleverd, in

uitmaakt.

de vorm van de cd Outtakes from the Revival

Een hommage aan het bewonderen, dat was

Songbook van Ponoka, de band waarvan Rick

een betere ondertitel geweest. Of, misschien

de Gier de frontman is. Bij elk hoofdstuk

nog beter, Oefeningen in bewondering. Otten

hoort een song.

leest Verheul, die hem, of mij, de lezer,
binnenhaalt, alsof er geen ander bestaat,

De ﬁlmpjes waarnaar in het boek verwezen wordt, kunnen ook bekeken worden.

voor wie de tekst geschreven is. En Verheul

Ze staan op YouTube. Zo blijft de werkelijk-

schrijft over de poëziebeschouwingen van

heid van het boek niet alleen binnen de kaft

Hunt iets vergelijkbaars: ‘[Je houdt] aan het

en binnen het hoofd van de lezer, maar

lezen een eigen begrip van de gesproken ge-

annexeert ze ook andere gebieden.

dichten over en weinig of geen herinnering
aan Clays criticism’ (p. 136). Schrijvers, die

Aan het begin van elk deel van de roman
staat een beeldpagina, die eruit ziet als een

hun lezers niet in de weg willen zitten, maar

stuk van een vergrote bladzijde uit een

die mee willen delen.

stripboek. De plaatjes verwijzen naar passa-

Samengevat door Otten, in het lemma
‘Citaat’, waarin hij de laatste woorden van

ges uit het volgende deel.
Dat alles maakt voor mij Nineve al tot een

het stuk van Verheul over Clay vast aanhaalt:

leuk boek. Bovendien leest het boek lekker

‘Als we niet veel van onszelf en elkaar kun-

en neemt het verhaal je gemakkelijk mee.

nen begrijpen, is een van onze beste vormen

Over het algemeen schrijft Rick de Gier

van communicatie het elkaar doorgeven van

in een behoorlijke stijl. Zeker wanneer hij

geladen, in hun betekenis naar alle kanten

achteraf vertelt wat er gebeurd is. Zo gauw

open blijvende citaten.’ Lees elkaar, geef

je als lezer echter bij de gebeurtenissen aan-

elkaars vondsten door en ga in bewondering

wezig bent en meemaakt wat er op dat mo-

voor elkaar op. Dat is in dit boek op be-

ment gebeurt, komen er geregeld clichés en

wonderenswaardige wijze gelukt.

truttigheden in zijn stijl. Dan stokt iemands
adem, dan is iemand zich ergens pijnlijk van

Willem Jan Otten, Kees Verheul, Clay Hunt,

bewust, dan is er lonkend vrouwenvlees en

Niets heb ik van mijzelf, een hommage aan het

dan giert opwinding door het lijf.

lezen. Van Oorschot, Amsterdam 2010, 208
blz., H 17,50.

Ook valt het tempo dan soms weg.
Misschien wel doordat De Gier de neiging
heeft om te veel uit te leggen. Het is bij-

Menno van der Beek
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voorbeeld leuk om boven een kast met chris-

Nou ja, niet helemaal alleen. In de pro-

telijke ﬁlms ‘Holywood’ te zetten, maar ik

loog en de epiloog is hij samen met Jezus,

voel me als lezer beledigd als de schrijver me

met wie hij in een ‘bloedrode’ Cadillac rond-

de woordspeling uit de doeken doet.
De Giers roman heet Nineve en verwijst

toert. Het lied bij het op een na laatste
hoofdstuk vertelde het al: ‘There’s still a few

daarmee naar Jona, de profeet die met zijn

I love / And there’s a lot I’m tired of / Wish

dwarse kop tegen Gods bevel inging en daar-

you’d offer some perspective from above’.

na hardhandig herinnerd moest worden aan

Dat perspectief wordt hem uiteindelijk

waarin hij niet meer kan ademen en vertrekt

naar de bergen, de cipressen, de glinsteren-

naar Utrecht. Niet om, zoals Jona in Nineve,

de baai, de eindeloze kluwen staal, glas,

het oordeel aan te zeggen, al zit er misschien

hout en beton die zich van het water uit-

toch wel onbewust een beetje gepreek in

strekt tot aan de horizon om al het krioelen-

het introduceren van christelijke ﬁlms in

de leven daar beneden een schijn van orde

een videotheek en in het gebruiken van de

en veiligheid te bieden.’

Opwekkingsbundel als grondstof voor
popsongs.
Het afstand nemen van een christelijk
nest is al eerder tot romanthematiek geko-

Het uitzicht is niet de hemel, maar de
aarde. Daar moet het gebeuren. En Daan zal
moeten beslissen wat hij op deze aarde wil.
Nineve is een roman waar best het een en

zen, maar omdat het hier niet gaat om het

ander op aan te merken is, maar het is een

orthodox calvinisme, deed De Gier me niet

fris debuut van een schrijver die niet bang is

denken aan bijvoorbeeld Maarten ’t Hart.

om een hoge gooi te doen. Ik ben benieuwd

Eerder aan Paulo van Vliet, die afscheid nam

naar wat dat nog meer gaat opleveren.

van de Jehovah’s Getuigen. Maar De Gier is
veel milder dan Van Vliet en zijn karakters
zijn geloofwaardiger.
Daan heeft nooit helemaal gepast in zijn
evangelische omgeving: ‘Ik had me nooit erg

Rick de Gier, Nineve. Brandaan, Barneveld
2011. 168 blz., H 19,95. Met soundtrack-cd
van Ponoka: Outtakes from the Revival
Songbook.

op mijn gemak gevoeld bij de uitbundigheid
waarmee de lofprijzing gepaard ging, de

Teunis Bunt

gesloten ogen en uitgestrekte handen, het
gekreun en geprevel en gesnik.’ Hij ontvluchtte die wereld toen die hem zijn vrien-

Een bewaarmachine

din Esther afpakte. Later komt hij haar weer
tegen, met haar man, die dan werkzaam is

Soms kan men aan de toekomst van het

bij ‘Hemel tv’.

papieren boek wanhopen: dvd’s met daarop

Daan zal nog verder de wereld in moeten.

anderhalf duizend populaire elektrische

Hij wordt bekend als popmusicus en gaat op

boeken circuleren in mij vaag bekende

tournee met zijn band. Uiteindelijk verliest

kringen, dus vakantieminnend Nederland

hij ook zijn bandleden en blijft helemaal

kan veilig vooruit zonder een bezoek aan de

alleen over.

boekhandel. De ruggengraat van de ver-

|

ook geboden. Jezus neemt hem mee naar
een berg. ‘Hij gebaart bezield om zich heen,

77 Maatwerk Bunt over De Gier

zijn opdracht. Daan is ook zo’n dwarskop:
hij verlaat het veilige evangelische wereldje,
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koop, de thriller, zal daarmee vermoedelijk

dichtenbundeling, is in feite een bewaarma-

niet meer zijn even forse als onvrijwillige

chine. Wiel Kusters vult zijn bundel zoals

bijdrage aan de boekenproductie in het

het vroeger hoorde: men schrijft gelegen-

algemeen leveren. Dichters, vaak de eerste

heidsgedichten, men schrijft korte dingetjes

slachtoffers van de zuinigheid van de boven-

als een sms in haikuvorm, die men vignetten
noemt, men schrijft liedjes en sonnetten en
men schrijft als de existentiële wanhoop

geten typemachine, om moeizaam de oplage

zich aandient, vlak voor het inslapen of juist

van vijftien stuks of minder te produceren.

na het ontwaken. En een bundel betekent

|
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bazen in het papier, zullen dus weer aangewezen zijn op de stencilmachine en de ver-

Klinkt eigenlijk, nu ik erover nadenk, toch

dus, dat men alles bij elkaar harkt en het

ook nog best goed.

geheel presenteert. ‘Het boek is als het wiel:

Ik kom hierop, omdat de nieuwe bundel

niet te verbeteren’, dat zei Umberto Eco,

van Wiel Kusters, Bewaarmachinist, het zon-

zeker waar, weg met de e-reader, maar in dit

der degelijk omslag moet stellen: de titel en

individuele geval is er wel wat mogelijk: in

de naam van de bedenker staan op hetzelfde

mijn beleving mogen de haiku’s, de liedjes

papier als dat van het binnenwerk, en nu

en de afscheidsgedichten eruit, en dan blijft

de omslag ook nog gekreukeld is, maakt het

er een mooi bundeltje over. Waar – dan maar

geheel een armelijke indruk.

iets duurder – best een kaft omheen mag.

Onverschrokken door, dan maar, naar de
gedichten. Het titelgedicht is, misschien

Wiel Kusters, Bewaarmachinist. Huis Clos,

hoort dat wel zo, ook het beste gedicht. Over

Rimburg 2011, 48 blz., H 5,00.

een bewaarmachine, gebouwd door de vierjarige kleinzoon van de dichter: ‘[...] ontwik-
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keld / uit een kartonnen doos, / een enveloppe, een blaadje / en enkele snippers papier.
[...] Wanneer ik voorgoed in mijn / scheur-

Poëzieprijs 2011 voor jongeren

sels rust, / zal hij zich zijn machine / misschien herinneren, deze doos.’ Verder wisselt

Het bestuur van de Vermeulen-Brauckman

zowel de toon als de stijl nogal, in deze

Stichting (vbs), een stichting die steun wil

bundel. De twee gedichten over Barnard

geven aan projecten op het Nederlands taal-

ontroeren me, maar de sonnetten treffen me

gebied die onafhankelijk en ongebonden

als gekunsteld. Beter werkt het vers over

teksten van de Bijbel zelf laten spreken,

de door de stukadoor terzijde gezette deur:

organiseert een tweejaarlijkse Poëzieprijs.

‘Manke engel van hout / weggevlucht /

In 2011 is deze wedstrijd uitgeschreven voor

onhandig pogend / zich te verschuilen maar

scholieren van het voortgezet onderwijs,

/ zichtbaarder dan ooit.’ Net als het gedicht

van 12 tot en met 18 jaar. Jongeren wordt

over aanbellen: ‘[...] toch bel ik / soms nog

gevraagd om poëtisch te associëren op het

even // voor ik mij opendoe. / Om te horen

volgende thema:

dat ik / er niet ben maar / mijn liefste wel.’
Ook opgenomen zijn liedjes à la ‘er wiebelt iets / wat wiebelt daar? / Een olifantje /
op een ﬁets.’ Ieder boek, en zeker een ge-

‘Maria bewaarde al deze woorden in haar
hart’ (Lucas 2:19)
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De prijs zal worden uitgereikt op vrijdag-

Inzenden

middag 4 november 2011 (onder voor-

Het gedicht kan per e-mail worden inge-

behoud) in Museum Flehite in Amersfoort,

zonden vóór 10 oktober 2011 naar

waar van 10 juli tot en met 6 november de

mariaAvermeulenbrauckman.nl. Het ge-

tentoonstelling Maria, idool van alle tijden

dicht wordt als bijlage meegestuurd in

te zien is. Bij de tentoonstelling verschijnt

Word. Onderaan staan de naam van de dich-

in juli de glossy Maria. Uit de inzendingen

ter(es), de adresgegevens en de leeftijd ver-

worden tien genomineerden gekozen. Zij

meld.
De gedichten worden geanonimiseerd
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mogen hun gedichten voordragen en tijdens
de uitreiking worden de winnaars bekend

beoordeeld door een vakbekwame en onaf-

gemaakt.

hankelijke jury.

Reglement
Door deel te nemen aan de prijsvraag gaan

Prijzen
Twee hoogwaardige iPads worden uitge-

de inzenders akkoord met het volgende

loofd, één als beloning voor de winnaar of

reglement:

winnares, één als aanmoedigingsprijs.

– Aanleiding tot het gedicht moet een
Bijbelse referentie zijn en wel: Maria be-

Deze poëzieprijs is een samenwerkingsproject van de Vermeulen-Brauckman

waarde al deze woorden in haar hart. De ver-

Stichting, het literaire tijdschrift Liter, de

wijzing dient op een eigentijdse, originele

Stichting Godsdienst en Opvoeding en het

en aansprekende manier in het gedicht te

Museum Flehite in Amersfoort.

zijn verwerkt.
– De maximale omvang van een gedicht
is 32 regels.
– De inzending mag niet al eerder gepubliceerd zijn.
– Iedere deelnemer mag slechts één gedicht inzenden.
– De inzenders hebben en houden het
auteursrecht van hun gedicht. Alle genomineerden zijn gehouden hun gedicht op de
website van de Vermeulen-Brauckman
Stichting te publiceren. De beide winnaars
zijn gehouden om hun gedicht te publiceren
in literair tijdschrift Liter, de andere genomineerden zijn gehouden om hun gedicht ter
eerste publicatie voor te leggen aan Liter.
Over dit reglement of de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd.
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Schrijvers
Benno Barnard (1954) is dichter, essayist, vertaler en toneelschrijver. In 2006 verschenen zijn
gedichten 1981-2005 onder de titel Het tongbotje, evenals Dichters van het Avondland, een
twintigste eeuw in dichterlevens. In 2009 publiceerde hij Een vage buitenlander, een lang
verhalend essay over Engeland. Recent verscheen de dichtbundel Krijg nou de lyriek.
Menno van der Beek (1967) publiceerde de dichtbundels Vergezocht (1999), Waterdicht (2002)
en Kaddisj (2006). Recent verscheen het vertellende gedicht Een ziektegeschiedenis.
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Catharina Blaauwendraad (1965) debuteerde in 2004 met de dichtbundel Niet ik beheers de
taal. In 2009 verscheen haar bundel Beroepsgeheim. Zij is vertaler uit het Spaans (onder
meer Honderd liefdessonnetten van Pablo Neruda, 2003).
Len Borgdorff (1952) werkt in het onderwijs. Poëzie: Geregeld in een steen (2003),
De bakker, de slager en de herders (2007).
Kees Bregman (1959) is praktisch theoloog, gespecialiseerd in homiletiek en contextueel
pastoraat. Hij publiceerde eerder in Liter over mystiek bij Nijhoff (Liter 58, juli 2010).
Teunis Bunt (1959) doceert Nederlands, is criticus bij het Nederlands Dagblad, maakte vele
literaire interviews en redigeerde een poëziereeks bij uitgeverij Mozaïek.
Maaike Engelen is in Londen werkzaam als psychoanalyst. Zij publiceerde eerder poezie
in Woordwerk, Deus ex Machina en Kruispunt. Zij studeerde ﬁlosoﬁe in Nijmegen en
publiceerde Hand in Hand, een ﬁlosoﬁsche dialoog met en over David Hume.
Liesbeth Eugelink (1970) is schrijver en essayist. Publicaties onder meer: Recepten voor de
ziel (2005) en Niets in mij gelooft dat. Over religie in de moderne Nederlandse literatuur (2007).
www.liesbetheugelink.nl.
Gerda van de Haar (1965) publiceerde met Marcel Barnard het handboek De Bijbel cultureel:
de Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw. Zij werkt aan een studie over Marcel Möring.
Mart van der Hiele (1964) is dichter en werkt als docent klassieke talen. Poëzie:
Aaibaar wild (2010).
Elizabeth Kooman (1985) studeerde Nederlandse Taal en Cultuur in Leiden. Ze schrijft
over literatuur en is als redacteur verbonden aan Liter.
Admiel Kosman (Haifa, Israël, 1957) is sinds enige jaren werkzaam in Berlijn als hoogleraar
religieuze en joodse studies. Hij publiceerde negen dichtbundels.
Els Meeuse (1988) studeert Griekse en Latijnse Taal en Cultuur en Nederlandse Taal en
Cultuur in Leiden. Ze werkt als docent Klassieke Talen in het voortgezet onderwijs.
Willem Jan Otten (1951) is dichter, schrijver en essayist. Poëzie: Gerichte gedichten (2011),
Welkom (2008) en Eerdere gedichten (2000). Recente roman: Specht en zoon (2004). Toneel:
Een sneeuw en meer toneel (2006), Alexander (2006). Recente essays: Niets heb ik van mijzelf
(met Kees Verheul en Clay Hunt, 2010), Onze Lieve Vrouwe van de Schemering (2009),
Waarom komt u ons hinderen? (2006).
Jan Sonneveld (1983) is communicatieadviseur, columnist en ﬁlmrecensent. Hij publiceerde
eerder in Gierik&nvt en schrijft op dit moment aan zijn eerste roman.
Klaas Touwen (1957) is Evangelisch-Luthers predikant te Arnhem en publiceert over
exegese, poëzie en homiletiek.
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Van de redactie

ment opzij legde: ‘Wat verwachtte ik terug? / Geld, liefde, een glimp van een God’.
Dichter en denker Admiel Kosman was aanwezig bij de tweeënveertigste editie
van Poetry International in Rotterdam, en hield daar een kleine rede, waarin hij
de diepten waar Freud in afdaalde verbond met de hoogten waartoe Martin Buber
de relatie tussen ‘ik’ en ‘gij’ wilde tillen. Met zijn toestemming is de vertaling
van dat stuk opgenomen, alsook de vertaling van een eerder stuk over een paar
schoenen, geschilderd door Van Gogh en sindsdien onderwerp van verregaande
speculatie. Willem Jan Otten interviewde Kosman, hopend zijn beste lezer te zijn,
en verder is een aantal door Shulamith Bamberger vertaalde gedichten opgenomen: bij elkaar een brede kennismaking met deze Talmoed-professor.
Daarnaast zijn er twee nieuwe vertaalde gedichten van Les Murray, nog altijd
de ‘biggest poet’ van Australië. Ook Murray was in Rotterdam.
In dit nummer presenteert Liter een voorpublicatie uit de grote roman van
Oek de Jong die voorjaar 2012 verschijnen zal. Voor het eerst in zijn oeuvre voert
De Jong een personage op dat herkenbaar protestants, zo niet gereformeerd,
wordt opgevoed. De achthonderd bladzijden van het boek belopen het leven van
het jongetje Abel van diens conceptie tot zijn zeventiende levensjaar.
Willem Barnard (Van der Graft) bleef schrijven, ook in 2010, zijn laatste levensjaar, en uit zijn laatste schrift koos de redactie, in overleg met de erven, een aantal
gedichten. In afwachting van een postume bundel, die in 2012 verschijnt, op deze
manier alvast een handvol ﬁjnzinnig werk van een oude, ongebroken dichter.
In Maatwerk: Teunis Bunt schreef over Ted van Lieshout, die sonnetten maakt
van cashewnoten, Tewin van de Bergh waagde zich aan de nieuwe bundel van
Willem Jan Otten, Elizabeth Kooman schreef over Philippe Claudel en Peter van
Dijk over ‘Tree of life’.
De tijden voor literaire tijdschriften zijn, zo hoorden we in het nieuws, zwaar
en de ﬁnanciële vooruitzichten zijn ingewikkeld. Maar, zoals Augustinus zei: de
tijden, dat zijn wij.
www.leesliter.nl
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Eugelink over het schrijven en over waarom hij Gerard Reve op een gegeven mo-

1 Van de redactie

Wouter Godijn, dichter en romancier met een late roeping, sprak met Liesbeth
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Van der Graft Nagelaten gedichten
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de oudste dag
Denk nu de oudste woorden, denk
donker dat dag wordt, geen zon aan de hand
zo ver het oog reikt,
het gewoonste
verandert in wat het gewoonste is,
de oudste woorden
denken te voorschijn
wat weer bestaat.
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globaal gesproken
Het geloof dat de aarde rond is
heeft ernstig geleden,
er kwamen onvermoede hemelstreken
overdrijven en de Dom bleef onbedreigd
recht staan,
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er waren oppervlakkigheden,
er was een zee van gelijk,
er woedde een storm van religie
maar de hemel bleef even ver
boven ons, waar wij ook waren.
Nee, de aarde is alleen rond
voor wie zichzelf tegenkomt,
waar hij ook heen gaat.
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druilerige dagen
Duizelig schuifelen is nog te doen,
maar dat diefachtig schuifelen
te laat voor de driftige deurbel,
voor de laaghartige aandrang,
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het heet invalide, het is rolstoel.
Overal staat niet waar je
naar toe op weg bent,
je vordert over een vloer
van onwil, je bent vervuld
van alles wat vervalt.
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overlijdensberichten
Het sterft om mij heen, ik blijf over
voorlopig. Ik reken niet meer
met lustra, decennia, al dat Latijn.
Dat ik nog leef is een feit
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maar het begin van een leugen. Ik
zit als een klein
kind tussen zijn speelgoed
met al die heugenis
aan wat en waar en wie. Het is
een stage in stervelingschap.
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agnostisch
Wat ik wil weten staat nergens te lezen,
ik weet pas wat het is
als ik het opschrijf. Zo gaat het steeds:
waar ik wil wezen zal ik pas
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weten als ik er ben,
de weg erheen hoort bij het ongehoorde.
Dus blijf ik maar zitten waar ik zit,
ik zal wel zien
en wat ik zien zal is misschien
waar ik zit.
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geen grote woorden
Dankbaar is wel een groot woord, maar soms
past het, als kleinere er niet toe doen.
Zo is het mij vergaan, jongstleden
zondag bijvoorbeeld, ik
juichte inwendig, – zeer inwendig.
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Er was reden genoeg, men stond
in menigte om mij heen, om mij
geluk te wensen, ik gloeide
van vrolijkheid, het was
een en al pret, ik wist van niets,
ik wist niet dat ik was bestemd
geringer te worden, steeds geringer,
minder en minder, tot
niets toe.
17 viii 2010

LITER 63 (binnenwerk)_Opmaak 1 06-04-13 14:37 Pagina 8

april
Sneeuw viel op natte stenen,
er was een lente gaande, bomen
stonden op springen. Pasen
werd driftig gevierd, er ging een
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siddering door de stad,
autoprocessies waren vroom
op goed geluk uit. Wie
maalt er bij al dat gedoente
nog om het bloeien van
een doodvermoeide aarde?
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de moeilijkste maand
April is the cruellest month
T. S. Eliot

Sneeuw is onuitgesproken
proza. Wit is de winter.
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Ik wil een welsprekend april,
ik zoek de taal die er was
eer de denkherfst begon.
De linde die wortelt waar ik woon
tast al naar bladeren. Zo
bekeert zich de aarde tot lente.
Ik leg mijn boek terzijde,
april voorbij.
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Oek de Jong Het was of hij betoverd gebied betrad
[Romanfragment] *
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Op een middag stapte Abel in een van de dorpen met Irma Wisse uit de bus. Hij
haalde een getekend plattegrondje uit zijn zak. Algauw liepen ze buiten het
dorp. Op de velden lag de sneeuw te schitteren in de zon. In de zwarte takkenwirwar van de meidoornhagen gloeiden her en der nog een paar rode bessen. In de
verte, aan de rand van een akker, zag hij een fazantenpaar rondscharrelen in
dor gras.
Ze hadden zich op het bezoek gekleed. Irma droeg haar beste jas en een nieuwe leren muts, met lamswol gevoerd, waarvan ze de rand had omgeslagen. Abel
vond dat ze er ‘russisch’ uitzag met die muts. Hijzelf droeg een suède jasje van
zijn moeder – zijn gewone winterjas was plotseling niet goed genoeg geweest.
Zijn moeder had geprotesteerd toen ze hem het jasje zag pakken: zijn schouders
waren er al te breed voor, de mouwen waren bovendien te kort voor zijn lange
armen. Maar hij moest en zou het dragen. Nu voelde hij zich schuldig dat hij het
haar afhandig had gemaakt en hij vroeg zich af of het niet een ‘model voor vrouwen’ was, of hij niet voor gek liep. Hij had ook nog een sjaaltje van zijn moeder
meegegrist, want zijn schooldas paste natuurlijk niet bij dit chique jasje. Zijn
sluike haar, gisteravond al gewassen, hing over zijn oren. Meer dan een jaar was
hij niet naar de kapper geweest, ondanks de aandrang van zijn ouders. De disciplinering door schaar en tondeuse was wat hem betreft voorbij.
Hij stond stil om ook zijn eigen voetstappen niet meer te horen. Irma volgde
zijn voorbeeld. Er viel geen geluid te horen, niets. Aan de verre rand van de akker
stond het fazantenpaar nu ook roerloos, naar hen kijkend, afgetekend tegen de
strakblauwe lucht.
Op een driesprong vonden ze een oude boom; dat moest de ‘grenslinde’ zijn.
Ze liepen een dijk op met een dubbele rij iepen aan weerskanten van het pad.
De schaduwen van de bomen vielen schuin over de dijk. Van schaduw naar schaduw gingen ze en ze wierpen ook zelf een schaduw voor zich uit in de lage winterzon. Het was of hij betoverd gebied betrad. Overal schitterde de sneeuw, zo fel
dat hij zijn ogen moest dichtknijpen, achter de boomsilhouetten stond de strak* Dit is een hoofdstuk uit de nieuwe, grote roman van Oek de Jong, die najaar 2012 verschijnt bij uitgeverij Augustus. Dit fragment speelt zich af in het jaar 1968.
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blauwe lucht en boven zijn hoofd welfden zich de kruinen in een wirwar van
takken. Soms raakte zijn schaduw die van Irma.
‘We lopen al een half uur,’ zei hij. ‘Die man van haar had ons ook wel eens
kunnen ophalen.’
Steeds zwaarder begon zijn hart te slaan. Zou juffrouw Verster hem ook vandaag ‘monsieur Abel’ noemen, zo ironisch, zo spottend dat hij het haast niet verdroeg? Hij begon haar stem te horen, die heldere, lichtelijk hese stem, hij begon
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de cadans te horen van haar vloeiende Frans, dat zoveel beter klonk dat het
schoolse Frans van andere leraren. Hij zag haar in dat lichtblauwe mantelpakje
door de klas benen, driftig, zodat bij elke stap haar boezem trilde. Ze had moeite
met orde houden. Aan het eind van een dag lesgeven was haar stem schor. Hijzelf
was lastig tijdens haar lessen, louter en alleen om haar aandacht op zich te vestigen. ‘Monsieur Abel, asseyez-vous, s’il vous plait!’ ‘Monsieur Abel, bent u thuis
ook zo’n ongehoorzaam jongetje?’ ‘Oh, monsieur Abel, nu is het wel genoeg!’
Haar terechtwijzigingen wonden hem op. Als ze tijdens een proefwerk in het
gangpad naast zijn bank bleef staan, boog hij zich dieper voorover, overweldigd
door de lauwe, geparfumeerde geur die opsteeg uit haar mantelpakje.
Van schaduw naar schaduw gingen ze, steeds dieper in betoverd gebied.
Eindelijk zagen ze in een bocht van de dijk de hoeve liggen, groot en stil.
Omringd door eiken stond daar een kolossale zwarte schuur waarvan de nok hier
en daar was ingezakt. Het woonhuis was statig, een rij geknotte lindes stond
voor de voorgevel. Tussen de muurankers een jaartal: 1701. Om het woonhuis en
de tuin lag aan drie kanten een brede sloot die Abel meteen aanzag voor het
restant van de gracht van een verdwenen kasteel.
Twee jaar geleden was juffrouw Verster neergestreken in de dunst bevolkte
provincie van het land, in een stad waar geen leraar vrijwillig naar toe ging, om
Franse les te geven. Ze was bijna veertig en alleen. Ze had het nodige meegemaakt, in het buitenland – meer wist de jongen zijn vader niet te ontfutselen. Na
een jaar was ze plotseling en tot ieders verbazing getrouwd met een schatrijke
boer, een weduwnaar, die een stuk ouder was dan zij. Nog maar nauwelijks was
ze getrouwd of ze had een auto-ongeluk gehad.
Nadat hij het bruggetje was overgestoken, was er geen weg terug meer. Hij liet
Irma voorgaan. Er werd opengedaan door de huishoudster, een kleine vrouw met
dikke wenkbrauwen. In de hal imponeerde hem de statigheid. Er lag marmer op
de vloer: de plavuizen waren oud, maar hadden een diepe glans, als waren ze
gepolijst. Een antieke kast op balpoten keek op hen neer. In de schemer achter
het glas van een staande klok bewoog een slinger, die na elke uitzwaai een droge
tik voortbracht. Toen hij dieper in de klok keek, zag hij dat onderaan de slinger
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niet een metalen schijf hing, zoals hij had verwacht, maar een steen. Zwijgend
trokken ze hun jassen uit.
Juffrouw Verster zat voor het vuur, haar rechterbeen in het gips, dat door een
voetenbankje werd ondersteund. Ze droeg een gewatteerde broek, rood met
zwart, die hem aan China deed denken. Uit het gips moesten haar mollige tenen
steken. Maar hij zag ze niet, verborgen als ze waren in een vrolijk gekleurde sok
met een leren zooltje. Ook aan haar andere voet droeg ze zo’n folklore-achtige
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sok die onder de gewatteerde broek verdween. Haar blozende gezicht was niet
veranderd. Alleen de zwarte kringen onder haar ogen verrieden dat ze de afgelopen weken het nodige had moeten doorstaan.
‘Mademoiselle Irma, monsieur Abel! Quel plaisir! Daar zijn jullie dan, ondanks de sneeuw en de afgelegenheid van deze plek.’
Abel hoorde haar maar half, zozeer bracht haar verschijning hem in de war.
Nog nooit had hij zijn lerares een hand gegeven. Nu voelde hij de mollige kussentjes van haar hand in de zijne.
‘Monsieur Abel!’
Hij bloosde.
‘Comment allez-vous, madame?’
‘Ah, toch iets geleerd! Antoine, dit is monsieur Abel, een van mijn lastigste
leerlingen, zeer eloquent meestentijds, maar nu un peu timide!’
Eveneens bij het vuur zat haar echtgenoot, de veelbesproken schatrijke boer.
Met gewilde traagheid, om zijn jeugdige gasten niet al te veel eer aan te doen,
stond hij op uit zijn fauteuil.
‘Kakebeeke.’
Zijn haar was nog bijna zwart, ondanks zijn gevorderde leeftijd, zijn wenkbrauwen waren borstelig. Hij oogde scherp, een beetje neerbuigend.
‘Jongeman.’
Hij reikte Abel zijn grote hand, daarna Irma, voor wie zijn gezicht meteen
zachter werd.
Ze gingen zitten op een houten bank, die zwart van ouderdom zag. Er waren
schapenvachten op geworpen en een paar kussens. Irma zat aan de kant van juffrouw Verster, Abel was naast meneer Kakebeeke gaan zitten, want hij verdroeg
het niet om naast zijn lerares te zitten, vlakbij waar haar mollige tenen uit het
gips staken. De jongen oogde afwezig en liet Irma voorlopig het woord doen.
Ook meneer Kakebeeke bepaalde zich tot luisteren, hij stond op om een blok
hout op het vuur te gooien, ging weer zitten en zweeg. De huishoudster kwam
binnen. Ze had een smetteloos witte schort voorgestrikt en duwde een wagentje.
Op het wagentje stonden de thee en de kofﬁe, room, gebak en een schaal met
worstebroodjes. Nadat de huishoudster zich had teruggetrokken, bood Irma aan
om in te schenken. Meneer Kakebeeke nam een glas port.
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‘Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen,’ grapte hij.
Abel was op zijn hoede. Voor de echte eilanders, en deze man was er zeker een,
was hij altijd op zijn hoede. Tijdens het gesprek keek hij naar zijn lerares, naar
Irma of naar het vuur en een enkele maal plichtmatig naar meneer Kakebeeke.
Maar tenslotte ontkwam hij er toch niet aan en stortte zich met een lukrake
opmerking in een gesprek met de boer. Hij begon over het jaartal dat hij tussen
de muurankers op het huis had gezien.

‘Mooie cijfers?’
‘Die zeven bijvoorbeeld. Dat is niet zoals hij tegenwoordig wordt geschreven.’
‘Kijk eens aan, dat is je ook opgevallen. Kom je wel eens vaker in de Zak?’
‘Op zondagmiddag maken we tochtjes met de auto.’
‘Dus je weet wel iets van het eiland?’
‘Niet noemenswaard.’
‘Daar hebben ze je op school niks over verteld?’
‘Nee, helemaal niks.’
‘Kijk,’ zei meneer Kakebeeke haast tevreden, ‘daar heb je het weer. Over de
meest elementaire dingen wordt je op school niks verteld. Jij zit op het gymnasium, als ik het goed heb begrepen, jij hoort dagelijks over Athene en Rome, maar
over Zuid-Beveland hebben ze je niks verteld.’
Weldra verliet hij met meneer Kakebeeke de kamer. In de hal wierp hij in het
voorbijgaan een blik in de klok om achter het glas de steen te zien die daar heen
en weer slingerde en hij huiverde. Achter een deur hoorde hij de huishoudster
bezig. Op de trap keek hij naar de schoenen van meneer Kakebeeke vlak voor zijn
gezicht, naar de omslagen van zijn broek. Het was of hij werd meegevoerd,
dieper het betoverde gebied in.
De werkkamer van meneer Kakebeeke zag uit op de geknotte lindebomen
voor het huis en op de dijk. Laag en schel zonlicht viel er naar binnen. Langs drie
wanden stonden de boeken tot aan het plafond. In de boekenkasten hingen landkaarten achter glas. Rond de deur naar een volgend vertrek waren oude foto’s
opgehangen: boeren en boerinnen met hun kinderen, gefotografeerd in de
boomgaard of voor de wit omrande mendeuren van de schuur, de mannen met de
ronde hoed en de zilveren knopen op hun broeksband, de vrouwen met de wijde
mutsen van gesteven kant en de gouden oorijzers. Roerloze mensen, allemaal al
lang dood. Opeens voelde hij meneer Kakebeekes hand om zijn bovenarm. De
man neep zijn vingertoppen er diep in.
‘Het is zo eenvoudig,’ zei de boer, hem meevoerend naar een oude kaart.
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‘Het zijn mooie cijfers.’
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‘O, dus dat heb je gezien,’ zei meneer Kakebeeke.
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‘O ja,’ vroeg Abel, een beetje hees.
‘Dit hele eiland is opgerezen uit zee.’
‘De aarde was woest en ledig,’ mompelde Abel weerspannig.
‘Het begin van Genesis. Tsjonge, dat weet je nog. Ik sta er van te kijken.’
Eindelijk liet de man zijn bovenarm los. Er bleef een vurige afdruk van zijn
hand achter in het vlees.
‘Kijk,’ zei meneer Kakebeeke en wees op de kaart. ‘Het was hier al ondiepte.
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Ondieptes met geulen. Een estuarium, noemen de geleerden dat. Rivieren mondden erin uit en de zee drong er binnen. Dag en nacht ging het getij eroverheen.
Jouw Tacitus schreef er al over: over het machtig zwellen en binnendringen van
de zee, tweemaal daags.’
Abel moest zichzelf dwingen om naast de oude man te blijven staan, wiens
met port bezwangerde adem hij kon ruiken, en niet weg te lopen. Hij ﬁxeerde de
oude kaart.
‘Langzaam maar zeker kwam er her en der wat boven water. Geen koraaleilanden, maar schorren en slikken, goeie vette klei. Schorren en slikken, daar heb je
op school zeker nog wel es van gehoord?’
‘Daar heb ik wel es van gehoord.’
‘Nu sla ik heel veel over, want de jeugd is ongeduldig. Zuid-Beveland, want
dat was je vraag, jongeheer, dit eiland danken we aan de arbeid van voornamelijk
monniken en aan geld uit Vlaanderen. Ze hadden het slim bekeken, die
Vlamingen. Dat was een goeie investering, hier op de schorren en slikken polderen, want het graan groeide er geweldig, dat was goud. Aanvankelijk lag hier een
handvol kleine eilanden, zoals je ziet, dicht bij elkaar. Borssele, hier, was een eiland. En rond Waarde, dat was een eiland. En hier De Poel, dat is het oudste stuk,
dat hadden ze rond 1200 al droog. Die kleine eilanden, dat groeide in de loop der
tijd aan elkaar, met dijken zo laag dat elke springvloed eroverheen kwam. Je
begrijpt niet dat ze daarachter durfden leven. Die vliedbergen die je her en der
nog ziet, dat was niet voor niks: om de zoveel tijd zaten ze daar met al het volk,
de paarden, koeien en varkens bovenop. De polder waar jij je nu bevindt dateert
van 1689, om precies te zijn, en ligt hier. Vijftig morgens nieuw land kwam er bij.
Dit was de nieuwe zeedijk. Daarover ben jij zo pas gelopen. Twaalf jaar later
werd deze hoeve gebouwd. Zo, nu weet je een klein beetje waar of je bent, jongeheer Abel.’
‘En in 1953,’ vroeg Abel, ‘heeft deze polder toen onder water gestaan?’
Meneer Kakebeeke verstrakte.
‘In ’53,’ antwoordde hij, en zijn blik zwenkte naar het raam, ‘in ’53 zijn we hier
wonderwel gespaard gebleven.’
Hij zweeg.
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‘Ik zou de schuur wel willen zien,’ zei Abel.
‘Je zou de schuur wel willen zien. Allez, ik laat hem zien. Dan heb je tenminste één keer in je leven de schuur van een grote, oude hofstede gezien.’
In de schuur moesten zijn ogen wennen aan de schemer. Hij zag een paar
trekkers staan, ergens glinsterde een rij ploegmessen. Vanaf de dijk had hij wel
gezien dat het een grote schuur was, maar nu hij erin stond en omhoogkeek naar
het gebinte, was het of hij zich onderin een scheepsruim bevond.

‘Dat was hier in de vorige eeuw een geliefd prediker. Op het eiland de grote
man van de Afscheiding, als dat je iets zegt. Omdat de Afgescheidenen geen kerkgebouwen hadden, kwamen ze bij elkaar in schuren. Op hun enige vrije dag liepen veel mensen urenlang, door weer en wind, om Budding te horen. Mijn grootvader was erbij toen Budding hier preekte. De schuur puilde uit. Zevenhonderd
man ging erin. De jongens zaten in rijen op de hanebalken. Op je enige vrije dag,
na een week hard werken, zes uur lopen, drie uur heen en drie uur terug, om een
prediker te horen. Je kunt het je niet meer voorstellen. Maar die mensen moeten
daar toch iets gevonden hebben, iets wat al die moeite waard was.’
‘Was het een soort gebedsgenezer?’
‘Hij was een prediker. Hij had de gave. Toen hij stierf ging het gerucht in een
paar uur over het hele eiland.’
Abel keek omhoog.
‘En die balken?’
‘Wat is er met die balken?’
‘Dat is toch wel iets bijzonders.’
‘Al dat hout is uit Noorwegen gekomen. Ze voeren er met graan naar toe en
kwamen terug met hout. De dorpstimmerman heeft het verzaagd en met zijn
bijlen tot balken gehouwen en hij heeft er deze schuur van gebouwd. Aan de hele
constructie is geen spijker te pas gekomen. Enkel pen-gatverbindingen, als je dat
iets zegt. En denk maar niet dat zo’n timmerman een diploma had. Hij was op
zijn twaalfde gaan werken, misschien nog eerder als zijn vader hem nodig had,
en twintig jaar later had hij genoeg geleerd om zo’n kapitale schuur neer te
zetten. En kijk, jongeheer Abel, dat zal ik je tot slot nog laten zien.’
Nog eens greep hij de jongen bij zijn bovenarm vast en voerde hem mee.
‘Kijk, hier heeft de man zijn merk gezet.’
Abel voelde de duim en vingertoppen van de boer nijpen tot op het bot, terwijl
hij naar een van de machtige houten pijlers van de schuur werd gevoerd, door
een baan zonlicht, dan weer de schemer in, om daar, half verblind, in het hout de
kerven te zien en te voelen die het merkteken van de timmerman waren. Terwijl
hij de kerven betastte, bleef meneer Kakebeeke zijn arm omklemmen.
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‘Budding?’
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‘Hier heeft Budding nog staan preken,’ zei de boer.
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In de hal hoorde hij door de deur van de kamer heen zachte en aarzelend klinkende muziek. Toen hij achter meneer Kakebeeke binnenkwam, zag hij juffrouw
Verster en Irma in vervoering voor een kast staan. Juffrouw Verster hield een
kleine speeldoos, waarvan het deksel was geopend, op haar handpalmen en hief
hem omhoog tot voor haar opgewonden rijzende en dalende boezem. Ze toonde
haar verzameling oude speeldozen, afkomstig uit haar familie, waarin ze van
generatie op generatie waren doorgegeven.
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‘Boîtes de musique heetten ze,’ zei Irma tegen Abel.
‘Boîtes à musique,’ verbeterde juffrouw Verster.
Ook op Abels gezicht was een glans verschenen, ook hij kon de muziek uit de
kleine houten doosjes niet weerstaan, ondanks de pijn in zijn arm en een nog
verse herinnering aan de hardhandige manier waarop meneer Kakebeek hem in
de schuur had vastgehouden. Hij was blij weer terug te zijn in de kamer. Meneer
Kakebeeke was naar het vuur gelopen om er een nieuw blok hout op te werpen en
schonk zichzelf een nieuwe port in. Hij maakte grapjes met zijn vrouw. Maar in
de ritmiek van zijn bewegingen zat iets schielijks en nadrukkelijks. Het was of
hij iets moest verbergen.
Nadat ze een aantal speeldozen had laten horen, pakte de lerares een doos van
notenhout, waarin op het deksel de ﬁguren van twee herten waren ingelegd. Er
verscheen een blos op haar gezicht. Ze opende het deksel. Op hetzelfde ogenblik
begon het mechaniek te werken. De cilinder, die met kleine pinnetjes was bezaaid, draaide langzaam rond. Onwillekeurig deed Abel een stap naar voren om
een blik in het inwendige van de speeldoos te kunnen werpen, om dichter bij juffrouw Verster te zijn, en hij zag de pinnetjes langs de metalen strips glijden. Uit
de doos klonk een muziekje dat niet anders dan een wals van Chopin kon zijn.
Terwijl hij vlakbij haar stond, met ook een blos op zijn gezicht, wetend dat hij te
dicht bij haar stond, maar niet bij machte een pas achteruit te doen, zag hij boven
de schouder van zijn lerares het donkere en grijnzende gezicht van meneer
Kakebeeke opduiken. Hij was achter zijn vrouw gaan staan, had zijn handen op
haar heupen gelegd en wiegde haar op het ritme van de wals.
In de opkomende schemer liepen ze terug naar het dorp. Het vroor. Abel huiverde in zijn suède jasje. Op de dijk, uitgelaten schoppend in het verstijfde gras, zag
hij opeens bemodderde pijen en kruiwagens duwende monniken en hij vroeg
zich af aan welke kant van de dijk ooit, eeuwen geleden, de golven van de zee
waren stukgeslagen. Toen hij nog eens omkeek, zag hij boven het silhouet van de
hofstede een kolossale maan opkomen, zo groot dat hij het niet geloofde en stilstond om ernaar te kijken.
Irma liep naast hem, haar gezicht omlijst door haar muts. Ook zij was opge-
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wonden door wat ze had meegemaakt. Hij vertelde hoe meneer Kakebeeke hem
had vastgepakt, eerst in zijn werkkamer en daarna in de schuur, nijpend tot op
het bot.
‘Wat raar,’ zei ze.
‘Ik begreep er niets van.’
‘Was hij boos?’
‘Ik zou niet weten waarom.’

‘Hij is gewoon een lompe boer.’
‘Ik vond hem niet lomp.’
‘Waar zie je dat aan: dat hij nog iets van een weduwnaar heeft?’
‘Hij heeft nog iets eenzaams over zich.’
‘Dat je dat ziet.’
‘Hij is vijftien jaar alleen geweest. Dat hangt nog om hem heen.’
‘Dat je het ziet.’
Opeens voelde hij weer dat het meisje ouder was dan hij. Ze scheelden anderhalf jaar. Irma was blijven zitten in de vierde klas. Hij had haar om zo te zeggen
ingehaald. Maar op sommige momenten voelde hij dat ze ouder was dan hij,
ouder en wijzer.
‘Zijn vrouw en twee zoons zijn verdronken tijdens de ramp,’ zei Irma. ‘Ze
waren op familiebezoek op Schouwen-Duiveland en daar zijn ze verdronken. Als
ze thuis waren gebleven, was er niets gebeurd. Zo zielig.’
‘Dat had ik wel gezien.’
‘Wat had je wel gezien?’
‘Toen ik hem vroeg of deze polder in ’53 ook was ondergelopen, werd hij kortaf. Ik ben maar gauw over iets anders begonnen. Zijn er trouwens in jouw familie
mensen verdronken?’
‘Een oom en tante.’
‘Een oom en tante.’
‘Ze waren pas getrouwd, net als mijn vader en moeder. De oom was een broer
van mijn vader en de tante een zus van mijn moeder. Maar we hebben het er
nooit over. Wat gek dat jij het nu weet.’
Zwijgend liepen ze door de sneeuw. Het werd donker. Tussen de bomen zag
Abel monniken, pijen die wapperden in de wind, kruiwagens met aarde die over
planken werden geduwd en tegelijkertijd herinnerde hij zich foto’s uit het boek
over de ramp dat hij in de boekenkast van zijn vader had aangetroffen. Op het
voorplat stonden alleen maar de woorden ‘de ramp’, uit zwart papier gescheurd,
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‘Hij heeft nog altijd iets van een weduwnaar,’ zei Irma toen, ‘ook al is hij nu
getrouwd.’
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Even zwegen ze.
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rouwletters waren het; en over het hele voor- en achterplat was een luchtfoto van
een grauwe watervlakte gedrukt, de leuningen van een brug staken er half
bovenuit, een paard stond roerloos tot zijn schoften in de golven. Waren ooit
hier, waar hij nu liep, de golven over de dijk gespoeld?
Opeens probeerde Irma zich aan hem vast te grijpen, maar vergeefs. Ze gleed
uit en viel op haar achterste. Wijdbeens zat ze op het pad, haar muts was scheefgezakt. Toen Abel zich vooroverboog, zag hij dat de tranen in haar ogen stonden.

|

18 Liter 63

Toch kon hij een nerveuze lach niet bedwingen. Het meisje bleef zitten om de
pijn te laten wegtrekken. Toen probeerde ze overeind te komen. Abel had de
neiging om zijn hand uit te steken, maar hij stond als verlamd. Toen ze zich half
had opgericht, nogal log en moeizaam, stak hij haar alsnog een hand toe. Ze
greep zich er aan vast. Maar het was eigenlijk al niet meer nodig. Hij schaamde
zich voor zijn halfhartigheid, voor zijn ridderlijkheid die te laat was gekomen
en die zij toch nog had willen belonen door zijn uitgestoken hand vast te
pakken.
Ze kwamen bij het einde van de dijk. Op de weg naar het dorp was het nog
gladder. Abel zag in het donker de akkers, met een dunne laag sneeuw bedekt, en
vroeg zich af waar het fazantenpaar zich ophield, waar het de winternacht doorbracht. In een greppel?
‘Geef me maar een hand,’ zei hij tegen Irma. ‘Hier is het pas echt glad.’
Ze gaf hem haar hand. Ze droeg dikke wanten. Maar de schok die haar handdruk veroorzaakte was er niet minder om.
‘Hé, en juffrouw Verster,’ zei hij, ‘heeft ze nog andere dingen verteld?’
‘Wat voor dingen,’ vroeg Irma met een lachje.
‘Nou ja, waar ze vandaan komt, dat soort dingen.’
‘Jij bent echt aartsnieuwsgierig!’
‘Ik wil alles weten over mensen.’
‘Wat wil je weten over haar?’
Abel zocht naar iets onschuldigs.
‘Die broek die ze aan had bijvoorbeeld. Zoiets had ik nog nooit gezien.’
‘Toevallig heb ik er naar gevraagd.’
Irma zweeg en begon te lachen.
‘Vertel dan.’
‘Hij komt uit Tibet.’
‘Is ze daar geweest?’
‘Haar eerste man was een geleerde, een Fransman, en ze is jaren met hem in de
Himalaya geweest. Ze heeft ook in Tibet gewoond.’
‘In Tibet!’
‘En in Parijs.’
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‘Je woont in Tibet en in Parijs en dan trouw je met een oud-gereformeerde
boer in de Zak van Zuid-Beveland!’
‘Hij is anders best wel aantrekkelijk.’
‘Het is gewoon een ouwe zak die ’s middags om twee uur al aan de drank begint.’
‘En naar de kerk gaat hij allang niet meer. Nadat zijn vrouw en kinderen
verdronken waren, is hij van zijn geloof gevallen. En hij is heel lief voor juffrouw

In de bus wist hij niet of hij haar hand weer moest vastpakken. Het leek een nederlaag als hij het niet deed, als hij niet opnieuw de moed had om hem te pakken
en vast te houden. Ondertussen lag zijn bovenbeen in een aangename warmte
tegen die van het meisje. Hij liet dat bovenbeen, dat nu het middelpunt van alles
was, nog wat meer opzij vallen. Maar het bleef hem bezighouden dat hij haar
hand niet durfde pakken.
In de bus was het donker. Alleen bij de bestuurder gloeide onder de wijzerplaten op het dashboard wat groen licht. De ramen van de bus rammelden bij
elke hobbel in de stukgevroren wegen, bij elke bocht gleden de lichtbundels van
de koplampen over de lege velden, in de dorpen klapten de deuren open en
hoorde hij de stemmen buiten op straat.
Opeens legde hij zijn hand op Irma’s knie, de handpalm naar boven. Hij
schrok ervan. Onmiddellijk schoof het meisje haar hand in de zijne.
‘Wat ben je stil,’ zei ze en gaf met de zijkant van haar laars een tikje tegen zijn
schoen.
‘Ik zit te denken aan die overstromingen van vroeger en hoe het is om te verdrinken. Ik heb zelf in een wak gelegen. Een paar jaar geleden was ik zo stom om
in een wak te rijden.’
Irma kneep in zijn hand.
‘Mijn moeder heeft het me verteld,’ zei ze.
Schaatsend op de brandput in de nieuwbouwwijk had hij het plotseling
opdoemende wak niet meer kunnen ontwijken. Hij was kopje onder gegaan en
weer boven gekomen. Zijn jas had zich vol water gezogen en hem naar beneden
getrokken. Terwijl het water langs zijn lippen golfde en het ijs waaraan hij zich
vastklampte afbrak onder zijn handen, had hij een jongen over de besneeuwde
oever zien rennen. De jongen had hem het uiteinde van een schooldas toegeworpen en hem naar de kant getrokken. Zijn schaatsen waren voor hem losgemaakt:
een man had met zijn zakmes de bevroren veters doorgesneden. Klappertandend, bevend over al zijn ledematen, was hij naar huis gerend.

|

Hij voelde Irma’s handdruk verslappen.
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Verster, dat zie je zo.’
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‘Mijn moeder heeft mijn natte kleren twee dagen in een hoek van de gang
laten liggen,’ zei hij.
‘Wat raar.’
Irma kneep opnieuw in zijn hand. Zijn verhaal had haar dichterbij gebracht.
Hij voelde het. Toen hij opzij keek, zag hij haar grote, donkere ogen, op hem
gericht, haar lome blik, leeg en passief, die hem trok. Maar toen hij zich naar haar
toe wilde buigen, zag hij zijn gezicht en haar achterhoofd met de muts weer-
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spiegeld in het raam. Het stoorde hem. Toen hij zich terugtrok, zag hij de teleurstelling over Irma’s gezicht glijden.
Op het bussenplein in de stad besloot hij met haar mee te lopen. Na het uitstappen had Irma als vanzelfsprekend haar hand weer in de zijne geschoven. Trots
liep hij met haar door de straten: door de Wijngaardstraat naar de Vlasmarkt,
vandaar naar de Beestenmarkt, door een smalle straat omhoog naar de kades
rond de Oude Haven, over de Bierkaai en weer naar beneden de Smallegangebuurt in. Hij verkeerde in een roes en had nauwelijks oog voor waar ze liepen,
maar vagelijk was hij zich toch bewust van de route en probeerde zich die zelfs in
te prenten, alsof hij bang was in zijn eigen stad te verdwalen. Door te beseffen
waar hij was, leek hij nog enig houvast te hebben in de immense verwarring.
Onophoudelijk voelde hij Irma’s hand in de zijne.
Ze maakten een omweg door de uitgestorven straten van de Smallegangebuurt. Maar ten slotte stonden ze achter het huis aan de stadswal, bij de zwart
geteerde schuur, onder het bordje Zagers te koop.
‘Het was ﬁjn,’ zei Irma.
Ze pakte de revers van zijn suède jasje en rook er aan om de geur van het leer
op te snuiven.
‘Dat wilde ik al de hele tijd,’ zei ze.
Abel keek over haar schouder naar haar rug, terwijl ze haar gezicht nog eens
tegen het jasje drukte, naar de planken van de schuur, naar de moestuin waar de
stronken boerenkool uit de sneeuw staken. Opeens was dit meisje, dat hij meende te kennen, haast een vreemde voor hem. De lijnen van haar gezicht verloren
hun vertrouwdheid, hij zag in het vertrouwde gezicht een ander, een onbekende.
Hij voelde haar warme adem op zijn borst. Met een dromerig gebaar trok ze de
muts van haar hoofd en liet hem vallen in de sneeuw. Ze schudde haar haren los.
‘Zagers te koop,’ zei Abel. ‘Verkoopt je vader ze nog altijd?’
Zwijgend, met haar lome en lege blik, keek Irma naar hem op. Ze hijgde een
beetje.
‘Ik moet zo naar binnen,’ zei ze.
Toen hij zijn hoofd naar haar toeboog, kwam hem uit haar mond een bekende
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geur tegemoet. Hij was verbaasd. Het was de geur die hij in vroeger jaren had
geroken als haar broer Marinus naast hem zat. Toen hij zijn lippen op haar malse
lippen drukte, ging haar mond verder open, ze sloeg haar armen om zijn hals en
liet haar zachte, natte, lome tong in zijn mond glijden. Al tongend knoopte het
meisje haar jas open om hem dichter tegen zich aan te kunnen trekken.
‘Dit is nog ﬁjner,’ ﬂuisterde ze, haar lippen een ogenblik losmakend. ‘Oh ja,
duw maar.’
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Fel duwde Abel haar tegen de schuur.
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Liesbeth Eugelink Als kunstenaar ben ik in
een positie waarin ik mij met God kan verzoenen
Religies van het boek [2] – In gesprek met Wouter Godijn
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Wouter Godijn (1955) werd geboren in Amsterdam en woont en werkt in Groningen. Hij debuteerde in 1997 met de roman Witte tongen. Vanaf het jaar 2000
publiceerde hij in rap tempo een viertal goed ontvangen dichtbundels, waaronder
Alle kinderen zijn van glas (2000), Langzame nederlaag (2002), De karpers en de krab
(2003) – genomineerd voor de vsb poëzieprijs 2005 – en Kamermuziek of de weg naar
de onverschilligheid (2005). In 2007 verscheen zijn tweede roman, De dood van een
auteur die een beetje op Wouter Godijn lijkt, opgenomen op de Longlist van de Libris
Literatuurprijs 2008. Hierna schreef hij nog twee dichtbundels, De zieken breken
(2008) en Wiegeliederen en blaaskikkermuziek (2010) en de roman Mijn ontmoeting met
God en andere avonturen (2010) – opgenomen op de ‘tiplijst’ van de ako Literatuurprijs 2011. Momenteel werkt hij aan een nieuwe dichtbundel en aan zijn vierde
roman.
In veel van Godijns werk is de theodiceevraag, de vraag naar de zin van het
lijden en, daaraan gekoppeld, het bestaan van God, een belangrijke kwestie. In het
gedicht ‘Veronderstellingen’, in de bundel De zieken breken, wordt de vraag naar
het (niet-) bestaan van God gesteld onder verwijzing naar Nietzsche’s fameuze
uitspraak over de dood van God: ‘Misschien stierf G niet / toen N zijn dood vaststelde, maar al veel eerder / ten gevolge van een kwaadaardige samenzwering, /
ontstaan in het diepst van zijn gedachten.’ In zijn roman De dood van een auteur die
een beetje op Wouter Godijn lijkt ontmoet een van de personages, Lammert, onder
invloed van hasj, God in het hiernamaals. Een God die, tot zijn verbazing, droevig
is: ‘God is verdrietig, omdat Zijn werk is mislukt. [...] Hij bedoelde het goed, dacht
Lammert, maar de zaken groeiden Hem boven het hoofd.’ En in zijn laatste roman
Mijn ontmoeting met God en andere avonturen komt de vraag tot een climax als de
hoofdpersoon zelfmoord pleegt door van een dak te springen en vervolgens God
ontmoet en met hem discussieert over de zin van het leven en het lijden.
Hoewel zijn manier van schrijven over God en de door hem gepresenteerde
godsbeelden – God als ‘dinges’ bijvoorbeeld, of als dinosaurus met een sterke
mondgeur – anders suggereren, is het Godijn niet te doen om een afrekening met
het door zijn ouders overgeleverde geloof. Anders dan voor veel auteurs van zijn
generatie – geboren in 1955 behoort Godijn tot de zogenaamde babyboomgeneratie – is de vraag naar het bestaan van God een vraag die hem serieus bezighoudt.
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Zij het dat hij bij de beantwoording van deze vraag zowel het verhevene als banale
betrekt. Die, van oudsher, romantische tegenstelling, kreeg in zijn werk nog
pregnanter gestalte vanaf 2004, het jaar waarin Godijn ziek werd. Nietsontziend
maakt de auteur ons duidelijk dat ziek zijn niets verheffends heeft.

*

lijkt, blz. 139)
‘Mijn ouders hebben beiden een christelijke opvoeding gehad, mijn vader
strenger dan mijn moeder, maar na de oorlog maakten ze zich los. Zelf ben ik dan
ook niet christelijk opgevoed, eerder antichristelijk. We hadden wel een bijbel in
huis waar ik in gelezen heb. Maar we gingen niet naar de kerk. Mijn ouders waren
enthousiast over Jan Wolkers die zich in zijn romans afzet tegen het geloof van
zijn jeugd. Toen ik jong was nam ik dat over. Het waren de jaren zestig, ook als
kind kreeg ik iets mee van dat afzetten tegen de heersende ideologie. Voor mij
had dat iets heel opwindends.’
‘...Géén droom, dokter. Dit is de werkelijkheid. Nog altijd onze oude, vertrouwde
werkelijkheid.’ (Witte tongen, blz. 229)
‘Het was het werk van Gerard Reve dat me uit deze antichristelijke hoek trok.
Door hem begon ik op een andere manier tegen het geloof en tegen God aan te kijken. God is bij Reve niet een perfecte, maar een lijdende God. Dat was een nieuw
godsbeeld voor mij, en dat intrigeerde me. Toen was ik tweeëntwintig, drieëntwintig jaar. Een periode waarin ik nogal somber was. Ik hield er een materialistisch wereldbeeld op na waarin geen plaats was voor enig soort transcendentie,
‘geestelijkheid’. Ik schaamde me voor mijn somberheid; ik zag die als een tekortkoming. Dat je ook genot kunt halen uit je somberheid, zoals Reve doet, was
nieuw voor mij, een openbaring. Dat hij katholiek was, speelde daarbij geen rol,
daar was ik niet mee bezig. Ik was vooral geïnteresseerd in de manier waarop hij
het geloof gestalte gaf. Uitspraken als: ‘Het is een vergissing om te denken dat
we, nu we de natuurwetten gevonden hebben, het raadsel van de natuur hebben
opgelost,’ schiepen ruimte, boden mij ruimte om het denken over transcendentie
toe te laten.’
iemand die aan mij twijfelt, / mijn werk niet kent, / mijn diepe, diepe wijsheid niet erkent,
// zal zijn trekken nog wel thuiskrijgen (‘Hoewel’, in: Wiegeliederen en blaaskikkermuziek,
blz. 32)

|
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Ten gevolge van een combinatie van calvinisme en levensangst hadden Lammerts ouders [...]
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‘Het werk van Reve kende ik op zich al van de middelbare school. Maar ik denk
dat ik op mijn tweeëntwintigste rijp was voor het ‘Revisme’. De mensen om mij
heen waren allemaal Revist, dat schiep natuurlijk ook een band. Ik herinner mij
uit die periode een gesprek met een vriend. Tijdens een winteravondwandeling
begon ik zo wat tegen hem te neuzelen dat ‘ik mij niet zo goed voelde, enzovoort’,
waarop hij, met een grote grijns, tegen de sneeuw schopte en uitriep: ‘Het is
verschrikkelijk! Het is hopeloos!’ Precies zoals Reve dat kon doen. Ik heb Reve nu
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al een hele tijd niet gelezen. Ik ben bang dat hij mij teveel beïnvloedt.’
Als hij vacatures las waarin gevraagd werd naar teambegeleiders, merchandisers en
rayonmanagers, plaste hij bijna in zijn broek van onvermogen. (De dood van een auteur die
een beetje op Wouter Godijn lijkt, blz. 65)
‘Ik ben tamelijk laat gedebuteerd, in 1997, met de roman Witte tongen. Toen was
ik de veertig al gepasseerd. Mijn debuut zag er heel anders uit dan ik altijd voor
ogen had gehad. Ik streefde naar een John Irving-achtig boek, maar het boek zelf
wilde iets anders. Zo zit er bijvoorbeeld een heel Dr Jekyll and Mr Hyde-achtig stuk
in wat ik helemaal niet had gepland.
Waarom ik niet eerder ben gedebuteerd? Ik heb het heel lang geprobeerd. Dat
zie je wel vaker, dat kunstenaars heel lang proberen om door te breken en dan een
tragisch ﬁguur worden als het niet lukt. Ik zat langzamerhand ook op dat punt.
Dat de mensen om mij heen iets kregen van: ‘Zou je niet eens een echt beroep
gaan kiezen?’ Als het telkens niet lukt, dan kun je blijven hangen in het falen. Het
gaat op een gegeven moment deel uitmaken van je identiteit. Maar mislukken
heeft ook iets prachtigs. Er zit een gewaarwording van zuiverheid in die de gelukten van deze wereld niet hebben. Bovendien was ik toen ik dertig jaar was, heel
onpraktisch. Ik wilde niet voor kranten of andere opdrachtgevers schrijven. ‘Mijn
boek moet het gaan doen, en anders niet.’’
Wat verwachtte ik terug? / Geld, liefde, een glimp van een God’ (‘Al lang’, in: De zieken
breken, blz. 21)
‘Ik wilde prozaschrijver worden, en toen was ik ineens dichter. Ook dat was
niet gepland. Maar ik had inmiddels een gezin gesticht, ik had een vrouw, een
kind, ik moest serieus geld gaan verdienen. Met een klein kind in huis lukte het
me ook niet een roman te schrijven. Dagblad van het Noorden vroeg mij of ik een
recensie wilde schrijven over de essaybundel Mooi, maar dat is het woord niet van
Rutger Kopland. Ik zei: ‘Maar ik heb geen verstand van poëzie!’ Waarop de chef
antwoordde: ‘Je hoeft helemaal geen verstand van poëzie te hebben.’ De poëzie
Wouter Godijn (foto: Ronald Hoeben).
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die ik besprak vond ik mooi, maar ik dacht ook telkens: ‘Dat kan ik ook!’ En vervolgens: ‘Laat het dan maar eens zien!’ Toen kwam ik in een soort poëtische roes.
Ik was er een tijdje van overtuigd dat ik nooit meer een roman zou schrijven.’
Wat zegt u...? Nog meer kletskoek...? (‘Kortstondige verschijning van een derwisj’, in:
De zieken breken, blz. 18)
‘Mensen met vaste overtuigingen kan ik enorm benijden. Neem minister
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Donner bijvoorbeeld. Hij neemt heel makkelijk aan dat hij handelt in opdracht
van God. Ik kan me daar moeilijk in verplaatsen. Als er een God is, dan is het een
tragische God. De tragiek van de mens, die zit ook in de schepper. Ik kan er niet
aan voorbij dat het kwaad een grote rol speelt in de wereld, en dat wil ik in mijn
boeken ook laten zien. Aan de andere kant wil ik niet helemaal in de nihilistische
Kousbroek-Grunbergpositie terechtkomen. Ik ben meer een opstandige
Dostojevski-ﬁguur die vindt dat de mens teveel moet lijden. Ik vind dat het leven,
in het algemeen, te zwaar is. Om mezelf te citeren uit Mijn ontmoeting met God en
andere avonturen: ‘In deze zone is de Heer te ver doorgeschoten.’’
Hoe zou God eruitzien in de ogen van de duivel? Zou God in de ogen van de duivel de duivel
zijn? (Witte tongen, blz. 141)
‘‘Als er een God is, waarom heeft hij dan zoveel kwaad toegelaten?’ Die vraag
heeft me van jongs af aan beziggehouden. Het traditionele christelijke antwoord
op die vraag luidt: ‘Het kwaad is in de wereld, want dan kan de mens kiezen.’ Dat
is in mijn ogen te gemakkelijk. Dan laten we, om die term maar eens te gebruiken,
God ermee wegkomen. Er zit wel een zekere strengheid in mij. Toen ik ging studeren bijvoorbeeld, was ik een tijdje bang in het verkeer. De mensen om mij heen
probeerden die angst uit mijn hoofd te praten en zeiden tegen mij: ‘Dat is toch
nergens voor nodig, zo vaak gebeurt er niet iets, enzovoort.’ En het werkte! Ik
merkte dat ik minder bang was als ik mezelf dat voorhield. Maar op een bepaalde
manier leek me dat te eenvoudig. Daarmee ben je er niet. Hetzelfde voel ik ten
aanzien van de theodiceevraag. In het vorige interview in deze reeks zegt Marcel
Möring op een gegeven moment dat hij de theodiceevraag onzinnig vindt. Nou,
ik vind het onzinnig dat hij het onzin vindt.’
Ooit, hij was een jaar of zestien, zeventien, [...] begon hij zich vol jeugdige overmoed te
verdiepen in de filosofie. (De dood van een auteur die een beetje op Wouter Godijn lijkt,
blz. 157)
‘In mijn roman De dood van een auteur die een beetje op Wouter Godijn lijkt zit een
van de personages, Lammert, op een gegeven moment de geschiedenis van de ﬁlosoﬁe te lezen; Plato, Aristoteles, ga zo maar door. Dat is autobiograﬁsch. Ik was
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daar indertijd ook heel opgeruimd aan begonnen. Met een bepaalde monterheid
was ik de zin van het bestaan aan het construeren en daar schoot ik aardig mee op.
Na een paar dagen meende ik, net als Lammert, ‘het raadsel van het universum
wel zo’n beetje te hebben opgelost.’ Een soort hallucinatie, ’s nachts, maakte
daar een abrupt einde aan. Ik lag in bed en ik had de merkwaardige sensatie dat
iemand tegen mij sprak. Dat klinkt tamelijk bizar nu, maar zo ervoer ik dat toen.
En die iemand, die zei tegen mij: ‘Als jij vindt dat alles zin heeft, dan word jij

om te denken dat het leven géén zin heeft, want daarmee kon ik dat gevaar
afwentelen.’
‘Want verontrustend is niet de gedachte dat het leven een hel is, maar de gedachte dat het
leven hemel en hel tegelijk is, en de vraag hoe dat zo is gekomen’. (Mijn ontmoeting met God
en andere avonturen, blz. 23-24)
‘Het bestaan heeft zijn verheven kanten. Daar ben ik gevoelig voor. Maar het
heeft ook zijn benepen, absurde, lullige kanten. Dat dilemma wil ik laten zien,
daar mag ik me niet aan onttrekken. Dat zou me ook niet lukken. De stompzinnige blunder is bij mij nooit ver weg. In mijn roman Mijn ontmoeting met God en andere
avonturen struikelt de hoofdpersoon over een speelgoedwagentje en komt hij keihard ten val. Die scène is helemaal verzonnen. Maar het zou mij zomaar kunnen
overkomen. Ik kom in de verleiding om te geloven dat er een lot is dat ons leven
stuurt, dat bizarre grappen met ons uithaalt om ons, mij, nederig te houden. Daar
lijkt het in ieder geval soms sterk op. En ik kan er eerlijk gezegd ook wel van genieten. Een zekere wreedheid, een zeker sadisme is me niet vreemd. Ik moet soms
heel lang lachen om passages die ik geschreven heb.’
Zo leer je het hogere / zijn: in de bek. Zo is God ook (‘De goedheid van de kikker’, in:
Langzame nederlaag, blz. 7)
‘De Russische schrijver Vladimir Nabokov heeft hetzelfde gevoel voor de bizarre kanten van het leven. In de kleine biograﬁe De tovenaar. Nabokov en het geluk beschrijft Lila Azam Zanganeh in het eerste hoofdstuk hoe Nabokov vlinders vangt
in de bergen en dan de afgrond in kukelt. En ik zie het ook bij W. F. Hermans,
die ik een tijd lang veel gelezen heb, en bij Arnon Grunberg; zij delen eenzelfde
nihilistisch wereldbeeld. Maar Hermans en Grunberg zijn alleen maar ‘plat’, daar
is geen enkele ruimte voor het ‘verhevene’.’
De toestand waarin ik mij bevind maakt een eigenaardige indruk op me: / zij lijkt onhoudbaar (als een vrouw / die op het punt staat flauw te vallen) (‘Tussen haakjes opgesloten
ballerina’, in: Kamermuziek of de weg naar de onverschilligheid, blz. 9)
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vooruitzicht; ik wilde niet naar dat concentratiekamp. Op dat moment besloot ik
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morgenvroeg wakker in een concentratiekamp.’ Dat was helemaal geen prettig
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‘In 2004 werd ik ziek. Ik kon ineens alleen nog maar zwalkend lopen, strompelen. Dan weet je dat er iets mis is. Ik heb wel de symptomen, maar ofﬁcieel staat
niet vast dat ik multiple sclerose heb; ik heb meerdere hersenscans en lumbaalpuncties ondergaan, maar ms is daarbij niet vastgesteld. Bij vijftien tot twintig
procent van de ongelukkigen wordt ms sowieso nooit aangetoond. Volgens de
artsen is het uitgesloten dat mijn ziekte psychisch is of dat ik beter word. Er is wel
een kansje dat ik iets anders heb dan ms, namelijk een stofwisselingsziekte.’
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ik ben beroofd – van alles. / Het licht speelt – eindelijk ontdaan van zin – / dwars door me
heen. Heel even / heb ik geen einde en geen begin. (De karpers en de krab, blz. 31)
‘Dát ik ziek werd, bezie ik op de romantische manier: ‘We zullen er maar weer
een scheut romantiek bij doen.’ Het heeft ook voordelen: ik heb meer vrije tijd gekregen, en je kunt er boeken over schrijven of, zoals Reve zegt: ‘Je kunt er muziek
bij maken.’ De ziekte zelf is allesbehalve romantisch. Mijn ziek zijn heeft ook
invloed gehad op mijn toon. Vóór die tijd was er bijna alleen maar de poëticale
verwondering die bij mij haast religieuze vormen aannam. Een soort verlangen
naar verlossing, naar alomvattend denken. ‘Kan niet alles in de verwondering
opgenomen worden?’ dacht ik toen. De bundel De karpers en de krab – die ik schreef
toen ik al ziek was, hoewel ik dat toen nog niet wist –, is bijvoorbeeld helemaal
ontstaan uit die verwondering.’
Is dit de verveling die komt / na de overwinning? De eigenaardige, ondefinieerbare grijze
damp / die je altijd boven het slagveld ziet hangen / als Napoleon al lang weg is? (‘Grijze
damp’, in Kamermuziek of de weg naar de onverschilligheid, blz. 62)
‘Ik heb sterk de neiging om te zoeken naar formuleringen en gedachten waarmee je het bestaan goed kunt praten. In de ﬁlosoﬁe wordt dan bijvoorbeeld gezegd dat het lichte ook een donkere kant heeft, enzovoort. Maar je kunt daar ook
te ver in gaan. Wijsheid, het aanvaarden van het leven, gaat dan op een gegeven
moment over in onverschilligheid. In het gedicht ‘Grijze damp’ in de bundel
Kamermuziek of de weg naar de onverschilligheid uit 2005 probeer ik om alles in een
mist van grijze damp te laten opgaan. Door de ziekte was dat verlangen, die verwondering, ineens weg. De ms paste daar niet in, in die verwondering. De poëzie
die ik daarna heb geschreven, is veel harder van toon.’
Er is bijna geen Godijn / meer en heel veel niemand en niemand (‘Jouw droom’ in:
Langzame nederlaag, blz. 59)
‘In veel van mijn werk laat ik de ‘verteller’ regelmatig het verhaal onderbreken.
Dit spel met het vertellen en de verteller heeft voor mij een bepaalde noodzakelijkheid. Met de mensen in mijn boeken gaat het slechter dan met mij. Sterker:
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met de mensen in mijn boeken gaat het slecht en daarom gaat het met mij beter.
Het werkt als een soort bloedtransfusie.’
Het is helemaal niet zoiets bijzonders, dat ik mijn ik was kwijtgeraakt. De meeste mensen
zijn hun ik kwijt; ze weten het alleen niet. (Witte tongen, blz. 97)
‘Kenmerkend voor deze tijd is authenticiteit. Daar is men naarstig naar op
zoek, op televisie, in boeken. Dat geldt ook voor mezelf, maar ik ben een man die

daar veel stelliger in; zij willen een bepaalde deﬁnitieve waarheid over zichzelf
ontdekken. Daar geloof ik niet in. Daarom heb ik ook behoefte om constructies te
maken. Het is een manier om gestalte te geven aan die veelstemmigheid in mij.’
Wij, Hij en ik, wij communiceerden. Ik kan niet zeggen wanneer we daarmee begonnen, omdat
het heel geleidelijk ging. (Mijn ontmoeting met God en andere avonturen, blz. 111)
‘Ik heb me nooit speciaal verdiept in theologie, dus dat religie een onderwerp
in mijn boeken zou zijn, was voor mijzelf ook een verrassing. Geregeld vraag ik
me af: ‘Wil ik dit allemaal wel schrijven?’ Maar ‘iets in mij’ wil dat blijkbaar. Voor
sommige mensen zijn poëzie en religie hetzelfde. Zo ver wil ik niet gaan. Maar ze
zijn wel familie van elkaar, ze zijn verwant. Die verwondering waar ik eerder over
sprak, zit voor mij zelf op het randje van mystiek en religie. Het woord ‘verwondering’ is twee letters verwijderd van ‘bewondering’, en als je bewondert, dan kun
je ook knielen, bidden, danken.’
Gingen de waarheden maar hand in hand // op een bankje zitten, werden ze maar verliefd.
(‘De kathedraal en het hondje’ in: De zieken breken, blz. 14)
‘Ik voel me echter niet ‘geroepen’. Ik ben ook niet gelovig. In het verleden heb
ik wel eens die bevlieging gehad, maar dat ging weer over. Nu zit ik op het standpunt dat het heel onwaarschijnlijk zou zijn dat er níét zoiets als transcendentie
zou bestaan, dat er geen ‘geheim achter de natuur’ zou zijn. Ik zou heel verrast
zijn als er na je dood alleen maar Niets zou zijn. Maar wie weet vergaat het mij net
zo als het personage in de roman Licht in Augustus van de Amerikaanse schrijver
William Faulkner: ‘Misschien dat het Niets hem even verwonderde, maar niet
heel erg, en niet heel lang.’ Mijn onzekerheid en twijfel zal niet meer de vorm
aannemen dat ik denk dat er helemaal niets is. Maar ik blijf wel in de agnostische
positie hangen, want ik ben inmiddels gehecht geraakt aan mijn eigen onzekerheid.
Ik blijf om het geloof heen draaien. Ik ben er heel dichtbij, maar ik kom niet
in de Otten-positie. Ik ben niet, zoals men placht te zeggen, ‘de gelovige die door
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Waarheid over mezelf beschreven’? Schrijvers als J. J. Voskuil en Frida Vogels zijn
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uit heel veel stukjes bestaat. Hoe kun je dan ooit zeggen: ‘Ik heb in dit boek De
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de twijfel opgezocht wordt’, maar ‘de twijfelaar die door het geloof opgezocht
wordt’. Het is ook een keuze die je maakt, een stap die je zet. Bij Willem Jan Otten
voel ik een zekere gulzigheid om die stap te zetten. Dat heb ik niet. Maar dat kan
ook angst zijn.’
Hij is zo hard, / de dood – té zwaar, / geloof ik, voor de mens. (‘Wallace Stevens en de verstandskies’ in: Wiegeliederen en blaaskikkermuziek, blz. 39)
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‘Hermans heeft ooit beweerd: ‘Geen mens komt God zo nabij als de schrijver.’
De schrijver stuurt zijn personages op het eind af, maar hij zit daar met hetzelfde
dilemma als God, namelijk: hoe maak ik zijn reis naar het einde spannend? Dat
kan alleen door weerstand te introduceren, en dat is algauw hetzelfde als: het
kwaad.
Als kunstenaar ben ik dus in een positie waarin ik mij met God kan verzoenen;
ik kan mij in hem verplaatsen. Als je alles kunt scheppen, dan is het heel wel
voorstelbaar dat het uit de hand loopt. Neem nu het paradijs. Ik kan me heel goed
voorstellen dat je als schepper denkt: ‘Er moet meer spanning in,’ en dat je het
daarna niet meer onder controle hebt. Bij Reve lijdt God daar zelf onder, God
vraagt om ons begrip. In De dood van een auteur die een beetje op Wouter Godijn lijkt
krijgt Lammert onder invloed van hasj een visioen van het hiernamaals waar hij
een huilende God aantreft. ‘God is verdrietig, omdat Zijn werk is mislukt.’ En hij
komt tot de conclusie dat we precies het omgekeerde moeten doen van wat in de
kerk van ons verlangd wordt; we moeten niet om vergeving vragen, wij moeten
God vergeven.’
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Admiel Kosman Lopen richting heiligheid
Bij Een paar schoenen van Van Gogh

in Amsterdam, werd uiteindelijk een populair onderwerp van gesprek onder
postmodernisten. De sleutel tot deze ingewikkelde discussie, die (letterlijk) de
hele wereld probeert in te lijsten, werd geleverd door de Duitse ﬁlosoof Martin
Heidegger, die het museum bezocht in 1930. Hij gebruikte het schilderij om zijn
standpunt betreffende de essentie van kunst te demonstreren. Volgens hem was
de rol van kunst tegengesteld aan die van de techniek, de techniek die de mens
betrekt bij een poging de wereld te domineren en die alles wat de mens daarbij
tegenkomt objectiveert.
Kunst, daarentegen, geeft een mens de kans om voor even te begrijpen wat het
betekent te ‘zijn’. Dat wat men tegenkomt, niet alleen maar dingen zijn, bedoeld
om te gebruiken. Over de schoenen op het schilderij van Van Gogh, waarvan
Heidegger zonder duidelijke reden besloot dat ze van een boerenvrouw waren,
schreef de ﬁlosoof: ‘Uit de donkere opening van de schoenen staart de moeizame
gang van de arbeider ons aan.’ In deze geest, en met deze poëtische taal, beschrijft
hij vervolgens de wereld en de omgeving van deze boerenvrouw. In de ‘stijve,
ruwe zwaarte’ van deze schoenen ziet hij de hardnekkigheid van een onschuldige
vrouw die over het land loopt. Hij merkt hoe het leer door de vochtigheid van de
aarde is aangetast en de zolen vertellen hem over ‘De eenzaamheid van de landweg, als de avond valt.’
Door deze vervreemding, en door de herontdekking van het wonder van het
bestaande, worden we teruggeworpen op Heideggers fundamentele vraag betreffende het zijn: waarom bestaat er überhaupt iets?
Amsterdam is opnieuw losjes in het verhaal betrokken: de bekende psychoanalyst Kurt Goldstein vluchtte via Amsterdam naar Amerika, twee jaar voor
Heidegger er zijn lezingen hield, die in 1935 en 1936 gepubliceerd werden onder
de titel ‘Het ontstaan van een kunstwerk’. Ook de beschouwing over Van Goghs
schilderij was hierin opgenomen.
Goldstein bracht Heideggers woorden onder de aandacht van kunsthistoricus
Meyer Schapiro van de universiteit van Columbia. Die bracht ertegenin dat de
schoenen niet aan een vrouw en niet aan een arbeider toebehoorden: in feite,

|

acht schilderijen van schoenen. Eén van deze schilderijen, te zien in een museum
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Van 1881 tot 1888, twee jaar voor hij zelfmoord pleegde, maakte Vincent van Gogh
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Vincent van Gogh, ‘Een paar schoenen’ (1886). Beeld: Van Gogh Museum, Amsterdam.
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betoogde hij, waren het Van Goghs eigen schoenen (sommige kenners dateren het
schilderij op 1886, toen de schilder in Parijs bij zijn broer Theo verbleef ). En zo
verwierp Shapiro Heideggers conclusies, en diens sterke nadruk op het landleven.
Shapiro’s mening was gedeeltelijk gebaseerd op een beschrijving van Van Goghs
schoenen in de biograﬁe van Paul Gauguin. In die schoenen zag de geleerde dan
ook Van Goghs eigen armoedige, verkreukelde leven.
Deze vreemde Duits-Joodse connectie bracht Schapiro in contact met Jacques

uitputtender behandelen in zijn boek De waarheid in de schilderkunst, waarin hij
onder andere een aantal vragen behandelt, opgeworpen door de discussie tussen
Heidegger en Schapiro. We bombarderen in dit geval, zo betoogt Derrida, het
schilderij met vermeende bedoelingen, terwijl, zo claimt hij in een terzijde, in de
achtergrond van het schilderij meer urgente en belangrijker dingen te zien zijn,
zoals de grote hoeveelheid neergegooide schoenen. Derrida noemt ook de schoenendiscussie van Heidegger frivool, zinloos geklets, een paar jaar voor de
schoenen van de Holocaustslachtoffers zich zouden opstapelen (in februari 1943,
bijvoorbeeld, kreeg Himmler een rapport uit Birkenau betreffende 22.000 verzamelde kinderschoenen).
Een andere stem die zich in de discussie mengde, was die van de literaire criticus Fredric Jameson, van de universiteit van Duke. Hij benadrukte, vanuit een
marxistisch perspectief, dat de schoenen de ellende van de armoede uitschreeuwen. Volgens hem staan de schoenen model voor ‘de hele rudimentaire wereld van
doodvermoeiende landarbeid, een wereld, teruggebracht to de meest rudimentaire, primitieve en marginale verschijningsvorm’, zoals hij schreef in Postmodernisme
en de culturele logica van het late kapitalisme. Jameson spreekt meer in het algemeen
over Van Goghs landelijke schilderijen, en noemt zelfs de veelkleurige bomen in
het veld ‘vermoeide stokken, die uit de grond steken.’
Inderdaad moet hij bij deze observatie de lastig in te passen kleurenrijkdom
verklaren. Voor hem is die niet anders dan een ‘utopisch gebaar’, ofwel ‘een
compensatie, die uiteindelijk een heel nieuwe utopische werkelijkheid voor de
zintuigen creëert die daarmee een semi-autonome ruimte op zichzelf wordt, als
onderdeel van een herverdeling van de arbeid in het geheel van het kapitaal.’
In de geest van deze woorden, zonder ze tegen te spreken, zou men nog een andere interpretatie kunnen geven. Het is bekend, dat Van Gogh een diepreligieus
mens was. Als kind al identiﬁceerde hij zich sterk met zijn vader, de dominee.
Hij begon zijn loopbaan in de kunsten op zestienjarige leeftijd, maar werd in
1876 ontslagen vanwege zijn religieuze bezigheden: hij identiﬁceerde zich met
kerkgangers en verwaarloosde zijn werk. In 1877 ging hij theologie studeren in
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heid’ in de kunst probeerden te omschrijven. Derrida zou het onderwerp later
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Derrida, toen ze samen een lezing verzorgden in 1977, waarin ze allebei de ‘waar-
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Amsterdam, en hoewel hij zijn studie niet afmaakte begon hij een jaar later als
zendeling in de Belgische mijnstreek Borniage. Ook daar identiﬁceerde hij zich
sterk met de armoede van de mijnwerkers. Hij werd ontslagen, maar bleef wel
preken.
Met andere woorden: Jameson vergat dat armoede, in haar ideale vorm, een
mate van ernst en diepte heeft, die belangrijk waren voor Van Gogh. Het was ook
niet toevallig dat hij de boeren opzocht: in die fase van zijn leven, zoals uit zijn
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brieven blijkt, was hij op zoek naar de eenvoud die hij in Parijs niet kon vinden.
Van Gogh had zijn hele leven moeite met het religieuze establishment, vanuit het
beeld dat hij van zichzelf had als een religieus mens die daar niet bij hoorde, een
geestverwant van Jezus.
Daarom moet het motief van de schoenen niet alleen begrepen worden, zoals
de geleerden geprobeerd hebben, vanuit de duisternis, die ze uitdrukken. Ze
zijn ook een optimistische uiting van religie, een verklaring, dat uit deze arme
gebieden de verlossing en de openbaring zal komen (en misschien zijn daarom de
mysterieuze kleuren wel zo rijk). Deze schoenen laten armoede en moeite zien,
zoals Jameson beweert, maar in tegenstelling tot Jameson denk ik niet, dat Van
Gogh ermee protesteert tegen ‘het kapitaal’. Van Gogh loopt met deze schoenen
veel verder dan dat en herhaalt, in de taal van het schilderij, de goddelijke
openbaring aan Mozes: ‘Hij zegt: treed niet nader hierheen; trek je schoenen van
je voeten want de plaats waarop jij nu staat, – heilige rode grond is dat!’ (Exodus
3:5).
Van Gogh laat door middel van de zichtbare schoenen dat zien wat de kijker
niet kan zien, omdat hij geen verbinding heeft – geen verbinding, dus, met het
heilige (het maakt dus ook niet meer uit, wiens schoenen het zijn). Het schilderij
bereidt de kijker voor die wacht op de religieuze ervaring van degene die zijn
schoenen heeft uitgedaan en die het heilige al ingewandeld is. Zo drukt Van Gogh
het geloof uit, dat het de armen zullen zijn, de door het leven gekreukten, die de
zeldzame ervaring zullen hebben van het ingaan tot het koninkrijk van de hemel.
De heilige Ambrosius leert dit van de woorden van God aan Mozes in Exodus:
‘Hoe voorzichtig we moeten zijn om de voeten van onze ziel te bevrijden van de
ketenen van ons lichaam, om onze voetstappen schoon te houden van enig contact
met de wereld (op weg naar de heiligheid).’
Vertaling: Menno van der Beek: Oorspronkelijke titel: ‘Treading toward sanctity’,
Haaretz, 19 november 2009.
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Admiel Kosman Tussen Freud en Buber
Tussen psychoanalyse en dialoog

psychische energie geïnvesteerd wordt in het negeren van verdrongen wensen,
verlangens en gevoelens; zaken, waar we niet mee geconfronteerd willen worden
– een proces, dat Freud verdringing noemde.
Hieruit concludeerde Freud, dat de structuur van de menselijke psyche complexer is dan ze lijkt, na een oppervlakkig onderzoek of zelfs na introspectie.
Want als onze psyche zaken verdringt, dan impliceert dit het bestaan van een basale splitsing tussen een blijkbaar dominant deel en andere delen. Een splitsing
die niet getoond of bewust ervaren kan worden. Freud noemde het deel dat
mentale energie steekt in het overzien en controleren van de andere onderdelen
het ego, en de andere, onbewuste, en onderdrukte delen, het id.
Freud vroeg zich af waarom dit complexe en verdeelde mechanisme in de
menselijke psyche gecreëerd was, en zijn antwoord was dat het onbewuste deel
gedachten, verlangens en emoties bevat, die door het ego verdrongen werden,
omdat ze onrust genereren, meestal omdat deze dingen door de maatschappij als
taboe worden beschouwd.
Zoals de primaire, universele verdringing, waarin Freud de oorspronkelijke
vonk vermoedde die de menselijke cultuur deed ontbranden – het verlangen van
het kind richting de moeder.
Het probleem met het erkennen van een bepaalde inhoud van onze psyche – en
de neiging die te verdringen – hangt dus samen met de vraag welke taboes bestaan in de samenleving waarin het individu wordt opgevoed.
Maar we hebben hoe dan ook nog geen volledig antwoord op de vraag naar
de zin van het ego, dat ongewenste zaken verdringt. De sociale verklaring is niet
volledig, want we kunnen er nog een andere vraag bij stellen: waarom vreest het
ego de kritiek van de omringende maatschappij? Waarom negeert het de kritiek
niet gewoon? Daarnaast weten we dat individuen zich onderscheiden in hun
mate van onrust bij contact met het verbodene.
Freud stelde in antwoord hierop dat de angst voor sociale kritiek niet de enige
reden voor het ego is om problematische psychische inhoud te verdringen. De
geconcentreerde poging om middels mentale activiteit onplezierige zaken te
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logie accepteren, dan moeten we ook accepteren dat een ﬂink deel van onze
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Als we Freuds hypothese betreffende het bestaan van de onderbewuste psycho-
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verdringen hoort bij de zware taak van de zelforganisatie, die uiteindelijk moet
resulteren in het plezier, waarvan het ego weet dat het niet makkelijk te verkrijgen is: fallisch plezier. Alleen door de prijs van verdringing van delen van het id te
betalen mag het ego hopen op sociale acceptatie en, via deze acceptatie, de gewenste bevrediging (de diepe bron die dit alles bestuurt is het latente verlangen
van het id). Freud noemde dit principe, dat de verﬁjning van het ego laat zien,
het realiteitsprincipe.
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Maar welk plezier wordt door het ego nagestreefd? Freud ging ervan uit dat de
mentale energie, die de mens aan de gang houdt – en waarvan de verborgen energiebron dus de libidineuze energie van het id is – de levensenergie is, de erotische
energie, waar Freud later de doodsdrift, de thanatos tegenover zette. In tegenstelling tot de dieren, betoogde Freud, kan de mens op meerde manieren erotisch
plezier ervaren. Ten eerste omdat de seksuele energie zich op allerlei manieren
kan vermommen. Ten tweede omdat het ego het proces van de sublimatie kan gebruiken bij het omzetten van seksuele energie – om zo een heel nieuwe categorie
plezierige mogelijkheden te creëren.
Daarom, volgens Freud, ontstaat fallisch plezier niet alleen tijdens directe
seksuele stimulatie – iedere vergroting van het egoïstische midden produceert
fallisch plezier. En dus – nu kan ik de woorden van de Freudiaan Lucan gebruiken
– wordt de fallus gedeﬁnieërd als de uitbreiding van het zelf. Iedere uitbreiding
en intensivering van het eigenbelang is een fallische sensatie.
Op dit punt van de discussie vinden we een verband tussen twee zaken die onafhankelijk door Freud worden besproken, en meestal als niet gerelateerd worden
ervaren: fallische energie en narcistische energie.
Methodisch en consequent nadenken over de hierboven genoemde zaken leidt
tot de conclusie dat deze twee vormen van energie nauw met elkaar verbonden
zijn. Als we begrijpen hoe fallische energie ontstaat door de vergroting van het
egoïstische centrum, dan moeten we aannemen dat deze uitbreiding voornamelijk gerealiseerd wordt door het innerlijke beeld van waardevol zijn, en dat innerlijke beeld is de voornaamste drijfveer van het egoïstische midden.
De man, bijvoorbeeld, bezig met het nastreven van een of ander doel, concentreert zijn inspanningen niet exclusief op het inzetten van precies die energie die
nodig is om het doel homeostasis te bereiken (een toestand van balans, met de
libidineuze spanning tot rust gebracht), zoals dieren dat doen, maar er treedt een
complexer fenomeen op: de man wil zijn masculiniteit bewijzen door een daad
van overwinning en verovering. Door deze daad versterkt hij het bestaande beeld
van de man, en hij ontleent hieraan fallisch plezier. Het Don-Juantype, bijvoorbeeld, bereikt dit plezier door zichzelf steeds weer te bewijzen dat vrouwen voor
zijn charmes vallen, en gebaseerd op het zich herhalende ‘bewijs’ lukt het hem
het gewenste beeld van de veroverende man te projecteren. Dit beeld, en niet de
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herhaalde orgasmen, die hij vermoedelijk ook in een langdurige relatie zou kunnen meemaken, is het doel van de Don Juan, zijn bron van intens fallisch plezier.
Dit voorbeeld leidt ons tot de conclusie dat de bouw aan het zo belangrijke
zelfbeeld de centrale activiteit van het ego is. Of het nu het beeld van de charmante man is, of een ander beeld dat tot zelfuitbreiding leidt: het ego beleeft er
fallisch plezier aan.
Deze activiteit kan in termen van theater worden gezien, zoals Jean Klein doet:

lijden, de heldenrol, de liefde, of de schurkenrol.’
Dit is een zeer complexe en misleidende opzet. Enkele conclusies van Lacan,
die licht kunnen werpen op de relatie tussen ‘acteur’ en ‘personage’, zouden enige
complicaties inzichtelijk kunnen maken.
Aangezien wij allen handelen in termen van taal, zowel in onze communicatie
met de buitenwereld als in ons innerlijk leven (Lacan argumenteert dat ook
het onbewuste geheel uit taal is opgebouwd) is de ‘acteur’ ook niets anders dan
woorden.
Lacan benadrukt dat het onjuist zou zijn te zeggen dat iemand woorden gebruikt; beter is: iemands wordt voortbewogen door woorden, is, inderdaad, niets
dan woorden.
Als wij spreken of schrijven presenteren wij ons door middel van woorden.
Maar dat is nog geen directe communicatie tussen mensen. Volgens Lacan is directe communicatie tussen personen zelfs niet mogelijk.
Lacan formuleerde zijn deﬁnitie van verbale communicatie tussen personen
als volgt: ‘Vertalers representeren de ene persoon aan anderen via vertalers’. Hij
bedoelt: iemands mededelingen fungeren als een ‘advocaat’, die de ‘cliënt’ vertegenwoordigt, op zo subtiel mogelijke wijze, bij de ‘advocaat’ die op zijn beurt
de gesprekspartner vertegenwoordigt.
De dialoog is, volgens Lacan, dus niet wat het op het eerste gezicht lijkt: het is
geen onschuldige en directe communicatie, waarbij van twee kanten informatie
over de sprekers wordt uitgewisseld door middel van taal. In feite is precies het
tegenovergestelde van toepassing: de ‘advocaten’ worden geacht hun ‘cliënten’ te
representeren op een manier die de waarheid volledig verhult, en het doel is
steeds om de cliënt in de meest gunstige zin voor te stellen en het onderhandelingsresultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn. Zo gezien is taal niet alleen
communicatie, bedoeld om de sprekers met elkaar te verbinden – het is, allereerst
en vooral, een manier om ze uit elkaar te houden.
Lacan geloofde dat taal – net zoals een advocaat niet alleen zijn cliënt vertegenwoordigt, niet alleen een toegewijde en gehoorzame medewerker is, maar ook zelf
een entiteit is, die de cliënt in de richting van het belang van de advocaat stuurt –
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acteur bevindt zich altijd ‘achter’ het personage, en lijkt volledig op te gaan in het
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‘We zijn in het theater en bekijken onze eigen voorstelling op het podium. De
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uiteindelijk op zichzelf staat. Een entiteit die met regelmaat de gebruiker verwart
en vervaagt – zoals de handelingen en bedoelingen van een advocaat niet altijd
helemaal duidelijk zijn voor een cliënt, en de handelingsrichting van de advocaat
niet altijd in het belang van de cliënt is.
De cynische en pessimistische voorstelling van menselijke conversatie die ik
hier presenteer is vast in veel gevallen de juiste, maar zal ongetwijfeld ongemakkelijke vragen oproepen: zijn dit dan de enige mogelijkheden van de mens? Is een

ten overstegen kunnen worden? Is er geen kier te vinden in deze voorstelling van
het mensdom, geen mogelijkheid tot werkelijke intimiteit tussen twee mensen?
De misleidende structuur, van waaruit we spreken met een ander, en onze
verborgen bedoelingen, zoals die van Don Juan, om plezier te beleven aan de ontmoeting, brachten Martin Buber ertoe het schema te formuleren van de gewone,
alledaagse menselijke verhouding: ik en het.
Buber realiseerde zich dat we meestal niet betrokken zijn in een echte dialoog
met de ander, niet echt luisteren. Vooraf prepareert het ego een boodschap op een
logische manier aan de ander, en wendt vervolgens voor een dialoog aan te gaan,
maar intussen wordt de dialoog met grote verﬁjning getransformeerd tot een
stuk gereedschap, en de ander veranderd in een middel om tot fallisch plezier
te komen. In termen van de metafoor van Klein kunnen we zeggen: tijdens het
gesprek kijkt elk van de deelnemers naar de eigen ﬁlm, in de hoop aan deze
schijnbare dialoog plezier te beleven.
Bubers concept van een dialoog gelooft dat werkelijk contact met de ander mogelijk is – hoe zelden het ook voorkomt. Buber neemt aan dat we, alleen als we ons
bewust zijn van onze verdoofde staat, in staat zullen zijn er doorheen te breken.
Echte dialoog hangt af van een heldere, sobere, eerlijke blik op de innerlijke processen, en van het eerlijk laten zien van de verhoudingen in iemand zelf, alsook
de verhouding tot de ander. Deze manier van waarnemen van het zelf en van de
ander nodigt een bijzondere liefde uit, een liefde die niets te maken heeft met
verliefdheid – waarbij de ander ons gemis moet vullen. De bijzondere relatie die
zo kan ontstaan wordt door Buber ik-gij genoemd.
Als ik de ander als mijn gij zie, en het basale ik-gij tegen de ander zeg, is de
ander geen ding meer tussen de dingen, en bestaat hij ook niet meer uit dingen.
Dit menselijk wezen is geen hij of zij meer, afgescheiden van elke andere hij of zij.
Ook is de ander geen eigenheid meer, die ervaren en beschreven kan worden,
een bundeling kwaliteiten – maar zonder naaste, en heel in zichzelf, vullende de
hemel. Dit betekent niet dat verder niets bestaat. Alles bestaat in zijn licht.
Admiel Kosman.
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dens een conversatie tussen personen de onpersoonlijke patronen van de advoca-
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persoon alleen maar woorden, zoals Lacan zegt? Is het niet waarschijnlijk dat tij-
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Het idee van het geloof in God, speciﬁek het monotheïstische concept van de
ene God, het idee van de mystieke goddelijke eenheid, uit de chassidische interpretatie, onderschrijft Bubers aanname.
Volgens hem is een ik-gij-relatie alleen mogelijk als een persoon niet gefragmenteerd is, en naar zichzelf kan luisteren. Alleen dan kan iemand zich volledig
wijden aan het luisteren naar de ander, en de ander als gij ervaren.
‘Het primaire ik-gij kan alleen gesproken worden met het hele wezen. Ik
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ontsta door mijn relatie met de gij; terwijl ik ik word, zeg ik gij. Alle echte leven
is ontmoeten.
Buber, een religieuze, Joodse denker, betoogde dat het goddelijke, dat altijd
gij is, de ‘Eeuwige Gij’ is, altijd aanwezig is bij zo een ontmoeting tussen de één en
de ander. En, nogmaals, in Kleins eenvoudige, verhelderende formulering: ‘In
intieme of problematische situaties moet ieder steeds in nederigheid zeggen, hoe
die iemand zich voelt. Een eenvoudige mededeling van de feiten, zonder interpretatie, zonder naar een conclusie toe te werken. Als we de volledige vrijheid van
overweging en oordeel tot de situatie toelaten, zullen veel dingen verschijnen die
niet uit onze herinnering komen. Nederigheid ontstaat als we niet aan een ‘ik’
refereren. De leegheid is de helende factor in iedere situatie. [...] Sta open voor het
conclusieloze. De situatie zal de eigen oplossing bieden.’
Dit alles helpt ons het Buberiaanse concept van de eenheid enigszins helder te
krijgen: Als we de ander ontmoeten, komen we belast met onze identiteit, ervaring en bagage, van waaruit we een bepaald verhaal presenteren. Maar er is geen
betekenis in het verhaal zolang beide zijden van een ontmoeting elk een eigen
verhaal presenteren en elkaar confronteren in de volle ruimte van de onoplettendheid, die we zo goed kennen uit ons dagelijks leven. Het goddelijke-innerlijke
‘wonder’, de toestand van de geest waarin ‘de goddelijke aanwezigheid aanwezig
blijft’ tussen twee partners in een dialoog (‘Als man en vrouw waardig zijn, zal de
goddelijke aanwezigheid hen vergezellen’, bt Sotah, 17a) treedt op, als beide
partijen een wezenlijke, oprechte belangstelling en aandacht hebben voor de verhalen die voortkomen uit de ander. Deze werkelijke aandacht zou ‘nederigheid’
genoemd kunnen worden. In de woorden van Klein: nederigheid is niet iets, dat je
als een kledingstuk kunt aantrekken. Het heeft niets te maken met een gebogen
hoofd of met neergeslagen ogen. Het is het opnieuw opnemen van de individualiteit in het zijn, in de stilte. Het is het einde van alle opwinding. In aandacht, in
oplettendheid, daarin is de nederigheid. Het is ontvankelijk zijn voor alles wat
het leven brengt. Als er geen psychologisch geheugen is, geen opbouw van kennis,
dan is er onschuld. En onschuld is nederigheid.
Vertaling: Menno van der Beek
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Willem Jan Otten Het gedicht haalt mij erbij
In gesprek met Admiel Kosman

wezigheid van publiek geïnterviewd door Willem Jan Otten. Het gesprek werd gevoerd in het Engels. Tijdens het gesprek las Kosman enkele gedichten voor in het
Hebreeuws. Op een scherm kon het publiek de Nederlandse vertaling meelezen.
ochtendgebed
Pak het de wereld niet af.
Laat het daar liggen, voor mij.
Laat het voor mij in dit raam liggen,
dit tedere gebaar van haar,
zoals zij bij het eerste ochtendlicht
een duim verroert die in het kussen
steekt. En de klimmende beweging erachteraan
van de arm, de hand. Laat dat ooglid van haar liggen,
voor mij. Laat het zo, iets toe, in het zachte licht, achter
het gordijn. En laat ook haar ene middelvinger liggen
die met een weerbarstig haartje worstelt. En de
verbluffende beweging vanachter, ter begeleiding, met
de punt van een ringvinger, en daarna een pink. En laat haar
haren liggen, die al jarenlang, van toen tot heden,
in een band gevangen zijn.
En ook het goud, als het even kan.
Laat deze schitterende straal liggen
die al duizenden jaren binnen hetzelfde
duizendste valt. Tussen haar twee borstpartijen,
eens en voor al. Laat alles zo liggen,
netjes, voor mij. Verbind
alles samen in het licht.
Evenals dit heden van haar.
In de reine ochtend.
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verschillende keren op het podium terecht. Op donderdagavond hield hij een lezing, op zaterdag droeg hij gedichten voor en op zondagmiddag werd hij in aan-
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De Israëlische dichter Admiel Kosman kwam op Poetry International van dit jaar

LITER 63 (binnenwerk)_Opmaak 1 06-04-13 14:38 Pagina 42

Voor we in gesprek gaan, moet ik wel wat over je kwijt, je objectiveren, zeg maar, alsof je een
ding bent.
Dat geeft niet, hoor, ik zal niet luisteren.
Admiel Kosman werd geboren in Israël, in 1957, in een orthodox milieu. Hij kreeg een kunstopleiding en bestudeerde de joodse religie en doceerde tot 2002 aan de Bar-Ilan University in
Israël. Zijn eerste dichtbundel verscheen in 1980, dus toen hij 23 was. Tot nog toe publiceerde
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hij acht bundels waarvoor hij onder andere de Brenner Price kreeg, een belangrijke prijs
in Israël. Een grote Engelse vertaling van zijn werk staat op het punt van verschijnen. Die
wordt verzorgd door Lisa Katz en Shlomit Naor en heeft de leuke titel Approaching you in
English. Sinds 2003 werkt Kosman als hoogleraar op de Universiteit van Potsdam.
Daarnaast is hij directeur van het Abraham Geiger Reform Rabbinical Seminary in Berlijn
en als ik het goed heb is dat het eerste rabbinale seminarie in Duitsland sinds de Tweede
Wereldoorlog.
Betekent dit dat ik je rabbi moet noemen?
Nee, ik ben geen rabbi, ik heb het ook nooit willen worden. Maar ik heb in
mijn jeugd wel zo’n jaar of twintig op een orthodoxe religieuze school gezeten, de
yeshivot. Ik heb dus een zeer orthodoxe achtergrond en dat niet alleen vanwege
het gezin waarin ik opgroeide, maar ook als het gaat om, laten we maar zeggen,
mijn religieuze reis op zoek naar God, mijn godsdienstige opvatting. Ik ben altijd
erg religieus geweest en zoals jij op zoek bent geweest naar je eigen christen zijn,
zo ben ik, maar uiteraard binnen mijn eigen religieuze context, altijd op zoek
geweest naar serieuze mensen en dat waren orthodoxe mensen, oudere mensen
die sterk in hun traditie stonden. In die mensen heb ik me jaren verdiept en ik
ben ze echt dankbaar, want ik heb veel van ze geleerd. Maar zij wisten, en ik wist
het zelf ook, dat dit maar een fase in mijn leven is. Ik zal mijn eigen weg moeten
gaan.
Maar voel je je ook niet een beetje een rabbijn?
Nee, helemaal niet. Dat ik bij een rabbinale opleiding betrokken ben, is ook
alleen maar mogelijk omdat het hier gaat om een liberale opleiding. De meer
orthodoxe beweging zou me niet accepteren. Ik heb trouwens problemen met de
conservatieve richting in Amerika. Je moet bedenken dat de helft van de studenten vrouw is en er zijn ook homoseksuele studenten. Daar komt nog bij dat de
helft van de rabbi’s in opleiding niet van huis uit joods is. Die mensen moeten dus
leiders van joodse gemeentes kunnen zijn. Dit alles zegt iets van de plaats waar
ik me thuis voel: een omgeving waarin dit allemaal kan. Ook dat hoort bij de reis
die ik intussen heb afgelegd. En dat heeft niet alleen te maken met de mensen
die onze opleiding volgen, maar ook met wat ik de studenten leer. Ik geef niet
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een gebruikelijk vak. Net als mijn vrouw: zij geeft op dezelfde opleiding lessen
yoga en meditatie. Ik ben met mijn studenten veel bezig met zenboeddhisme en
zo, maar ook met christendom. Veel studenten hebben een christelijke achtergrond.
Kortom: je moet je bij deze opleiding wel een speciaal soort rabbijn voorstellen, in elk geval geen fundamentalistische. Ik denk dat dit zelfs bij een liberale
opleiding in Amerika gevoelig zou kunnen liggen, maar Duitsland is een vers
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land, het is er nieuw en daarom kan dit.
prayer
Orthodox me now, my darling,
orthodox me now, around you,
orthodox me tight, my darling,
orthodox me tightly now.
Orthodox me, oh
my love, Jeruzalem!
Orthodox me tightly now,
orthodox me, step by step.
Orthodox me, rope around you,
orthodox me around your neck.
Orthodox me, oh! Oh
my love Jeruzalem! Oh
my darling! Orthodox me
strong and tightly.
Orthodox me forth and
back. Orthodox me, just
around you. Orthodox me
right and hang. Oh my love,
Jeruzalem! Orthodox me!
Heavy load around my neck.
Grappig is dat dit gedicht, ook in zijn oorspronkelijke vorm, dus met de
Hebreeuwse letters, ook met Engelse woorden ging.
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Wat betekent ‘orthodox me’?
Ik wil niet als een papegaai klinken, maar de mensen geloven me niet. Allereerst moet ik steeds weer vertellen dat ik mijn leven lang geen enkel gedicht heb
geschreven. Ik ben nooit gaan zitten om een gedicht te schrijven. Ik ben ook helemaal niet van plan om dat in de toekomst te gaan doen en ik heb nooit gedichten
willen schrijven. Ze komen naar me toe. Ik heb wel altijd een pen en een stukje
papier bij me, want als er een gedicht komt, dan komt het. Het komt nooit als ik
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er klaar voor ben, nee, het gebeurt als ik haast heb, als ik in de auto achter het
stuur zit of wat dan ook. Nee, ik kan dat allemaal niet beïnvloeden. Zo kwamen er
dus gedichten op me af toen ik veertien of vijftien was en, natuurlijk met onderbrekingen, ze blijven komen. Zij komen naar me toe. Ik heb het alleen maar op
te schrijven. Tweede punt is dan ook dat ik niet eens goed weet wat er staat. Ik
schrijf het alleen maar op.
O, dus ik kan jou niet naar een interpretatie vragen?
Nee, ik kan er natuurlijk net als jij wel naar kijken, naar zo’n gedicht, maar op
dat punt ben ik geen autoriteit.
Laat ik het dan zo proberen: zal ik ‘Orthodox me now’ [Prayer, red.] opvatten als een
liefdesverklaring?
Een gedicht is een meesterstuk, of het nu van jou is of van mij. Als iets echt een
gedicht is, dan noem ik dat een meesterstuk. Het gaat daarin om iets waars, iets
waarachtigs, het is niet de prietpraat die je op straat kunt horen, nee, voor iedereen werkt het als een spiegel. Iedereen ziet zijn leven in een spiegel. Dat zie ik ook
in wat ik een meesterstuk noem. Het geeft niet wat het is of waar het vandaan
komt. Een stukje uit de Talmoed kan een meesterstuk zijn, of een bijdrage van
een van de dichters die meedoen aan het Poetry-festival. Het is iets wat mij aanspreekt omdat het iets zegt over het woord, of een stukje van het woord, van het
volgende woord, om het maar zo te zeggen.
Wat zou het Hebreeuwse woord zijn voor ‘to orthodox’?
Dat bestaat helemaal niet. Ik heb het woord zelf bedacht. Het betekent zoiets
als je bekeren, godsdienstig worden.
Maar hoe zou het in het Hebreeuws klinken?
Ik heb het nooit in het Hebreeuws gezegd of geschreven, maar iedereen begrijpt me. Het zou dan zoiets worden als: maak me orthodox.
Maar mijn punt is dat alles wat je in het gedicht ziet waarheid is vanuit dat
idee van een spiegel die je wordt voorgehouden. Dus dit is geen gedicht voor
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joden die worden aangemoedigd om orthodox of fundamentalistisch te worden.
Welke uitleg je ook kiest, het komt er op neer dat het gedicht je vertelt dat je elke
mogelijke rol in de maatschappij zo goed mogelijk moet vervullen, dus hoe je
die rol vervult. Heidegger zei eens: zelfs als je een anarchist wilt zijn, dan moet je
jezelf aan de regels houden die vertellen hoe je een anarchist moet zijn.
Je gedichten hebben de vorm van een gebed. Nu hoorde ik Robert Hass hier op het festival een

in poëzie verdiept, is zich bewust van de ander. Ik bedoel: zelfs als ik alleen op
een eiland leef, dan nog houd ik in gedachten rekening met de grote ander.
We doen alsof er iemand naar ons kijkt, het doet er niet eens toe wie dat is. Aan die
ander kunnen we niet ontsnappen. Laten we deze visie die van het straatniveau
noemen.
Je hoeft dus niet religieus te zijn om een bidder te wezen.
Niet op dit niveau, maar als je een niveau dieper gaat, dan zou ik een gedicht
niet een gebed maar een stukje eeuwigheid noemen. Dus dat het niet meer gaat
om het niveau waarop wij in het leven kunnen kletsen en proberen te pakken wat
we grijpen kunnen. Dan kijken wij alleen vanuit ons eigen ik naar de dingen, vanuit onze eigen hoek, onze eigen vooringenomenheid. Daar komt altijd veel ruis
bij kijken. Maar als je mediteert, zoals een zenboeddhist, dan zie je wat iets zèlf is
en kom je tot een zuivere geestesgesteldheid: nirwana. Dan zie je zuiver. Dan
komt een woord tot een andere betekenis. Als ik mijn eigen dingetjes, mijn eigen
ik nu helemaal aan de kant kon schuiven, en echt, maar dan ook helemaal echt,
naar jou zou kunnen luisteren, dan zou ik een heel ander beeld van je hebben.
Dat is het punt. Dat is het andere niveau.
En is dat dan een gebed?
We komen wel op een kardinaal punt in ons gesprek en ik weet niet of je wel
wilt dat ik daar zo diep op inga. Weet je, hier gaat het om God, want een gebed
richt zich tot God en wat ik onder God versta is niet wat mijn leermeesters in de
yeshivot onder God verstaan, of de predikanten in hun kerken of de rabbijnen. De
zenboeddhist praat over God door te zeggen dat je daar beter niet over kunt
praten, en zo denk ik er over. Dan is het op een of andere manier wel een gebed.
Maar mensen moeten me niet verkeerd begrijpen en denken dat mijn gedicht een
gebed tot God is zoals een gewoon gebed dat is.
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Voor wie, vraag ik me dan af. Voor wie is het een gebed? Daar kun je namelijk
op twee manieren naar kijken. Zelfs een wijkagent die zich doorgaans niet zo
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paar dagen geleden zeggen: poëzie is een gebed. Wat vind je daarvan?
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Grappig om in verband met een gebed het woord ‘gewoon’ te gebruiken. Ik heb de indruk dat
in onze tijd bidden iets ongewoons is geworden. Wat is trouwens het eerste gebed dat jij
leerde?
Ik ben tussen de gebeden geboren en opgegroeid en moest gebeden opzeggen.
Dus je hebt nooit zonder gebeden om je heen geleefd? Alsof je in gebeden leefde, zoals je in je
dromen leeft?
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Eerlijk gezegd ben ik pas echt gaan bidden toen ik niet langer bad. Dat klinkt
tegenstrijdig, maar zo is het wel. In de yeshivot kreeg ik zo genoeg van alle rituelen en de vaste gebeden, dat ik ermee kapte. Ik bad niet meer en ging niet meer
naar de synagoge, ook al zat ik op een religieuze universiteit, want dat is Bar-Ilan,
ook al waren de mensen met wie ik optrok godsdienstig. Ik kon het niet opbrengen daaraan nog langer mee te doen. Maar na een tijdje, toen ik meer was gaan
mediteren, werden de gebeden die daaruit voortkwamen, wat overigens niet vaak
gebeurde, een bijzondere ervaring, iets wat je in het gewone leven niet kunt tegenkomen. In het gewone leven, Buber heeft dat zo goed gezegd, maken we God
tot een object, zoals een of andere beambte van wie wij iets willen. Als we die
nodig hebben, doen we vriendelijk, we proberen hem te ‘pleasen’.
Maar dat doe jij niet, niet in je gedichten. Je objectiveert God niet. Je noemt hem ‘U’ en je
geeft hem geen naam. En als je gedichten op gebeden lijken, dan richt je je tot hem, maar je
objectiveert niet.
Voor ‘Ochtendgebed’ gaat dat wel op, ja, maar in ‘Orthodox me now’ maak ik er
meer een komedie van, een parodie op het gebed. Maar inderdaad, dat moet ik
toegeven, het is een parodie tegenover God, alsof ik tegenover hem grapjes zit te
maken. Hij hoort het en hij moet erom lachen.
En in die hoedanigheid is hij geen object.
Nee, hij zit echt te lachen.
Kun je je voorstellen dat iemand niet religieus is en zou je aan hem of haar kunnen uitleggen
wat een gebed is?
Ik heb het dus niet over de gewone, de reguliere God, die ambtenaar in de hemel. Nee, ik heb het over een mentaliteit, een geestesgesteldheid. Ja, en als mensen niet die geestesgesteldheid hebben waarin een, ja, een goddelijke ontmoeting
mogelijk is, wordt het wel heel erg moeilijk. Wat ze in het oosten nirwana noemen, dus dat je je ego even los kunt laten en niet meer vastzit in je eigen kringetje, een zuivere staat waarin je dingen door andere ogen ziet, als je daartoe in staat
bent, kijk, dan hoef je helemaal niet religieus te zijn. Mensen in mijn directe

LITER 63 (binnenwerk)_Opmaak 1 06-04-13 14:38 Pagina 47

omgeving die daartoe in staat zijn, zijn niet religieus, tenminste niet volgens de
gangbare opvattingen. Ze behoren niet bij een bepaalde religieuze stroming of zo.
Maar we spreken wel dezelfde taal, ook al speelt bij mij mijn joodse achtergrond
daarbij een grote rol, en bij hen hun christelijke, of hun islamitische of hun
boeddhistische herkomst. Dat doet er helemaal niet toe. Als ik met soeﬁ’s praat
bijvoorbeeld dan ervaren we onmiddellijk het onderlinge begrip, de gemeenschappelijke gevoelens en ideeën, soms zelfs zonder maar een woord te zeggen.

kan er ook wel een manier zijn om met elkaar te kunnen praten, als ze daarvoor
maar open staan. Alleen zijn mensen soms zo bang dat er niet te praten valt. Ik wil
niet zeggen dat orthodoxe mensen zo geblokkeerd zijn dat ze niet kunnen luisteren. Er zijn er die een heel eind met je kunnen meegaan en meevoelen. In Israël
worden mijn boeken juist in die kringen gelezen en veel leiders van een yeshivot
gebruiken ze voor hun lessen. Niet dat ze dat van de daken schreeuwen, maar ik
weet dat ze die gebruiken.
Wat zeg je tegen iemand die niet kan bidden, maar dat wel wil?
Ik zou bidden niet als uitgangspunt nemen, want een gebed gaat van zoveel
vooronderstellingen uit: geloven dat er iemand is die luistert bijvoorbeeld. Ik zou
beginnen met meditatie. Dat is makkelijk en iedereen kan iets met mediteren
doen. Het gaat niet ergens van uit: niet van een gebed, je hoeft niet iets te geloven,
niets van dat alles. Je hoeft je alleen maar schoon te maken. Iedereen weet dat we
vol zitten, vol met vuiligheid, dat we niet goed omgaan met onze vrienden, onze
vrouw, man of kinderen. Dat voelen we. We weten dat we op de verkeerde weg
zitten. Daarom moet je je hoofd tot rust, tot stilte te brengen. Dat is wat Boeddha
ooit zei, en dat zei hij heel lang geleden al, nog voor er een Bijbel was: doe niets,
helemaal niets, geloof ook niets, maar breng je hoofd tot stilte... en dan gebeurt
het wonder, het gaat vanzelf. Dan verandert iemands houding tegenover zijn
vrouw of kinderen volledig, omdat hij ze nu met een ander en open oog ziet. Er
ontstaat iets, iets wat zich niet laat begrijpen en grijpen. Maar als je dat hebt
ervaren, dan heb je niets anders nodig. Als die andere dingen er wel zijn, gebeden,
gebedenboek, en als die je houvast bieden... prima, maar daar begint het niet
mee. En ik heb altijd maar het gevoel dat ik nog een beginner ben.
Dat neemt niet weg dat jouw gedichten bij mij de indruk wekken dat ze proberen om te laten
zien hoe je kunt willen bidden. Dat deden jouw gedichten bij mij: ze gaven een idee van de
manier waarop je als bidder, niet dat ik zo’n grote bidder ben, kunt willen om verbonden te
zijn met een oor, of met iets om je toe te richten of met wat dan ook.
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En we hoeven ook niet een Bijbel of een koran met elkaar te delen: dat staat daar
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Weet je, als iemand ook maar één keer in zijn leven die ervaring heeft gehad,
al is het maar voor een seconde, dan kan hij die nooit meer vergeten, nooit meer
ongedaan maken. Het is wat Buber noemt ‘ik en gij’, een stilte waarin je dichter bij
de ander kunt komen in liefde, geen romantische liefde, nee, echte liefde, en dat
het er daarbij niet toe doet of het nu gaat om een andere persoon of een hond of
de natuur om je heen. Als dat je eenmaal is overkomen, kun je niet meer terug.
Volgens mij is dat wat jij bedoelt, dat dat in ons gegrift is. Gegrift, want het leven
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is nu eenmaal hard en we komen allemaal op de een of andere manier geweld
tegen. En als we in deze barre omstandigheden die herinnering weer hebben... Ja,
dan komt het gedicht om de hoek kijken, de stilte die in ons geheugen gegrift
staat, de mogelijkheid ook om de ander lief te hebben.
Als ik niet van de realiteit wegloop door ergens boven op een berg in Griekenland als kluizenaar te gaan leven, maar de verantwoordelijkheid neem voor mijn
familie, mijn vrienden, mijn kinderen, mijn studenten, dan moet ik ook accepteren dat ik niet altijd in die stilte, die aangename staat kan verkeren. Het gaat maar
heen en weer en dat heb ik maar te accepteren. Als ik een fout maak, dan moet
ik de telefoon maar pakken en mijn excuses aanbieden wanneer ik een keer onbeschoft was en vragen of we weer opnieuw kunnen beginnen. Maar het moment
waarop je die bijzondere ervaring had, dat blijft.
de centrale god
Het is de centrale god die nu door onze wijk trekt.
Alles heelt en herstelt hij en tijd heeft hij te over, niemand
hoeft nog voor te dringen. Gisteren, vandaag, morgen, glimlacht hij.
Hij is nu de centrale god die als glazenmaker aankomt.
Glazenmaker. Een nieuwe glazenmaker voor de reparaties, op
alle balkons, alle familieleden en buren, iedereen ziet hem nu,
o zo mager en iel, bijna doorzichtig, trekt hij voorbij,
installeert en regelt, geheel ontspannen, ach,
mevrouw, maakt u zich geen zorgen, alles straalt
nu, de ruiten en de lichtjes, alles
is nieuw en opgepoetst, zo komt
dat van het leven vanzelf wel in orde
nu mijn centrale god als
glazenmaker door onze wijk trekt.
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Hij is de centrale, de opperste, de verheven god en hij trekt nu
als tuinman door onze wijk. Met hark en schop en één kapotte emmer. Hij
wiedt en hij spit, over de tuin van de buren links strooit hij
glitters van alstof, over de brandvlek van de toekomst, van
het verleden, geen reden tot angst toch, glimlacht hij
de oude man en vrouw toe, het is toch nergens
te laat voor, bij mij is toch

van de eer en de mist en de engelen en de Goddelijke Aanwezigheid
mijn mensen toe, deze o zo vermoeide mensen van mijn wijk,
gisteren, vandaag, morgen.
Hij is de centrale god, hij is de opperste, verheven, hooggeplaatste god,
hij is het die nu met een kruiwagen door onze wijk trekt. Hij is de god des
vakmanschaps, stukadoor, begenadigd steigerbouwer en tevens schilder
van de overvloed, en op de kruiwagen, tussen rollen en tegels,
schommelen nog de gipsen tafelen der kennis
en keuze, terwijl deze god, o zo mager, deze centrale
god, deze klussende god die vele jaren geleden dit
heelal stichtte, door cherubijnen omgeven, rein en zuiver,
deze heldere held, deze meester, schepper, maker en spreker
der waarheid, gehuld in een ijl gewaad van licht, terwijl deze
god nu geheel ontspannen bij mij aankomt,
netjes installeert en regelt
wat wederrechtelijk is verkregen.
Ik vind ‘De centrale god’ een prachtig gedicht. De tuinman die er in voorkomt doet me denken
aan de christelijke tuinman. Is dat opzet?
Alweer: ik weet het niet. Als jij het er in ziet, heb je waarschijnlijk gelijk.
Schitterend zijn ook die laatste regels.
Ja, daar heb je het nu. Waar mijn vertalers mee te maken hebben, Lisa Katz in
het Engels en nu ook Shulamith Bamberger in het Nederlands, is dat sommige
dingen niet te vertalen zijn. Dat speelt altijd bij een gedicht dat uit een andere
taal, een ander land of een andere cultuur komt. Dat heb je ook in die laatste drie
regels. In het Ivriet kun je ontdekken dat er een toespeling wordt gemaakt op
de Talmoed, waarin de vraag gesteld wordt hoe het toch mogelijk is dat iets een
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raad en wijsheid, bij mij
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zonde is en door God toch wordt gezien als mitswa, als een goede daad. Dat is dan
vanwege de intentie die erachter zit. Als voorbeeld wordt wel het Bijbelverhaal gebruikt over Jaël. Misschien ken je het verhaal. Zij sliep weliswaar met Sisera, maar
op die manier wist ze wel het leven van anderen te redden. Je kunt je dan afvragen
hoe zo’n rechtschapen vrouw als Jaël het in haar hoofd haalt om met die man
het bed in te duiken, met wie ze ook niet getrouwd was... Dat is toch een zonde.
Inderdaad, dat is het, maar vanwege de goede bedoeling overstijgt het de mitswa,
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het gebod. En wat God doet in de laatste regels is ook juist volgens deze Talmoedische uitleg. De bedoeling is goed. Het gaat niet om wat je naar buiten toe doet,
om bij mensen in de smaak te vallen, nee, de bedoeling, daar gaat het om. Ik
bedoel dat niet op de manier van Kant. Die heeft het wel over intentie, maar dat is
meer een Duitse uitleg, waarbij het denken erg centraal staat. Hier gaat het om
wat je met je hart doet. Als je in je leven een gever wilt zijn, de andere mensen wilt
zien en ze niet wilt vermijden, dan is het resultaat daarvan altijd een goede daad.
Het geeft niet als het daar helemaal niet op lijkt. Als ik iemand ontmoet en die
ander echt zie als mijn doel, dan is die ontmoeting altijd een verrassing, wat er
ook gebeurt. Hoe dat zit weet ik niet, maar als ik iemand in alle openheid ontmoet, dan gebeurt er iets. Dat is het echte gebod, de essentie. Zoiets gebeurt ook
in dit gedicht. Die opvatting zit erin.
Welke verschillen kwamen er aan het licht toen je gedichten vertaald werden?
In zekere zin schrijven Lisa en Shulamith hun eigen gedicht. Zij zijn dichters.
Bij een vertaling gaat altijd iets verloren, vooral bij de vertaling van poëzie. Dat
weet iedereen en daar is niets aan te doen. Maar er ontstaat ook iets nieuws en dat
kun je ook wel als een zelfstandige creatie beschouwen. Dus ik moet maar nederig
genoeg zijn om die vertalers als vrienden te accepteren en...
Maar er gaat iets verloren.
Ja, dat hebben we net gezien bij het slot van ‘De centrale god’. Allerlei toespelingen of begrippen uit het jodendom, uit de Halacha of de ﬁlosoﬁe uit de middeleeuwen van iemand als Maimonides, alles wat op die manier in de regels
verwerkt werd, is weg. Vooral toen Lisa met de vertalingen begon, zijn we ons dat
zeer bewust geweest. Je kunt bij gedichten niet met een notenapparaat werken
waarin alsnog naar Maimonides verwezen wordt. Dus beschouw ik het vertaalde
gedicht als een nieuwe creatie, waarvan ik wel hoop dat die bij de lezer iets teweeg
brengt, iets oproept dat misschien wel heel iets anders is. Maar vergeet niet dat er
ook een groot verschil is tussen Israëli’s onderling: de een is orthodox en de ander
heeft zelfs in Israël nog nooit van Maimonides gehoord. Dat geldt overigens ook
voor onze beroemde schrijvers uit het verleden – als je bijvoorbeeld Bialik leest,
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toch wel de belangrijkste en meest briljante dichter van Israël, omdat hij net als ik
van de yeshivot kwam. Zijn taal is zo betekenisvol dat mijn kinderen, en die
wonen in Israël, het werk niet kunnen begrijpen. Ik bedoel: ze begrijpen het op
een bepaald niveau, maar al die elementen die aan de middeleeuwen of de Bijbel
zijn ontleend zien ze niet.
Hoe zit het met jouw geheugen?
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Je bedoelt gezien mijn leeftijd? Nou, dat is niet goed. Is het ook nooit geweest.
Maar hoeveel tekst heb je paraat, in je hoofd? Je poëzie wekt de indruk geschreven te zijn door
een brein vol opduikende teksten.
O, dat geheugen van mij. Ik kan maar moeilijk teksten uit mijn hoofd leren.
Al denk ik dat je op een bepaald niveau iets niet vergeet. Gedichten komen ook uit
een diepere laag en die liggen niet opgeslagen op het niveau van mijn parate
bewustzijn. Maar ik vergeet al dingen die me meer dan een jaar geleden zijn overkomen. Dat is maar goed ook, want zo word ik ook niet herinnerd aan alle problemen die ik ooit gehad heb. Dus ik zie de toekomst vol vertrouwen tegemoet.
Maar op een dieper bewustzijnsniveau vergeet je niets.
Moest je in je jeugd veel memoriseren?
Ja, dat hoorde bij je opvoeding.
En is er van die vroeg erin gestampte teksten nog iets over? En dan bedoel ik dat niet op dat
diepere niveau.
Nee, ik kan niet zomaar iets citeren, dat krijgt mijn geheugen niet voor elkaar.
Hoewel... als ik helemaal ontspannen ben, kan er plotseling weer van alles boven
komen. Dat zijn dan niet zozeer teksten over judaïsme, maar meer oosterse
teksten. Die hebben me altijd geboeid. Zo ben ik altijd zeer onder de indruk geweest van Krishnamurti. Ik heb veel gelezen van wat er van hem allemaal in druk
is verschenen. Maar ook van andere oosterse denkers.
En van hem komen er dan spontaan stukken boven.
Ja, maar niet op commando. Hij is wel een van de denkers van wie ik vroeger
veel las en dat gaat nog steeds door. Ook het lezen trouwens. Nu houd ik me nogal
bezig met sjamanistische teksten uit Mexico en Zuid-Amerika. Je kunt daar hooghartig van denken dat het wat primitieve soorten religie zijn. Ik heb er intussen
het nodige over geschreven en je merkt dan toch dat het een boeiend fenomeen
is. Er is daar van oudsher een indrukwekkende traditie, neem bijvoorbeeld de
Huichol Indianen, waar ik veel van leer en waardoor ik dingen met andere ogen
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ga zien. Die geschriften zijn als een Bijbel voor me. Leren is dat je de wereld op
een andere manier gaat zien.
Nu zei je dat gedichten je overkomen. Is dat dan te vergelijken met de manier waarop teksten
van vroeger je spontaan weer voor de geest staan?
Soms ja, maar dan niet op zo’n manier dat ik als een papegaai met een pen
alleen maar hoef na te bauwen wat er opkomt. Ze komen in de straattaal van Tel
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Aviv van tegenwoordig naar boven. Dan moet ik er iets mee. En het is onmogelijk
te vertalen. Vervolgens zijn ze ook nog gemengd met Bijbeltaal, de taal van de
Talmoed of die van Israël voordat de staat er kwam, en dat is een andere taal dan
die van later. Dat was toen een soort Pools dat naar het Hebreeuws vertaald
werd. Al die verschillende talen en subtalen vermengen zich en vormen gedichten
waar ik ook verbaasd van sta, maar die voor Lisa een enorme klus zijn om te
vertalen.
Gebeurt dat ook in het gedicht ‘Wie er nodig naar de psychiater moet’?
Dat is een mooi voorbeeld van de straattaal die in een gedicht verwerkt kan
zijn. Het is een ruig gedicht.
Maar nog even voor de goede orde: als je een gedicht geschreven hebt, bewerk je dat dan nog
of niet?
Ik weet het, het klinkt raar, maar ik werk niet aan een gedicht. Het gedicht
haalt mij erbij. Ik voel het aan mijn maag dat ik er iets aan moet doen. En dat
gevoel kan me op zeer ongelegen ogenblikken overvallen. Maar er is dan iets in
het gedicht dat me roept. Daar geef ik dan gehoor aan door te lezen en door dat
lezen zie ik vanzelf hoe er geschreven moet worden. Als ik er de tijd voor heb, zet
ik een gedicht op de computer en als het dan roept dan lees ik het.
En dan verander je iets.
Als er iets te veranderen valt... Soms word ik namelijk geroepen, maar is er helemaal niets om te veranderen. Even goed laat het me ook wel meteen zien wat er
veranderd moet worden en hoe, maar het kan ook wel een proces zijn dat veel tijd
kost. Toch, op een gegeven ogenblik voel ik dat het af is. Dat zijn allemaal fysieke
gewaarwordingen.
Ben je een geduldige dichter?
Heel geduldig. Ik zeg tegen het gedicht dat het maar een seintje moet
geven wanneer ik wat moet veranderen. Maar ik wacht geduldig. Wel moet ik
me volledig afsluiten. Deuren dicht, niemand, volledig gericht op dat gedicht,
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samen met de woorden. Het gedicht moet mij volledig in zijn greep hebben en
sturen...
Is dat wat je bedoelt met ‘orthodox me’?
Hè?
Ik bedoel: is die band die je dan hebt me het gedicht ook de band die je met God hebt?

Daar hou ik niet van. Ik wil wel de beste lezer zijn.
Maar dat ben je ook, voor deze interpretatie. Niet voor die andere.
Wil je tot besluit ‘De psychiater’ voorlezen?
wie er nodig naar de psychiater moet
Ik zeg gewoon wat ik vind. Waarom weigert u
kritiek aan te horen. Ik ben er zelf ook geweest
en ik kan u zeggen: het is niet wat u denkt.
Dus kalm aan en mondje dicht.
Waarom weigert u pertinent kritiek aan te horen?
Zoals u reageert, dat is echt nergens voor nodig.
U moet toch wel nadenken voordat u spreekt.
U denkt dat u alles weet.
Maar sorry, hoor, vanbinnen bent u
gewoon een ellendige zielenpoot.
Volgens mij weet u niet eens
zeker, daarbinnen,
dat u bestaat en bent u
daarom volstrekt niet in staat
negatieve kritiek aan te horen.
Maar u moet weten, het mag wel, vrijuit
spreken. En sorry, hoor, zelfs tegen u.

|

vertelt me nu iets over het gedicht wat ik er niet in had gezien. Maar je kunt een
gedicht op een miljoen manieren lezen en die zijn allemaal goed.
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Nogmaals, het is ongelofelijk wat je daar zegt, en dit is geen grapje, maar jij
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En wat u trouwens ook moet weten is
dat als een van ons tweeën nodig
naar de psychiater moet, dat
u het bent
en niet ik. Ja, goed, het klopt wel dat
ik zo nu en dan een grote mond
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heb. Nou en? Wat ik ook
tegen u zeg, ik spreek altijd de
bittere waarheid. U kunt het wel
moeilijk vinden, nou en?
Om dan
zo bruut te reageren,
dat is hemeltergend overdreven.
Wel interessant dat er bij u binnen,
in de fantasieën, dat daar niemand
zijn mond opendoet. En dat het daar,
binnen, wel erg stil is.
Dus sorry, maar ik geef nu geen antwoord.
Want als u mij zo aankijkt, zo van: wat nou,
wat wil je eigenlijk zeggen, dan
jaagt u mij de stuipen op het lijf.
En ook moet u weten dat ik hier
al helemaal niet op reageer,
ook al weet ik maar al te goed
dat u het echt niet meent,
en wel omdat u voor mij allang een
negatief wezen bent, u bent helemaal
geen persoonlijk wezen meer, omdat u
volgens mij elke vorm van wezenlijkheid mist.
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En ook moet u weten dat ik met schepsels
zoals u, en dat mag wat mij betreft
zelfs in het emotionele deel zijn,
of in uw dromen
misschien, wat mij
betreft mag u
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in uw fantasieën
kaboutertjes of trolletjes
verzinnen, echt waar,
wat mij betreft ook
gewoon reuzen,
ik ga helemaal niet met u in discussie,
als u dat nog niet hebt gemerkt, omdat het voor mij
een belediging voor de intelligentie is. Punt uit.
Ik moet er trouwens nog aan toevoegen, en
dat doe ik echt voor uw bestwil, dat als een van ons
tweeën naar de psychiater moet,
en wel met spoed,
dat u het bent.
Vertaling en redactie: Len Borgdorff. De Nederlandse vertaling van de gedichten is van
Shulamith Bamberger.
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Admiel Kosman Gedichten
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ik zag een duif liggen
Voor Meir

Ik zag een duif liggen.
Levenloos.
In hoge ouderdom gestorven misschien.
Maar mijn moeder trok vroeg in de ochtend tegen mij van leer.
Ik zag een duif liggen.
Levenloos.
In hoge ouderdom gestorven misschien.
Maar er was bloed tussen haar vleugels
en mijn moeder ging vroeg in de ochtend tegen mij tekeer.
Ik zag een duif liggen.
Levenloos.
In hoge ouderdom gestorven misschien.
Misschien ook niet. Haar snavel was in het asfalt
gepriemd. Mijn lichaam beefde. Mijn schooltas was leeg
en verschrompeld. En er was een kou een hitte een wind
er was een woestijn en er was sneeuw alles tegelijk
op mijn huid, uitgedroogd en verhard, open neergaand als een brandend schip als een mallemolen zo
verschrikkelijk. Maar op haar nek en tussen haar vleugels was er bloed
en mijn moeder gilde in de vroege ochtend en vroeg
waarvoor ze eigenlijk moest leven.
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pruim in het japans
Aan het eind van je linkerborst laat de maan
een grappige boomschaduw vallen en schrijft
in het Japans voor mij:
pruim.

de stralende letters te ontcijferen
die voor mij getekend worden
met zijn maanzieke handschrift
boven op je linkerborst,
en zo, zwaar en traag, tekent de maan
voor mij alleen, met een maanhand, van boven
naar beneden, aan het eind van je linkerborst,
een punt,
zwart,
door de maan
met een vastgebonden
lichthand
neergezet
op het uiteinde
van een eentepelige
welving,
boven op de borstberg,
die in het Japans
slechts één betekenis
heeft:
pruim.

|

in het lezen van het maanschrift,
kost het mij geen enkele moeite
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En aangezien ik zo bedreven ben
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wees alstublieft zo goed, ik vraag het u deze keer
in het engels
Wees alstublieft zo goed, ik vraag het U deze keer in het Engels, ik zeg
nu help in plaats van azor en save in plaats van hosjiea, omdat ik vergeten ben
hoe je de woorden in het hart van de oeroude taal opent.
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Wees alstublieft zo goed mij deze keer te willen verstaan, al is het in een gebroken
vreemde taal.
Ik breek de woorden voor U in tweeën. Grote plakken.
Ik breek een stuk zin af als was het de christelijke hostie.
Zult U mij deze keer aanhoren? In de taal der gojim? Zult U mij,
zwaar van tong, stotterend, in een massa welbespraakte vreemdelingen verstaan?
U kunt ofﬁcieel ook weigeren. Dat weet ik. Tenslotte
spreek ik U deze keer in het Engels aan.
Maar wees alstublieft zo goed
het hart aan te horen,
ook al is alles nog zo ﬂauw,
geheel zinloos. En neem dit offer
alstublieft van mij
aan, deze ene keer.
Begrijp het
alstublieft,
wees niet beledigd,
ook al leek het U, toen ik binnenkwam,
of ik een kruis sloeg.
Vertaling: Shulamith Bamberger
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Les Murray Gedichten
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de maanman
Schimmige kangoeroes hopten weg
toen wij het hoge veld inreden
we kwamen thuis van een bruiloft
onder een nachthemel van gestremde melk
op dat moment klaarde zijn volle gezicht op:
maanman, de eerste geboorte ooit
die nog altijd zijn moeder masseert
en haar licht zendt, als dank
dat hij volwassen werd geboren.
Zijn glans zit in ons bloed.
Was aarde ooit volledig van de weeën genezen
hadden de kleine geboorten niet kunnen gebeuren.
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de duivel
Van de duivel moet ik hebben gehoord
in onze splinterige kerk
maar mijn eerste herinnering aan hem
was toen ik, als kind van een ossendrijver,
in een clan van virtuoze vloekers,
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voor het eerst de zwarte poëzie probeerde.
Mijn lasterlijke vuilbekkerij
verbijsterde Barney mcCann,
de timmerman uit Krambach die bij ons
logeerde om de stal op te knappen:
‘God beware me, ik ga niet bij jou
op de veranda slapen. Vannacht niet!
Na wat je daarnet allemaal zei
komt de ouwe duivel je straks halen.
O, die rotzak met z’n klauwen en z’n staart.’
Mijn ouders glimlachten ongemakkelijk.
Vleermuizen ﬂadderden, de maan scheen door het gaas.
‘Komt ie me halen, de ouwe duivel?’
piepte ik, vier jaar oud, door de wand,
‘Komt ie me halen?’ De lenige, knokige man
van pure verschrikking, aan de planken
van het huis hangend als de schoudergeklauwde
Hoatzin-vogel in de almanak van mijn moeder.
‘Niet als je ophoudt met vloeken. Ga slapen, Leslie.’
Maar hij was een keer goten aan het solderen
en gebruikte een veer om de naden te bestrijken
met vloeimiddel uit een geel ﬂesje. ‘Zoutgeest:
vreet zich overal doorheen. Alleen
dit ﬂesje houdt het tegen. Een druppel ervan
op je hersenpan schroeit
dwars door je heen de grond in –
vreselijk spul.’ Toen zwiepte hij met die veer
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mijn kant op, en deinsde grijnzend achteruit
voor mijn hysterisch jankende scheldkanonnade.
‘Juist! Dan slaap ik dus niet bij jullie.
Hij komt iedereen halen vannacht.’
Ik was genezen. Het werd een familieverhaal.
Maar in de loop van de jaren daarna

van eenzaamheid en leegte bezorgde
dat doctrines van de kerk en
de verwaandste verwerping ervan
allebei waar zouden moeten zijn,
tegelijkertijd, om het te benaderen.
Het paste mooi bij de toekomst.
Vertaling: Maarten Elzinga
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naar de taal die gekrenkte mensen spreken
en die me zo’n opwindend gevoel

61 Les Murray Gedichten

sloop ik terug, eerst bij daglicht,
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Maatwerk

ne klachtenbrieven tegen. Die zijn vaak
uitermate grappig, vooral door de formele
toon, die je niet bij de aanleiding verwacht.
Zo is er een brief van een moeder aan haar
achtjarig kind, waarin zij zich beklaagt over
het moederdagcadeau: ‘Het was een tekening van zo geringe kwaliteit – om niet met-

Blokgedichten, beeldsonnetten,

dat ik hem zelfs niet met een magneetje aan
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tekeningen

een te zeggen dat hij ronduit slecht was –
de koelkast kon hangen, omdat ik me zou

Als Ted van Lieshout een atleet geweest zou
zijn, dan was hij vast niet zomaar een hard-

schamen als iemand hem zag.’
Of wat te denken van de klanten die zich

loper of kogelstoter, maar een tienkamper,

onheus bejegend voelen door een poelier

een allrounder die op alle terreinen de beste

(‘Raaymakers op de Wilgenroosjesweg num-

probeert te zijn. Maar Van Lieshout is geen

mer 23’) omdat hij weigerde de dierenvrien-

atleet, hij is dichter. En prozaschrijver. En

den pootjes van nog levende kippen te leve-

beeldend kunstenaar. En vormgever. Hij

ren. ‘Wij hebben op redelijke toon uitgelegd

doet in de literatuur mee als vierkamper.

dat pootjes operatief kunnen worden verwij-

Dat merk je goed aan zijn boek Driedelig

derd zonder dat het dier daaraan overlijdt.

paard, dat de ondertitel ‘blokgedichten,

Meneer Raaymakers lachte ons toen midden

beeldsonnetten en tekeningen’ meekreeg.

in ons gezicht uit.’

Het boek ziet er beeldschoon uit en het is
werkelijk heerlijk om te lezen.
De teksten worden door Van Lieshout

De illustraties (een kaboutermuts bij de
doodgebeten kabouter, een vissenstaart bij
de meermin, een veer bij de poelier) zijn

‘blokgedichten’ genoemd, al lezen ze niet

vaak geheel of gedeeltelijk door de tekst

als gedichten. Ze doen (qua vorm, niet qua

heen geplaatst en lopen van de bladzijde af.

inhoud) denken aan de blokken tekst die

Het ziet er allemaal heel fraai uit.

Henk van der Waal publiceerde in een van
zijn vroege bundels.
Van Lieshout heeft de lettergrootte zo
aangepast aan zijn teksten, dat ze precies

Al in vorige bundels publiceerde Van
Lieshout beeldsonnetten: sonnetten die niet
uit woorden bestaan, maar uit plaatjes. De
regels zijn dan bijvoorbeeld gevuld met

een complete bladzijde (en een enkele keer

cashewnoten. Het sonnet heeft omarmend

twee) beslaan. Alinea’s zijn er niet. Daardoor

rijm, want het nootje in regel een is hetzelf-

kun je aan de tekst niet meer zien of het een

de als dat in regel vier. De sonnetten passen

gedicht, een verhaal of een brief is.

wat inhoud betreft bij het verhaal (het blok-

De teksten zijn bijzonder origineel. In
het eerste deel bijvoorbeeld fantaseert Van

gedicht) dat ernaast staat.
Niet alleen zijn de verhalen, de sonnet-

Lieshout over sprookjesmotieven in de

ten en de tekeningen afzonderlijk goed of

hedendaagse werkelijkheid. Zo vinden

fraai, ze vormen ook een harmonieus geheel:

kinderen een meermin aan het strand en in

drie mooie delen die samen een prachtpaard

het bos bijt een hond een kabouter dood.

vormen.

In het tweede deel komen we verscheide-

In Driedelig paard komt verschillende
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keren de verhouding tussen ouders en kin-

Zo u tot mij zweeg

deren ter sprake. Niet alleen is moeder ontevreden over haar tekening, maar ook vraagt

Op Koninginnedag sloeg ik, vlak voordat ik

een kind zich af of zijn ouders wel van hem

met mijn dochtertje naar het plein met

houden, of dat ze aan hem alleen maar

kinderspelletjes vertrok, de dichtbundel

een goedkope kracht hebben die de vuilnis-

Gerichte gedichten van Willem Jan Otten open.

zakken buiten zet en de afwasmachine

Ik las lukraak een gedicht. En nog een. Ze

leegruimt.

raakten me niet. Dat verontrustte mij:

is er het titelverhaal, over een kind dat voor

lucht herinnerde ik me dat mij dit wel vaker

haar verjaardag een paard in drie delen

was overkomen. Poëzie lezen terwijl ik met

dreigt te krijgen. Vader legt uit dat ook zij

andere dingen bezig ben, werkt niet. Poëzie

uit drie delen bestaat. Dat eerst haar benen

moet helemaal kunnen landen, er moet

het huis zullen verlaten, daarna haar hoofd

ruimte zijn in mijn hoofd. In tegenstelling

en ten slotte haar hart. Het is een warm ver-

tot goede muziek die onmiddellijk de

haal over een liefdevolle vader. Van Lieshout

drukke gedachten in mij tot zwijgen kan

plaatste het in het hart van het boek en het

brengen, vraagt poëzie mij eerst te zwijgen.

zal ook wel in het hart van de lezer terecht-

Er is ontvankelijkheid nodig, zo schrijft

komen.

Willem Jan Otten in een van zijn essays, wil

Driedelig paard verdient een groot
publiek. Eigenlijk moet iedereen minimaal
twee exemplaren kopen: eentje om te
houden en de rest om weg te geven.

je haar kunnen ervaren.
Toen ik dezelfde bundel op een rustig
tijdstip nogmaals opensloeg, kwamen de gedichten wel aan. Het zijn persoonlijke verzen over een moeder en haar jappenkamp-

Ted van Lieshout, Driedelig paard. Blokgedich-

verleden, een doodgeboren dochtertje, een

ten, beeldsonnetten en tekeningen. Leopold,

vaderloos kind, het coma en het sterven van

Amsterdam 2011, 87 blz., H 13,95.

een vader. In zijn typisch denkende stijl met
vaak treffende beelden laat de dichter zich

Teunis Bunt

in hoofd en hart kijken. En hoe! Niet eerder
deed Otten dit zo indringend en expliciet.
Alle gedichten zijn gericht aan een ‘u’. Dit
is, als we kijken naar eerdere bundels van
Willem Jan Otten, een logische voortzetting,
en het werkt. Door de gedichten aan een ‘u’
te richten, borrelen existentiële vragen op
en wordt de bundel een zelfonderzoek van
de dichter waardoor ik mij als lezer soms
wat beschroomd voel.
Want wie is die ‘u’ tot wie de dichter zich
zo fanatiek richt? Volgens de site van de uitgever is dit de lezer. Zeker, soms is dit inder-
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poëzie van Otten die niet binnenkomt, dat
ben ik niet gewend! Eenmaal in de buiten-

63 Maatwerk Van den Bergh over Otten

Het loopt niet altijd even soepeltjes tussen ouders en kinderen, maar als tegenwicht
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daad zo. Veel vaker lijkt de ‘u’ echter te dui-

den of door hem gevonden te kunnen wor-

den op een persoon met metafysische trek-

den. Niet een God die spreekt, maar een die

ken, namelijk God. De dichter zelf maakt

zwijgt, zorgt voor een ontmoeting. Zwijgen

daar ook geen geheim van en opent de bun-

is bij Otten dus niet doelloos. Net als in de

del met een gedicht over bidden: ‘Bidden is

bundel Eindaugustuswind, die Otten schreef

het beetje gereedschap / Waar Mensen mee

tijdens zijn woelige bekeringsproces, is de

haken / Naar Aanwezigheid – hen ontzegd

absentie of het zwijgen van de ‘u’ paradoxaal

[...]’. Deze drie versregels zeggen al veel over

genoeg juist een bewijs voor zijn bestaan
en zijn bekommernis om ons. Een ander
gedicht in Gerichte gedichten noemt dit ‘uw
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Gerichte gedichten. De bundel is één grote
schreeuw om de presentie van de ‘u’ die het
lyrisch ik zo vaak mist of niet ervaart. Als

methode: / er niet zijn.’ Een methode, want

een psalmist (of als een Job) roept hij het

in uw reilen zit, volgens de titel van de af-

soms uit: waarom ken ik u niet, waar bent u

deling, systeem. Het zwijgen van de ‘u’ is in

op uit met uw schepselen, bent u daar nog?

de bundel echter niet onverschillig. Het is

Een reactie blijft echter uit. De dichter heeft

luisterend van aard, het is stilte die het

dan liever met zijn moeder te maken; haar

lyrisch ik aanhoort.

krijgt hij tenminste te spreken. Meer nog
dan in Ottens vorige bundels hult de ‘u’ zich

De lezer wordt in de bundel aangespoord
om eveneens te zwijgen. Als we in de laatste

in zwijgen en is hij voor de dichter nauwe-

strofe voor de ‘u’ de lezer lezen, is ons zwij-

lijks te kennen.

gen de manier om poëzie te kunnen vinden.

Een enkele keer blijft de ‘u’ in Gerichte

Alleen stil zijn en luisteren naar de ‘stem in

gedichten meerduidig en kun je voor de ‘u’ –

je hoofd’, zoals Aad Nuis het lezen eens tref-

naast God – soms ook de dichter of de lezer

fend omschreef, kan zorgen voor contact. In

invullen. Het blijft dan geheimzinnig, zoals

die zin begrijp ik Ottens fascinatie voor de

in het wat mij betreft nu al klassieke gedicht

relatie tussen poëzie en geloof. Net als voor

‘Ik ben gezegd en afgeduwd’, waarin het

het lezen van een gedicht focus en innerlijke

zwijgen een belangrijke rol speelt: ‘Ik ben

stilte nodig zijn, kun je ook God vaak pas

gezegd en afgeduwd / en kom uw lezen

ervaren als je zelf stil wordt en luistert.

ingedreven. / Biezen zinnen biddend riet. //

Het zwijgen valt het lyrisch ik zelf in de

Mijn vlechter is zijns weegs gegaan / de

bundel wat moeilijk. Hoewel hij is ‘gesne-

ongeschreven uiterwaarden in. // Geen idee

den / naar uw stilte’ worstelt hij, want hij

hoe hij ten einde komt, / garanties zijn hier

is ook van ‘almaar taal’ gemaakt. Als het

niet. // Hem spleet de vraag in drie: / ben ik

lyrisch ik toch een keer tot de goddelijke ‘u’

niet u, ben ik ﬁni, / plus waarom stond u

zwijgt, lijkt er iets te gebeuren. In het ge-

alles toe. // Stroomafwaartse – zo u tot mij

dicht ‘Toen ik hem van u vertelde’ probeert

zweeg / dreef ik te vinden aan op u.’
De laatste strofe intrigeert mij het meest.

hij zijn vader die op zijn sterfbed ligt iets te
vertellen over de ‘u’. Bijvoorbeeld dat hij

De ‘ik’ (een gedicht of een mens) die als een

door deze ‘u’ voortdurend wordt aange-

soort biezen mandje door zijn schepper

hoord. Zijn getuigenis stopt met de zin:

werd afgeduwd, komt uiteindelijk bij de ‘u’

‘dat u mij, zo ik eens zweeg –’. Ja, wat deed

uit. Als we voor deze ‘u’ God lezen, lijkt juist

of doet de ‘u’ dan? Je blijft er als lezer naar

zijn zwijgen een voorwaarde om hem te vin-

raden.
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Tegenover de wanhoop die soms uit de

poëzie en geloof. Die twee zijn bij Otten een

bundel spreekt (een ‘u’ die nauwelijks te

soort Siamese tweeling, niet van elkaar los

kennen is of het mislukte eigen zwijgen),

te maken zonder hen beiden te verliezen.

staat de troost dat het lyrisch ik zelf door de

Otten heeft meermalen opgemerkt dat

‘u’ volledig gekend en gezien wordt. Het is

poëzie en geloof verknoopt zijn en de ge-

een troost en geen angstaanjagende gedach-

dichten van na zijn bekering getuigen ervan.

te, want vragen vol zelfverwijt zoals: ‘heb ik

Zijn recentste verzen liggen steeds dichter

terecht bestaan’ of ‘heb ik genoeg van hem

tegen gebeden aan. Alsof Otten met zijn

afrekening, maar – blijkens het laatste

hen zo mee in zijn innerlijk geloofsavon-

gedicht – tot een barmhartige vader. In het

tuur, wat een intieme ontmoeting oplevert.

slotgedicht ontvangt een Godsﬁguur liefde-

Otten is naast een scherpzinnig essayist en

vol ‘papierloze’ zonen die de zee zijn overge-

een kundige romanschrijver ook vooral een

stoken. Hij geeft aan hen hun ware naam, en

dichter. Een dichter die, het zand afspeu-

mailt de nabestaanden ‘het bericht van hun

rend, onophoudelijk zoekt naar het geeste-

nabestaan’. De ‘u’ staat aan het begin en ein-

lijke gedicht. Naar woorden die, als ze bij je

de, en heeft, hoewel hij zich uitlevert aan de

binnenkomen, je kunnen laten blozen.

vrije wil van mensen, alles al voorzien. Dit
besef houdt de dichter op de been en soms

Willem Jan Otten, Gerichte gedichten. Van

leidt dit tot belijdenislyriek. Zoals in het

Oorschot, Amsterdam 2011, 49 blz., H 14,50.

ontroerende gedicht over een elfjarig jongetje dat op een ven steentjes keilt. Zijn vader
is net uit zijn leven vertrokken en hij weet
nu wat missen is. Maar de goddelijke ‘u’
‘stond daar al. Aan zwarte wateren / wacht u
op de eerste gooi naar poëzie.’
Naar aanleiding van onder andere dit gedicht schreef Guus Middag in een recensie
in nrc handelsblad dat ‘de God van Otten
een constructie is om met de eenzame, lege,
zinloze, zwarte kant van het bestaan om te
gaan.’ Vanuit het niet-gelovige discours is
dit een begrijpelijke en logische opmerking.
Vanuit christelijk perspectief zie ik dit vastklampen aan God echter als ‘geloofsvertrouwen’; momenten waarop je ervaart (en ervan
overtuigd bent) dat God bij je is en er zelfs
was toen je dat zelf niet wist.
In elk geval heeft Guus Middag helemaal
gelijk als hij signaleert dat Willem Jan Otten
iets tegenover de zinloosheid zet, namelijk

Tewin van den Bergh
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poëzie lezers als ‘meebidders’ tot die ‘u’ wil
brengen. Meer dan in zijn proza neemt hij
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gehouden’ (van Christus, zo lijkt het) leiden
in Gerichte gedichten niet tot het gericht, een
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Parodie op de realiteit

selijkheid in de knel komt. Zo is er bijvoorbeeld een badkamer die er paradijselijk

Daar zit ik dan, met een roman over zelf-

uitziet, maar uit de overvloedig aanwezige

moorden op een begraafplaats – omdat dat

kranen blijkt kokend water te komen.

nu eenmaal het enige rustige buitenplekje
dicht bij huis is en ik bovendien een zwak

Mijn gedachten gaan naar De bewakers, de
roman waarmee Peter Terrin in 2010 op de

heb voor begraafplaatsen. Daar zit ik dan in

shortlist van de Libris Literatuurprijs kwam.

de zon, met de nieuwste roman van Philippe

Twee bewakers houden de wacht bij een
appartementencomplex. Ze houden zich
keurig aan de regels van hogerhand terwijl

|
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Claudel: Het Onderzoek. Een onderzoek naar
een golf van zelfmoorden binnen een bedrijf, zo verklapt mij de ﬂaptekst. Zo’n an-

zij feitelijk niet weten waartegen ze de

derhalf uur later ben ik een half boek verder

appartementen beschermen en wie hun op-

en loop ik naar huis, enigszins in verwar-

drachtgever is. Als er een derde bewaker bij

ring. Want over zelfmoorden is het nog

komt, breekt er in hun miniwereld oorlog

nauwelijks gegaan.
Er is een Onderzoeker die toegang probeert te krijgen tot het Bedrijf waar hij zijn
Onderzoek moet doen. Er is een stad waarin

uit. Een traag en surrealistisch boek, en dat
is deze Claudel ook. En net als De bewakers is
Het Onderzoek een allegorisch verhaal.
Claudel geeft genoeg aanwijzingen.

overdag de stoepen vol zijn met mensen die

Misschien zelfs wat te veel. De Onderzoeker

allemaal dezelfde kant op lopen, en waar de

noemt zijn ervaringen zelf ‘een parodie op

Onderzoeker onmogelijk de andere kant

de realiteit’. En er is natuurlijk het hoofd-

op kan gaan, laat staan de straat kan over-

lettergebruik bij functienamen en andere

steken. Er is een hotel waar de ontbijtzaal

benamingen. Een voor de hand liggende

de ene ochtend vol zit met schransende

manier om het Bedrijf en de personages uni-

Toeristen, de volgende ochtend met

verseel te maken. Zo gaat dit boek ineens

Ontheemden die een karig ontbijt voorgezet

over onze maatschappij, of nog breder, over

krijgen.
Ik lees verder als ik in de trein zit. Nor-

de menselijke staat. Met grote nauwgezetheid vasthouden aan regels terwijl die

maal gesproken geeft reizen per openbaar

belachelijk zijn, meelopen met de stroom

vervoer mij een gevoel van rust: het doel ligt

terwijl je zelf eigenlijk iets anders wilt,

vast, gedurende mijn rit bepaalt een ander

armoede zien terwijl je het zelf goed hebt.

de snelheid, er wordt nu niets anders van
mij verwacht dan dat ik blijf zitten tot ik op

Dit soort observaties levert bij de Onderzoeker gedachten op als ‘Zonder het idee

de plaats van bestemming ben – een gedach-

van een samenleving kan er geen orde be-

te die zelfs vertraging tot een feest kan ma-

staan. Er wordt vaak gedacht dat het anders-

ken. Maar intussen is de kafkaëske wereld

om is, maar dat is niet het geval. De mens

van Het Onderzoek me aangevlogen. Want de

heeft een orde gecreëerd terwijl er niets van

Onderzoeker, die kan ook niets meer doen

hem gevraagd werd.’ En: ‘[...] je [kunt] waar-

dan zich laten leiden. Hoe verder de roman

schijnlijk niet gelukkig [...] zijn zonder dat

vordert, hoe meer zijn eigen initiatief, zijn

iemand die ergens anders leeft aan geluk

eigenheid in de knel raakt. En dat is verre

moet inboeten.’

van rustgevend. Zeker omdat ook zijn men-

In dit soort beschouwingen dringt de
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auteur zich iets te veel op. Want hoewel ik

Zonder de herroeping

juist zo van literaire ﬁctie houd omdat ze
waar is al is ze dan niet echt gebeurd, bij het

Ik weet waarmee U bezig bent, al houdt U

lezen van deze roman (her)ontdek ik dat

dat voor mij verborgen: U pretendeert trouw

voor mij literatuur geslaagder is naarmate

te zijn, maar het leven dat U me hebt be-

die waarheid zich onnadrukkelijker aan mij

zorgd is een aandoening en een kwelling. U

voordoet. Wel blijf ik Claudel ook in deze

pest mij. U wilt me doden. – Ongeveer in de-

nieuwste roman waarderen vanwege zijn

ze bewoordingen richt Job zich in het mid-

|

den van hoofdstuk 10 van het gelijknamige
bijbelboek tot God. De bekende, voorheen in

67 Maatwerk Van de Haar over Fokkelman over Job

betrokkenheid op het leven, en zijn scherpe
oog voor Onze Zwakheden. Waarbij ik Onze
bewust met een hoofdletter schrijf. Want

Leiden werkende hebraïcus Jan Fokkelman,

bij Claudel blijft niemand buiten schot.

pionier van een vertelkundige, respectie-

Claudel schreef met Het Onderzoek een
waarschuwend boek. Het opschrift luidt:

velijk dichtkundige benadering van bijbelse
teksten, bracht zijn bevindingen bij het

‘Voor al degenen die nog komen, opdat zij

meest omvangrijke dichtwerk uit de

niet de volgenden zijn.’ Niet de volgenden

Hebreeuwse Bijbel onder in een verzorgd

die worden gek gemaakt door de malle-

uitgegeven boek in een prestigieuze serie

molen die het leven soms is, lees ik daar dan

van Sun. Onder de titel Het boek Job in vorm

maar veralgemeniserend en herkennend in.

presenteert Fokkelman een doorgaande

Ik ben intussen waar ik wezen moet, stap uit

nieuwe Nederlandse ‘literaire vertaling’ van

de trein, en probeer me door het leven niet

het boek, gevolgd door toelichtingen op elk

gek te laten maken, al moet ik daarvoor

van de 42 hoofdstukken. De vertaling heet

tegen de stroom in.

‘literair’ wegens zijn nauwkeurige geleding:
met witregels worden binnen elk gedicht

Philippe Claudel, Het Onderzoek. De Bezige

(vaak een hoofdstuk) strofen en strofengroe-

Bij, Amsterdam 2011, 253 blz., H 19,90.

pen of stanza’s onderscheiden, zodat thematische sprongetjes mooi uitkomen en er bin-

Elizabeth Kooman

nen het grote geheel een voelbare ritmiek
ontstaat. Fokkelman weet aannemelijk te
maken dat de dichter zijn werk op deze
wijze heeft opgezet en ‘doorgecomponeerd’.
Het meest kenmerkende van Fokkelmans
boek is de krachtige taal die zijn Job hanteert. Job, volgens de verteller en ook volgens God een integer en oprecht mens, ‘God
vrezend en het kwade vermijdend’ (1:1, resp.
8), is na een herhaalde weddenschap tussen
de ‘aanklager’ en God over de vraag of het
‘om niet’ is dat Job God vreest, met toestemming van God in het diepste ongeluk gestort. Job, die er zelf altijd voor op de hoede
was dat een van zijn kinderen stiekem God
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zou vervloeken, komt niets ongerijmds over

van het Hebreeuws en zijn grote gevoelig-

de lippen. ‘Zou ik het goede van God wel

heid voor de toon van een tekst weet Jan

ontvangen, maar het kwade niet?’, zegt hij

Fokkelman ons een heel nieuwe Job te pre-

(1:10). Waarop hij hoofdstukken lang minder

senteren, een gestalte die uiterst vrijmoedig

rustig aan het woord komt.

tegen God spreekt en hem volhardend zijn

Job begint, in hoofdstuk 3, met zijn

inconsequente gedrag voorhoudt (vers 9:

geboortedag en zijn verwekkingsnacht te

mij wel eerst zorgvuldig boetseren, en mij

vervloeken. Hij gaat daar ver in, roept er

dan vernietigen).
In Liter hebben we al eens een voorproefje

|
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bezweerders voor op, mensen die het zeemonster ‘Leviathan’ kunnen ophitsen. Job is

gehad (aﬂevering 52, december 2008) van

kapot, hij verlangt slechts naar de rust bren-

hoe dit werkt voor het hier genoemde

gende dood. Over God vraagt hij zich af:

hoofdstuk 10. Dat was een toelichting met

‘Waarom geeft hij het licht aan de ellendige /

het hoofdstuk als citaat, veel meer essay dan

en het leven aan wie het bitter te moede is?’

poëzie. Als je vervolgens in Het boek Job in

(3:20). Pas in deze vertaling viel mij op hoe

vorm de hoofdstukken aaneen doorneemt,

uitzichtloos dit hoofdstuk 3 is. Wanneer zijn

beginnen de woorden van Job te hameren.

vrienden hem even later vermanen beschei-

Zijn vrienden halen bekende theologie van

den te zijn en zijn zonden te overdenken,

stal, maar Job kan er niet mee uit de voeten.

wordt Job steeds feller, en eigenlijk vitaler.

Hij heeft niet gezondigd, geen geweld kleeft

In reactie op de ‘troost’ van Bildad is hij vaak

aan zijn handen en zijn bidden is zuiver

het scherpst, blijkt uit Fokkelmans verta-

(16:17), maar God loert op hem om te kijken

ling. Zoals in hoofdstuk 10.

of hij toch niet een kleine misstap zal

Waar De Nieuwe Bijbelvertaling Job nog

begaan (10:14). Of Job nu tegen zijn vrienden

tamelijk liefelijk tegen God laat zeggen: ‘U

spreekt of zich rechtstreeks tot God richt,

schonk me het leven en de liefde, / uw zorg

steeds zoekt hij contact met de God die hem

heeft mij bewaard’, vertaalt Jan Fokkelman:

onrechtvaardig behandelt. ‘Zie, hij staat op

‘Leven en loyaliteit hebt U mij aangedaan /

’t punt mij te doden! Ik wacht niet, / maar ik

en uw inspectie bewaakt mijn geest’ (10:12).

wil mijn gedrag recht in zijn gezicht verde-

Dat is onmiskenbaar anders van toon, on-

digen’ (13:15). ‘Als ik vóóruit ga is hij er niet,

vroom, verontwaardigd en verwijtend, ook

/ en indien achterwaarts – ik neem hem niet

cynisch. In de toelichting beargumenteert

waar. / Is hij links bezig – ik krijg hem niet

Fokkelman dat Job hier een lofprijzings-

te pakken; / wendt hij zich naar rechts – ik

cliché over ‘weldadigheid doen’ bezigt in

zie hem niet’ (23:8-9). ‘U bent veranderd,

een licht gewijzigde, verder in de Bijbel ner-

wreed geworden voor mij, / met uw volle

gens voorkomende vorm. Precies daardoor

kracht valt U op mij aan. [...] want ik weet

krijgt het zijn vileine werking. Job maakt

het: U voert me de dood in’ (30:21, 23a).

van het ‘weldadigheid doen’ of ‘goedertie-

Dat Job veel durft te zeggen, mag zeggen,

renheid bewijzen’ een regel die ook nog eens

is door dichters altijd al wel opgepikt. En

klinkt naar een bekend woordpaar als ‘leven

veel mensen hebben gezien hoe acteur Henk

en dood’ of ‘goedertierenheid en trouw’, met

van Ulsen de teksten van Job vertolkte.

als resultaat deze wanhopig God ter verant-

Vertalingen als de Leidse Vertaling en de re-

woording roepende ironie. Door zijn kennis

cente Naardense bijbel hebben wat meer oog
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voor de weerbarstigheid van Job en zijn taal

iets nieuws pretendeert te zeggen maar oude

dan de gangbare. Toch is Fokkelmans Job

wijsheden blijkt te prediken, met als origi-

nieuw, in bijna elk gedicht en door een alter-

neel element dat God Job door dit lijden dis-

natieve vertaling van enkele sleutelteksten.

ciplineren wil. De man eindigt (hoofdstuk

Deze Job houdt het langer uit tegenover

37) met een loﬂied op Gods kosmische

God, hij is zelfbewuster, hij is meer uit op

macht. Een reactie krijgt hij niet, niet van

recht, dat hij exclusief bij God zelf wenst te

Job en niet van God, behalve dan dat God

halen. Hij is zelfs ﬁlosoﬁscher, met al die

zich vertoont, in de storm. God spreekt vier

|

gedichten, schrijft Fokkelman, de hoofdstukken 38-41. In deze gedichten daagt God
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woordspelingen op bekende wijsheidsspreuken. En hij herroept aan het einde zijn
woorden niet, zoals in de meeste bijbels.

op zijn beurt Job: waar was jij toen ik de
aarde grondvestte? Waar woont het licht en

In hoofdstuk 28, na drie rondjes debat met

waar het duister, wie regeert de wildste

zijn vrienden, vat Job nog eens samen hoe

krachten van de natuur? Als God Job om een

hij de wijsheid ziet: alleen God peilt haar en

reactie vraagt, reageert deze bescheiden.

het enige wat wij hier op aarde weten is dat

Hij is nietig, wat kan hij terugzeggen? Hij

God de mens heeft gezegd dat wijsheid neer-

legt zijn hand op zijn mond (40:3-5).

komt op ontzag voor de Heer en wijken van

Dan gaat God door, en even lijkt hij te

het kwaad. Daarmee is Job, zonder dat hij

voldoen aan het beeld dat de vrienden van

het zelf weet, woordelijk gebleven bij zijn

hem hadden neergezet: ‘wil je mij schuldig

door God geprezen en door de aanklager

noemen om zelf gelijk te krijgen?’ Het the-

verdacht gemaakte levenshouding uit

ma blijft het majestueuze, en God voert het

hoofdstuk 1. De aanklager heeft zijn wed-

zeemonster Leviathan aan, helemaal aan het

denschap verloren.

begin door Job genoemd toen hij alsnog een

Voorlopig sluitstuk vormt dan Jobs welsprekende driedelige gedicht 29-31, waarin

vernietigende bezwering van zijn verwekkingsnacht wilde organiseren. Deze demo-

Job terugblikt op de geborgenheid en waar-

nen had hij niet moeten oproepen, sugge-

dering die hij in het verleden beleefde en de

reert Fokkelman, want nu krijgt hij de volle

toekomstverwachtingen die hij toen koes-

laag. De Leviathan is onvoorstelbaar ont-

terde, erbij stil staat dat van de hele omslag

zagwekkend, maar God omvat hem, hij is

de verandering van God zelf het ergste is en

Schepper.

zich ten slotte in een machtige reeks ‘zuive-

Heel belangrijk is hoe Job nu reageert

ringseden’ – die bijna zelfvervloekingen

(42:1-6). Hij zegt: ik heb dingen verkondigd

zijn – onschuldig verklaart tegenover de

te groot en te wonderbaar voor mij. Hij

God bij wie hij geen gehoor vindt. Dan heeft

stelt vast: van horen zeggen had ik van U

Job alles gezegd wat binnen menselijk

gehoord, maar nu heeft mijn oog U gezien.

bestek gezegd kon worden.

Maar hij besluit niet met: daarom herroep ik

Bekend is dat Job ten slotte antwoord

mijn woorden en buig ik mij in stof en as.

krijgt van God, uit het onweer, hier: de

Dat staat er niet, zegt Fokkelman, dat is

storm. Eerst wordt de lezer om de tuin

inlegkunde. Men leze: ‘Daarom heb ik er

geleid met een tamelijk lang intermezzo van

genoeg van, / maar ik ben getroost over mijn

een vierde, jongere vriend die met aplomb

[staat van] stof en as’, over mijn ellende. Nu
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God Job eindelijk heeft aangesproken, vier

Overal loert redding

machtige gedichten lang, weet Job zich
gehoord.

Als meisje van vijftien hoopte ik dat ergens

En God geeft hem vervolgens alsnog

op deze wereld een man zou rondlopen die

gelijk door hem fabelachtig te zegenen. Zou

voor mij bestemd was. Ik projecteerde mij-

God zich schamen, vraagt Fokkelman met

zelf in de lucht en keek van daaruit of er al

zoveel woorden, over de weddenschap waar-

iemand op weg was. Later las ik bij Plato dat

van zijn knecht Job het slachtoffer is gewor-

Zeus de mensen ooit van hun wederhelft
heeft gescheiden en dat ze vanaf dat
moment gedoemd waren tot zoeken. Bij de

|
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den (en waarvan de lezer weet, maar waarnaar de mens Job maar raden moet)? Job is in
ieder geval in de woorden van God de enige

dichter C. O. Jellema is dat tot het grote the-

die correct met hem gesproken heeft, de

ma van zijn werk geworden: het opheffen

anderen praatten slechts over hem – in 42:7

van die gescheidenheid.

speelt alweer een beslissende vertaalkwestie.
En dan heb ik het nog niet eens gehad
over Fokkelmans consequente praxis in

Van Hedwig Selles (1968) verscheen
onlangs haar derde bundel Schadenfreude.
Daarin staat het gedicht ‘Foto van een anti-

literair lezen, het alert zijn op nuances en

ik’ en daarin lees ik: ‘want wij weten niet /

contrasten, op wisseling van aangesprokene,

wat wij met onszelf moeten beginnen, /

thema, beeldveld of toon, op het nauwkeu-

het vechten, het beuken, / het smeken, het

rig bepalen van de verhoudingen naar vorm

bidden, / de nacht beklimmen / om het ver-

en inhoud tussen versregels onderling,

borgene los te laten // op het dak van de

strofen onderling, stanza’s onderling, de

dageraad // waar is iedereen?’ Ik lees het met

gedichten onderling. Bij bestudering in een

samengeknepen billen. Het is bijna te op-

leeskring zal een literair onderlegde ge-

recht, te eenzaam, te verlangend. In ‘Bokito

spreksleider niet overbodig zijn, maar op

Baywatch’ is het: ‘Dat ik aanwijzingen kan

welke manier dan ook gelezen is deze nieu-

vinden; / oplossingen voor orkanen en cyclo-

we Job zeer de moeite waard.

nen / en dat als ik wegren / de anderen mij
zullen volgen.’ Dat zoeken kan ook ont-

Jan Fokkelman, Het boek Job in vorm. Een

kend worden: ‘(overal loert redding)’ schrijft

literaire vertaling met toelichtingen. Uit het

Selles in de slotregel van het geestige

Hebreeuws vertaald, geannoteerd en ingeleid door

‘Ontologische vos’, waarin een vos kaal

de auteur. Sun, Amsterdam 2009. 276 blz.,

wordt doordat hij al zijn haren in een

gebonden, in stofomslag, H 34,90.

contact-envelop heeft gestopt. Zelfs in die
situatie verliest de vos niet zijn streken.

Gerda van de Haar

Meer nog dan een zoektocht naar de ander formuleren de gedichten in Schadenfreude
een zoektocht naar de ik, vaak neergezet als
(argeloos) dier. De ik is geen vis, maar zou
er misschien wel een kunnen zijn. Of een
zwaarddrager, vuurkeeltje of maanvisje. De
ik wil geen bezem op de binnenplaats zijn,
maar wel een paard ontdaan van zijn ruiter.
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Hoogtepunt van de bundel vormt voor
mij het gedicht ‘Schadenfreude’, dat ook de

Rechercheur Nouwen en het
geheim van de waarheid

titel van de bundel leverde. Hierin voegt de
ik, die eerst haar moeder naar zee heeft ge-

Zomertijd is detectivetijd. Op de televisie

bracht, zich bij duizend andere moederloze

wordt moord na moord gepleegd. Binnen

kinderen op zoek naar een nieuwe plek: ‘op-

twee uur leiden forensisch onderzoek en

nieuw een groentetuin beginnen, / de bonen

psychologische proﬁlering tot de oplossing

oogsten, snijden, zouten / met daarop een

van het drama: de dader heeft het gedaan.

Gemüsegarten der Nachbarn jagen.’
Ze schrijft powertaal, Selles, die ze vaak

Engelse platteland in de zekerheid dat alle
massamoordenaars achter slot en grendel

spottend en bizar precies tegen zichzelf in-

zitten. Eenmaal aangekomen op de vakan-

zet. Ze schrijft ook bijbels aangeraakte taal.

tiebestemming haalt de naar ontspanning

Met zweempjes wanhoop en ongeëvenaarde

snakkende mens drie (voor de prijs van twee)

humor tussen de religieuze dingetjes door.

lijvige boeken uit de tas. Weer drie daders

Het is als met geloven, je moet deze gedich-

worden gepakt. Daarmee is de orde hersteld

ten aanvaarden met al hun raadselachtig-

en kan het vergeten beginnen.

heid en mysterie. En de interpunctie op de
koop toe nemen, want die is, althans voor

Van Pieter Nouwen wordt gezegd dat hij
detectives schreef. Filosoﬁsche en/of metafy-

mij, vaak een regelrechte ramp. Vanwaar

sische speurdersverhalen en romans. Maar

toch die liefde voor het soms midden in een

wie Pieter Nouwen verzameld (drie voor de prijs

zin plaatsen van een puntkomma? Voor

van één) ter hand neemt, in de hoop even

sowieso al die willekeurig geplaatste punt-

lekker niks aan zijn hoofd te hebben, komt

komma’s of komma’s of niets als je iets

bedrogen uit. Ook al is in al zijn verhalen en

verwacht?

romans een ‘rechercheur’ op zoek naar een

Was Jaarringen (2001) nog echt de poëzie
van een beginner en tekenden zich in

oplossing voor een verschijnsel, Pieter
Nouwen schreef geen detectives. Hij schreef

IJzerbijt (2008) de heldere contouren af van

raadsels. Enerzijds raadsels die hij bedacht,

dit dichterschap, in Schadenfreude lijkt de

maar anderzijds raadsels die hem bedach-

dichteres haar vorm, toon en thema gevon-

ten. Enerzijds verrassende, naakte feiten van

den te hebben: niets is wat het lijkt. Waar-

het bestaan, die hij in een zinvol verband

mee ze de lezer vervolgens alle kanten

probeert te plaatsen, anderzijds feiten die

opstuurt, die dan niet meer weet hoe hij het

hem in hun wonderlijke verschijning zijn

heeft of waar hij terecht is gekomen. Maar

plaats wijzen. Rechercheur Nouwen speurt

gek genoeg is dat nooit erg. Er blijft altijd de

naar het geheim van de mens. Door zich te

hartverscheurende oprechtheid die ontroert,

verdiepen in het mens-zijn van zijn karak-

waardoor deze breekbare poëzie, hoe grillig

ters, probeert hij zijn eigen mens-zijn te

en cryptisch ook opgeschreven, zonder meer

ontraadselen. Maar het resultaat aan het

overtuigt.

einde van het verhaal of de roman is, dat de
oplossing van het raadsel schuilt in de

Hedwig Selles, Schadenfreude. Uitgeverij p,
Leuven 2011, 40 blz., H 15,00.
Jane Leusink

bevestiging ervan.

|

De toeschouwer kan rustig gaan slapen en
dromen van de vakantie naar het Zweedse of

71 Maatwerk Van der Zwaard over Nouwen

schotel en het hoofd van mijn moeder / und
später, viel später die Kaninchen / in den
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Woedend kon Pieter Nouwen worden om

del De god in de machine en de romans De licht-

de als zekere kennis gepresenteerde leegte

wachter en Het negende uur. Bij herlezing van

van moderne intellectuelen, die het raadsel

deze drie boeken werd ik geïmponeerd door

als achterlijk proclameren. Hij hekelde de

de eruditie van Pieter Nouwen. Elk boek is

arrogante gemakzucht van zich als intelli-

aanleiding om je te verdiepen in de musico-

gent beschouwende schrijvers, denkers en

logie, de ﬁlosoﬁe, de theologie, de geschie-

critici, die de geloofstraditie verkleuteren of

denis van de beeldende kunst, aanleiding tot

failliet verklaren omdat zij ‘er niets mee

het bezoeken van musea in minstens heel

|
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hebben’. In meerdere essays veegt Nouwen

Europa en het bijwonen van concerten op

de vloer aan met deze domheid (‘Scholastiek

historische locaties. Het is niet moeilijk om

voor de kleutercrèche’, Bloknoot 13, 4 (1995)

je dom te voelen in Nouwens gezelschap

3, blz. 26-39; ‘De adembenemende leegte

en dat zit het lezen soms in de weg. Maar

van het kuitertdom’, Bloknoot 19, 6 (1997) 1,

Nouwen kan het niet laten om als recher-

blz. 30-45).

cheur alle feiten boven tafel te krijgen.

Nouwen citeert Orthodoxy van G. K. Chesterton: ‘Het is altijd gemakkelijk de eigen
tijd zijn zin te geven; de moeilijkheid is, zijn
eigen zinnen niet kwijt te raken. Het is al-

Vandaar die niet-aﬂatende inzet om de mens
te beschouwen in al zijn uitingsvormen.
Het risico van die erudiete overvloed is
dat de poëzie ondersneeuwt. Nouwen is

tijd gemakkelijk een modernist te zijn, zoals

meer denker dan dichter. Hij benadert het

het ook gemakkelijk is een snob te wezen.’

raadsel van de mens meer met argumenten

Daarmee is Nouwens queeste getypeerd.

dan met beelden. Waar hij wel in beelden

Achter zijn woede schuilt droefheid; achter

schrijft, raakt hij mij het meest. Zo kan ik

die droefheid schuilt het verlangen om de

geen vuurtoren meer zien zonder te denken

zin niet kwijt te raken. Vanuit dat verlangen

aan De lichtwachter:

entert Nouwen de zielloze wereld. Hij weet
maar al te goed hoe makkelijk het is om de

‘Het licht op de gotische kerktoren van
Westkapelle was een beetje als God, vond je.

mens failliet te verklaren en het bestaan

Zelfs in de chaos van een noodweer zorgde

zinloos. De rechercheur zoekt tenslotte zijn

het voor de veiligheid van mensen als

eigen evenwicht in een wankelende wereld.
Deze essays zijn overigens niet opgenomen in Pieter Nouwen verzameld. Helaas, want

kapitein Murakami; het was steeds betrouwbaar. En alomtegenwoordig was het ook.
’s Avonds in bed kwam het in alle huizen

ze geven een goed inzicht in zijn drijfveren.

waar je sliep – eerst bij Provoost, later bij

Zijn laatste satirische roman, De pias van het

Carlier, bij Kodde – door een kier tussen de

Pentagon, maakt evenmin deel uit van de

gordijnen je kamer in. Elke drie seconden

verzameling, waarschijnlijk vanwege het

zag je het op een plafond, op het bloemetjes-

tijdgebonden karakter ervan. Ook dat is

behang of op een deur van een klerenkast.

jammer, want achter die bonte, hilarische

Eenentwintig, tweeëntwintig, drieëntwin-

verzameling van feiten en ﬁctie, schuilt die-

tig, ﬂits – eenentwintig, tweeëntwintig,

zelfde woede om leeghoofdigheid, dezelfde

drieëntwintig, ﬂits – eenentwintig... Het

zorg om de machinaties van de macht en

licht was steeds bij je, als een onmisbare

hetzelfde verlangen naar bezieling.

bewaarengel in de nacht, die telkens, zacht,

Wat staat er dan wel in: de verhalenbun-

‘ik ben er, ik ben er’ zei.
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Maar van nabij wekte de engel vrees.

Ik ben er dagelijks mee bezig,

Toen je de eerste keer in het donker onder

maar ik doe er niet meer aan

hem stond, sloeg je hart op hol van ontzag.
Je keek omhoog tegen de torenmuur en die

Dat schreef Paul van Vliet, en Nico ter

leidde je blik langs een duizelig makende

Linden acht het van toepassing op Willem

heirbaan van bakstenen naar iets dat onmo-

Elsschot, zo zegt hij in Een zoekende ziel. Over

gelijk scheen. Want het licht dat zo beschei-

Willem Elsschot. Het verschil is dat Elsschot

den in je slaapkamer ﬂuisterde, stond hier

er van jongs af aan niet ‘aan gedaan’ heeft.

nacht, maar die draaiden in een imponeren-

Ter Linden.

de stilte. Hoe kon die macht, die je hier liet

Dit boekje is een soort lang essay, waarin

beven, zo vroeg je je af, hoe kon die macht de

de auteur een aantal werken van Elsschot

dwalende schepen op zee en jou in je bed

langsloopt en zoekt naar sporen van geloof

liefhebbend koesteren?’
Dit vind ik Nouwen op zijn best. Na deze

en ongeloof. Voor ik begon te lezen, verbaasde me die hele zoektocht. Elsschot een

passage word je nog een roman lang meege-

zoekende ziel? Wat ik me van zijn werk

sleurd met de hoofdpersoon, heen en weer

herinnerde, waren Laarmans en Boorman,

geslingerd tussen licht en donker, gezet in

de antihelden in Lijmen, Het been en Kaas

de spanning tussen waarheid en leugen. De

die verzeild raken in zaken waarin ze ten

laatste zin van De lichtwachter is: ‘Ik mag

diepste liever niet verzeild waren geraakt.

hopen dat ik veilig ben.’ Voor de duur van de

Volgens Ter Linden spelen berouw, biecht en

roman ben je dat in elk geval niet, maar

boete een grote rol in deze werken, maar

tegelijkertijd wordt het verlangen naar ge-

maakt dat van de schrijver een zoeker?

borgenheid grondig opgestookt. Sterker: in
dat verlangen schuilt de geborgenheid.

Hier hield mijn lezing van Elsschots
oeuvre op. Reden genoeg dus om Ter Linden

Op 2 februari 2007 werd Pieter Nouwen

het voordeel van de twijfel te geven. Zijn es-

onverwacht ‘verzameld tot de vaderen’. Nu

say wekte mijn nieuwsgierigheid, en dus las

is hij ook op papier verzameld. Minder com-

ik De verlossing en Het dwaallicht. Inderdaad,

pleet dan gehoopt, maar het is genoeg om

in die boeken speelt (on)geloof een grotere

aan dolende rechercheurs in een beperkte,

rol. Zoals Ter Linden opmerkt, kan Elsschot

opgefokte wereld te denken te geven over de

behoorlijk scherp, in de beleving van

grandeur en misère van de mens.

sommige (toenmalige) lezers zelfs spottend
schrijven over christelijke dogma’s. Maar

Pieter Nouwen, Pieter Nouwen verzameld.

dat is het nou net, volgens Ter Linden. De

Uitgeverij Thoth, Bussum 2011, 588 blz.,

dogma’s liggen onder vuur, maar van God en

H 29,90.

geloof blijft Elsschot af. Dat is voor hem een
reden om achter de spotter een geloofs-

Kees van der Zwaard

zoeker te zien, een mens met een godsverlangen.
In De verlossing kan ik in hoofdpersoon
Pol de godzoeker niet goed zien. Hij richt

|

Maar uit zijn werk blijkt dat hij er wel
dagelijks mee bezig was, in de lezing van

73 Maatwerk Kooman over Ter Linden over Elsschot

als vier wentelende balken boven je; vier
wieken die hadden moeten zoeven door de
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zich inderdaad tegen dogma’s, maar doet

Mag ik in de klas van meneer

dat dan zelf ook weer op het kortzichtige af.

De Boer?

Bovendien: in mijn beleving past bij het
zoeken naar geloof en God het doen van het

De verleiding is groot: kijken hoe de ver-

goede, het zijn van een medemens voor je

schillende hoofdstukken van Denken over

naasten. Of in elk geval: een poging daartoe

Dichten in de krant hebben gestaan, maar

doen. En dat zie ik niet in Pol, die zijn

dan als artikelen die eens in de zoveel tijd in

vrouw afranselt.

het katern ‘Letter & Geest’ van Trouw te vinden waren. De behoefte om te vergelijken

|
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De twijfelaar die geloof noch ongeloof
kan belijden, zit zonder meer ook in míjn

dringt zich op, want hoofdstuk 4 van dit 23

lezing van Het dwaallicht, evenals de man die

hoofdstukken tellend boek was volgens mij

moeite heeft met dogma’s. Tekenend zijn de

echt het laatste in de artikelenserie en dat

volgende passages. Laarmans in gesprek met

heb ik een paar maanden geleden nog maar

drie vreemdelingen: ‘Even later vraagt Ali:

in de krant gelezen. Kortom: er is iets met de

“Gelooft u werkelijk in de man aan het

volgorde gebeurd. Vervolgens vroeg ik me af

kruis, Sir?” “In onze luchtstreek wordt alge-

waarom er niet een duidelijke bronvermel-

meen in hem geloofd.”’ En wanneer Laar-

ding te vinden was zodat ik direct kon zien

mans een tekening maakt van Christus aan

wanneer welke dichter centraal stond in de

het kruis, volgt daarop de zin ‘Zij laten

gesprekken tussen Theo de Boer en Peter

dieper medelijden blijken dan van eenig

Henk Steenhuis. Het antwoord moet wel

Christen ooit kan uitgaan en Ali zegt “arme

zijn dat de artikelen allemaal enigszins

man”.’ Dat is geen spot, dat is een spiegel.

bewerkt zijn en dat ze door plaatsing in het

Was Elsschot een zoekende ziel? Ter

boek ook een andere functie kregen dan ze

Linden pretendeert niet een sluitend ant-

als incidenteel verschijnende artikelen had-

woord op die vraag te hebben en geeft ook

den. Omdat ik een vervelend jongetje ben,

andere lezingen weer. Maar in zíjn lezing is

keek ik toch nog even naar de publicatie in

Elsschot er een. Een mooi voorbeeldje dus

de krant van het artikel rond Milosz. Dat

weer van het in gesprek gaan met literatuur.

stond in de krant van 4 oktober 2008, het

Beide gesprekspartners zijn van invloed op

had een andere titel en, jawel, Steenhuis

het resultaat. In dit gesprek van Ter Linden

sprak De Boer toen nog met ‘u’ aan.

met Elsschot vond een zoekende ziel een

Het belangrijkste verschil lijkt dat dit

tweede. In mijn gesprek met Ter Linden en

boek zich zoveel aangenamer laat lezen dan

Elsschot voegde zich daarbij zo nu en dan

de krant. Allereerst ziet het er prachtig uit:

een derde.

fraai vormgegeven, ruim voorzien van
foto’s, al is het wel een beetje jammer dat

Nico ter Linden, Een zoekende ziel. Over Willem

Chris J. van Geel het moet doen met een

Elsschot. Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar,

kwalitatief waardeloze foto, terwijl op de

Amsterdam 2011, 112 blz., H 14,95.

pagina daarnaast een prachtige, vier maal zo
grote foto van Anneke Brassinga prijkt, om

Elizabeth Kooman

me maar te beperken tot één voorbeeld van
een wat minder gelukkige keus. Daar staat
tegenover dat er prachtige platen te vinden
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zijn die wat verder gaan dan plichtmatige

heeft een gedicht telkens goed bestudeerd.

portretjes: een foto van het Prins Clausplein,

Hij haalt er allerlei achtergrondinformatie

van een Brabantse kermis, een reproductie

bij, zoals interviews met dichters; hij ziet er

van Jan Erik Wedholm.
Maar het boek als ding was en blijft vooral een vreugde vanwege het formaat en de
aangename wijze van binden die ervoor
zorgt dat het boek open blijft liggen op de

niet tegenop om het bijzondere van een gedicht van Otten te verduidelijken door er delen van Vondels Lucifer tegenover te plaatsen.
Af en toe vroeg ik me af of iets nog wel
met poëzie of met het gedicht in kwestie te

eetkamertafel.
Want ik heb ontdekt hoe dit boek het

dat Steenhuis zijn meester weer bij de les
haalt, ten tweede dat De Boer zich uitwei-

meest tot zijn recht komt. Je leest er elke dag

dingen permitteert die niet wegvoeren van

één hoofdstuk uit en om jezelf te plezieren

het onderwerp, maar die door een omweg

mag je er soms twee op een dag – in het

juist meer verduidelijken over het onder-

weekend bijvoorbeeld. Het boek ligt op

werp. Bij Les Murray bijvoorbeeld wordt

bescheiden maar uitnodigende wijze open

heel uitdrukkelijk voor deze exercitie

voor je klaar. Zo heb ik driekwart van het

gekozen, en terecht. Maar soms ook zijn er

boek met veel plezier gelezen. De regelmaat

escapades die de zaak alleen maar verleven-

werd overigens wreed onderbroken door een

digen en die ook wel eens een commentaar

vakantie van enkele weken en ik weet nu

op een actualiteit zijn, want ja, het boek

dat ik mijn vakantie beter had kunnen uit-

komt echt uit 2011.

stellen.
Dan de inhoud. Als een Watson stelt

Theo de Boer is ﬁlosoof. Hij is een ﬁlosoof die van gedichten houdt. Hij wil die ge-

Steenhuis zijn vragen aan Sherlock de Boer.

dichten tot hun recht doen komen, maar hij

Het interview is een aantrekkelijke vorm

is een ﬁlosoof. Dat merk je steeds weer, maar

voor lezers. Het kan niet anders of er zijn de

vooral in het begin en al helemaal aan het

nodige redactionele kunstgrepen uitgehaald

eind. Behalve de 23 hoofdstukken zijn er

om er telkens een leesbaar en zo echt moge-

‘Woord Vooraf ’ en een ‘Woord Achteraf ’.

lijk interview van te maken. Dat is gelukt.

Door die twee wordt duidelijk waarom De

Dat Steenhuis dat kon, wisten we dankzij

Boer en Steenhuis voor een bepaalde volgor-

het boek dat hij samen met Mieke Boon

de gekozen hebben. De hoofdstukken zijn

schreef, Filosofie van het kijken (2009). Ook dat

gegroepeerd in delen die ook in de ﬁlosoﬁe

boek heb ik intussen en ik had de boeken

belangrijke onderwerpen zijn, meer in de

samen willen bespreken, maar ook dat boek

postklassieke ﬁlosoﬁe dan in de klassieke

heeft recht op tijd.

(de verschillen daartussen worden uit de

In Denken over Dichten staat meestal één

doeken gedaan). Het boek laat zien dat

modern gedicht centraal, maar soms zijn het

moderne poëzie, zeg maar, poëzie vanaf het

er twee en af en toe is het een gedicht van

midden van de negentiende eeuw verschuift

eeuwen terug. Die gedichten worden uitge-

van apollinische naar dionysische poëzie.

legd door een toegewijde schoolmeester en

Sinds Horatius diende de poëzie het beeld

een weetgierige leerling. Meester De Boer

dat wetenschap en politiek van de werkelijk-
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maken had. Toen ik daar wat beter op ging
letten, vielen me drie dingen op. Allereerst

75 Maatwerk Borgdorff over De Boer & Steenhuis

opgeslagen pagina. En zo heeft het ruim een
maand op mijn bureau gelegen, of op de
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heid hadden te bevestigen, maar zo’n hon-

Tree of Life

derdvijftig jaar geleden kwam daarin een
verandering. Moderne poëzie kwam niet

In bijna alle professionele recensies over de

meer met algemene waarden en waarheden

ﬁlm The Tree of Life staat dat het de ﬁlm van

en bevestigde niet meer het wereldbeeld zo-

een ﬁlosoof is. Dat de ﬁlm poëtisch is. Het

als de wetenschap dat mensen voorschotel-

zal allemaal lovend bedoeld zijn. Maar het

de. En dat niet om tegen de wetenschap in te

laat vooral de tekortkoming van een ﬁlm-

gaan, maar omdat intussen duidelijk werd

recensie zien. De recensent zoekt woorden
voor wat hij heeft gezien, maar komt uit bij
woorden die in wezen niets zeggen.

|
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dat natuurwetenschap, want daar gaat het
hier vooral om, alleen een werkelijkheid laat
zien waarin veel ontbreekt van wat voor
mensen essentieel is aan die werkelijkheid.

Ik had mij dan ook voorgenomen nooit
meer naar een ﬁlm te gaan waarvan wordt

En zoals de wetenschap zoekt, zoekt de

gezegd dat hij ‘poëtisch’ is. Bijna altijd heeft

poëzie, met haar eigen middelen van klank,

zo’n recensent gezocht naar een positief

betekenis en verstechnische mogelijkheden.

woord dat eigenlijk wilde zeggen: te lang-

Tot besluit. De verleiding is groot om

zaam, te saai. De ﬁlm Honing is daarvan een

nog eens in de aantekeningen te duiken die

voorbeeld. Niet om door te komen. Ik had

ik bij lezing van dit boek maakte, maar ik

constant het gevoel dat de ﬁlm nog gemon-

beheers me. Lees het zelf. De Boer is een aan-

teerd moest worden.

gename leermeester, Steenhuis een bijzonder prettige medeleerling.
Gelukkig kan ik nog enkele weken voor-

Maar dan The Tree of Life, die ik miraculeuzerwijs toch ben gaan zien. Ik denk dat
recensenten de ﬁlm ﬁlosoﬁsch en poëtisch

uit met dat andere boek van Steenhuis. En

noemen omdat ze dat andere woord niet

wat De Boer betreft: hij zal vast niet stoppen

willen gebruiken: christelijk. Want hoewel

met het lezen van gedichten, en hopelijk

Jezus er niet in voorkomt, is deze ﬁlm uit-

ook niet met de verslaglegging daarvan.

gesproken christelijk. The Tree of Life maakt
een half jaar kerkgang overbodig.

Theo de Boer & Peter Henk Steenhuis,
Denken over Dichten. Hartstocht en rede komen in

Terug naar het poëtische. Je zou kunnen
zeggen dat The Tree of Life is opgebouwd uit

contact. Uitgeverij Lemniscaat, Rotterdam

twee gedichten en een verhaal. De ﬁlm

2011. 261 blz., H 34,50.

opent met een (te lang durende) passage
over het ontstaan van de wereld: beelden en

Len Borgdorff

geluiden zonder plot of heldere lijn schakelen zich aaneen. Een gedicht dus. Een beetje
à la Lucebert, een vleugje Ted van Lieshout
en nog wat Job 39. Ook het einde is poëzie.
De poëzie van Johannes op Patmos en van
niemand anders.
Tussen de twee ‘gedichten’ wordt een verhaal verteld zo helder als het maar zijn kan:
God geeft het leven, neemt het weer weg
op zijn tijd en van hem moet de verlossing
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komen, want wij mensen verkloten de boel.

In de wachtkamer van de

Excusez le mot. De ﬁlm draait feitelijk om dat

ouderdom

ene paulinische zinnetje: ik doe wat ik haat.
The Tree of Life is geen ﬁlosoﬁsche ﬁlm
dus, geen onbegrijpelijke, saaie, ‘poëtische’

In ons taalgebied is het werk van Richard
Wilbur niet zo bekend. Bij mijn weten ver-

ﬁlm. The Tree of Life is een samenvatting van

scheen er maar één keer een Nederlandse

het evangelie, een verhaal dat Jezus zelf ver-

vertaling van zijn werk (‘Liefde roept ons tot

teld had kunnen hebben om de mensen dui-

de dingen van deze wereld’, vertaald door

bijbelse ﬁlm gemaakt die direct naar God de

van de Amerikaanse poëzie. De voormalige

Vader verwijst. Precies wat Jezus deed met

Poet Laureate (1987) en tweevoudig winnaar

zijn hele leven.

van de Pulitzer Prize werd 1 maart jongstleden 90 jaar. Gedurende zijn lange leven

Terrence Malick (script, regie), The Tree of

werkte Wilbur aan een indrukwekkend

Life. 2011, 139 min. Met o.a. Brad Pitt, Sean

poëtisch oeuvre dat meer dan zestig jaar

Penn and Jessica Chastain.

omspant. Vorig jaar verscheen zijn nieuwste
bundel, getiteld Anterooms.

Peter van Dijk

Het is een in omvang bescheiden bundel,
maar hij biedt een staalkaart van het kunnen
van Wilbur. Gedurende heel zijn leven
schreef Wilbur poëzie, kindergedichten en
teksten voor musicals, en vertaalde hij
poëzie van anderen. Deze diversiteit komen
we in Anterooms tegen. Ook nu zijn de gedichten vormvast – een ander kenmerk van
zijn werk, want Wilbur is geen liefhebber
van de vrije versvorm. Daarnaast is zijn toon
als altijd licht en hoopvol. Mildheid is zijn
kenmerk. Zelf zei hij een aantal jaren geleden daarover: ‘Ik heb de neiging positief te
zijn. Ik hoop dat ik in het grootste gedeelte
van mijn werk geen cheerleader voor het
universum ben, maar iemand die beschrijft
hoe het voelt om er deel van uit te maken.’
Daarin slaagt hij nog steeds, ook nu hij op
hoge leeftijd is gekomen.
Het woord ‘anteroom’ kan op verschillende manieren vertaald worden, maar de
betekenis van ‘wachtkamer’ verdient hier de
voorkeur. In de gedichten is een mens aan
het woord die aan het eind van zijn leven is

|

Jan Eijkelboom). Maar in de Verenigde
Staten is Richard Wilbur de Grand Old Man

77 Maatwerk Van Die over Wilbur

delijk te maken dat verlossing noodzakelijk
is. Terrence Malick heeft een prachtige,
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gekomen. Hij blikt terug op wat geweest is,

gewikkeld is; het zijn vooral de beelden die

hij kijkt vooruit op wat hem nog te wachten

zich niet meteen laten begrijpen. Het ge-

staat, er is sprake van verdriet om het verlies

dicht opent met een zonnewijzer bedekt met

van dierbaren, maar tegelijk van dankbaar-

dooiende sneeuw. De wijzer wordt steeds be-

heid om wat is en is geweest. Maar door dat

ter zichtbaar en het geluid van de tikkende

alles loopt de rode draad van bereidheid om

druppels geeft de tijd aan. Maar halverwege

het einde onder ogen te zien – een bereid-

kantelt het gedicht en wordt het beeld van

heid die niet zonder hoop is.

de zonnewijzer verlaten voor dat van dromen: duistere maar duidelijke beelden die
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In het gedicht waarmee de bundel opent
is het al meteen raak. Het is getiteld ‘The

zijn als een vensterruit met spinnenwebben:

House’ en gaat over een (zijn?) vrouw die

‘Where, before our eyes, / All the living and

tijdens de laatste, moeitevolle periode van

the dead / Meet without surprise.’

haar leven telkens droomde over een wit
huis aan een kust. ‘Is ze nu daar?’ vraagt de

Waarom die kanteling van beelden? Zijn
de dromen zelf de bedoelde wachtkamers?

slotstrofe van het gedicht: ‘Is she now there,

Het lijkt er wel op, want Wilbur gebruikt in

wherever there may be? / Only a foolish man

beide gevallen het meervoud. Maar betekent

would hope to ﬁnd / That haven fashioned

dit dat het hiernamaals een illusie is? Het

by the dreaming mind. / Night after night,

gedicht geeft geen uitsluitsel. Het onttrekt

my love, I put to sea.’
Ook ‘A Measuring Worm’ gaat over de

zich nog altijd aan mijn greep. Is dat ook
niet het kenmerk van poëzie lezen: net

laatste dingen. De dichter ziet een geel ge-

zolang de code zoeken totdat de brandkast

streepte rups langs het vensterglas omhoog

‘klik’ zegt? Of niet, want dat kan ook nog.

klimmen. De beweging van de rups zorgt

Dan moet je het ermee doen.

voor een kleurwisseling van zijn lichaam, en

Het zal de lezer intussen duidelijk zijn

dat wordt in het gedicht het beeld van een

dat Wilbur een religieus mens is. ‘Waar-

semafoor die de boodschap uitzendt over

schijnlijk kan ik, op een losse manier,

een onzekere toekomst.
In de bundel is iemand aan het woord die

gekwaliﬁceerd worden als een religieus
dichter,’ aldus Wilbur zelf in een interview

dicht bij de grens van het leven is gekomen.

in 2004 (Fourteen on Form, Conversations with

Hij maakt dan ook de balans op, zoals in ‘A

Poets). Echter in datzelfde interview zegt

Reckoning’, waarin schaamte over gênante

Wilbur dat het in deze tijd moeilijk is om

zaken uit zijn leven de boventoon voert.

poëzie te schijven die vanzelfsprekend bin-

‘Maar moet je daar boete voor doen?’ vraagt

nen de grenzen van een welomschreven ge-

hij zich af. Misschien is het juist de trots

loof valt. Hoewel Wilbur zelf anglicaans is,

áchter de schaamte die vergeven moet wor-

kan hij niet meer schrijven in een anglicaans

den.
De gedichten van Wilbur zijn niet
moeilijk – ook niet voor iemand die niet
bedreven is in het lezen van Engelstalige

vocabulaire, zoals bijvoorbeeld George
Herbert vier eeuwen geleden nog wel kon.
Desondanks staan er ook in deze bundel
Bijbels getoonzette gedichten. In ‘Psalm’

poëzie. Maar uitgerekend het titelgedicht

klinkt een loﬂied op het leven – ook op de

‘Anterooms’ vormt wat mij betreft een uit-

zorgen die het met zich meebracht. En bij de

zondering. Niet dat het grammaticaal in-

tekst uit Prediker 11 (‘Werp je brood uit over
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het water’) schreef Wilbur een hoopvol gedicht. Prediker belooft ons dat het uitgewor-

Uitnodiging

pen brood later teruggevonden wordt.
Daarom, zo concludeert de dichter, is het
geen zonde om te geven in de verwachting

Zout in de pap of mosterd na de
maaltijd?

te ontvangen. Het gedicht eindigt met de
woorden: ‘Therefore I shall throw / Broken
bread, this sullen day, / Out across the snow,
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// Betting crust and crumb / That birds will

Wat betekent het geloof in de
kunst?

gather, and that / One more spring will
come.’
Naast deze gedichten van eigen hand
treft de lezer vertalingen aan van gedichten
van Mallarmé, Verlaine, Horatius, Brodsky
en Symphonius. Wilbur nam ook een kindergedicht en een tekst voor een musical in
de bundel op. Zodat – zoals al aangeduid –
deze bundel ook een indruk biedt van wat
de lezer in het andere werk van Wilbur kan
aantreffen. Voor degene die het werk van
Richard Wilbur niet kent is Anterooms dan
ook bijzonder geschikt als eerste kennismaking. ‘Ook teruglezen is een legale vorm,’
las ik in een artikel van Hans Werkman.
Richard Wilbur, Anterooms. New Poems and
Translations. Houghton Mifﬂin Harcourt,
New York 2010, 64 blz., H 17,99.
Piet van Die

Dat is het onderwerp van de
jaarlijkse Literatuurdag die
gehouden wordt op 5 november
2011 in Utrecht.
Deze dag wordt georganiseerd
door Christelijk Literair Overleg
(clo), Nederlands Bijbelgenootschap (nbg; Bijbel10daagse)
en Liter (christelijk literair
tijdschrift).
Willem Jan Otten en Rick de Gier
verzorgen op deze dag de
lezingen. ’s Middags zijn er
diverse workshops, onder meer
van Liesbeth van Binsbergen en
Enny de Bruijn.
De Literatuurdag wordt
gehouden in de Tuindorpkerk in
Utrecht. Deze locatie is met
openbaar vervoer gemakkelijk
te bereiken.
Meer informatie over de dag en
informatie over aanmelding is
te vinden via:
www.christelijkliterairoverleg.nl.
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Schrijvers
Tewin van den Bergh (1975) werkt in het boekenvak en maakt voorstellingen met kindertheater kop op.
Len Borgdorff (1952) werkt in het onderwijs. Poëzie: Geregeld in een steen (2003), De bakker, de
slager en de herders (2007).
Teunis Bunt (1959) doceert Nederlands, is criticus bij het Nederlands Dagblad, maakte vele
literaire interviews en redigeerde een poëziereeks bij uitgeverij Mozaïek. Bunt blogt:
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teunisbunt.blogspot.com.
Piet van Die (1955) is predikant te Papendrecht.
Peter van Dijk (1973) is verhalenverslaafde en uitgever bij Brandaan en Vuurbaak.
Liesbeth Eugelink (1970) is schrijver en essayist. Publicaties onder meer: Recepten voor de ziel
(2005) en Niets in mij gelooft dat. Over religie in de moderne Nederlandse literatuur (2007).
www.liesbetheugelink.nl.
Van der Graft (1920-2010). In 2007 verscheen Praten tegen langzaam water. Gedichten 1942-2007,
een keuze. Onder zijn eigen naam Willem Barnard schreef hij bijbelessays, onder meer
verzameld in Stille omgang (1992, 2005 5 ). In 2008 verscheen Orthodox of niks. Barnards verzamelde dagboeken 1945-2005 verschenen onder de titel Een zon diep in de nacht (2009).
Gerda van de Haar (1965) publiceerde met Marcel Barnard het handboek De Bijbel cultureel:
de Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw. Zij werkt aan een studie over Marcel Möring.
Oek de Jong (1952), romanschrijver en essayist. Recente publicaties: De wonderen van de heilbot
(dagboek, 2006), jubileum-editie Opwaaiende zomerjurken met herziene tekst, foto’s en
essay De roman als oerschreeuw (2009), mevrouw Len (verhaal, 2009). www.oekdejong.nl.
Elizabeth Kooman (1985) studeerde Nederlandse Taal en Cultuur in Leiden. Ze schrijft over
literatuur en is als redacteur verbonden aan Liter.
Admiel Kosman (Haifa, Israël, 1957) is sinds enige jaren werkzaam in Berlijn als hoogleraar
religieuze en joodse studies. Hij publiceerde negen dichtbundels.
Jane Leusink (1949) debuteerde in 2003 met de bundel Mos en gladde paadjes (bekroond met
de C . Buddingh’ Prijs) voor het beste debuut. Zij studeerde Nederlandse Taal- en
Letterkunde. Poëzie onder meer: Tot alles goed strak staat (2011).
Les Murray (1938) is een Australische dichter. Hij publiceerde meer dan dertig dichtbundels.
Een bloemlezing uit Murrays werk, in het Nederlands vertaald door Maarten Elzinga,
verscheen in 1997, getiteld De slabonenpreek.
Willem Jan Otten (1951) is dichter, schrijver en essayist. Laatste poëzie: Gerichte gedichten
(2011). Laatste roman: Specht en zoon (2004). Laatste toneel: Alexander (2006). Recente
essays: Niets heb ik van mijzelf (met Kees Verheul en Clay Hunt, 2010), Onze Lieve Vrouwe
van de Schemering (2009). In voorbereiding: De vlek (najaar 2011), een roman in verzen.
Kees van der Zwaard is schrijver, theoloog en theatermaker. Vanaf 17 september speelt
Cees Geel de door Kees geschreven monoloog af – terug naar Srebrenica; 2 november gaat
zijn nieuwe solo in premiere: De broer van Job. www.keesvanderzwaard.nl.
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Van de redactie

van God en het christelijk geloof, maar wij richten daarbij dit keer onze aandacht
op de jeugdliteratuur in de breedste zin van dat woord. Van prentenboeken gaat
het via kinderbijbels naar boeken voor jongvolwassenen, die tegenwoordig in veel
boekhandels en bibliotheken te vinden zijn onder de noemer ‘young adults’.
Zoals altijd is er nieuw werk in de vorm van verhalen, gedichten en essays.
Daarnaast wordt er ingegaan op het werk van anderen, in bijdragen die u gewoonlijk in de rubriek Maatwerk zou aantreffen. Maar de speelsheid van de jeugd sloeg
op ons over, en omdat de waarde van tradities meestal des te duidelijker wordt
wanneer ze af en toe doorbroken worden, leek het ons geen probleem voor een
keer af te wijken van die gewoonte.
Toch is er orde, dit keer door een thematische vierdeling in het nummer.
Omdat literatuur voor kleine en grote mensen helemaal niet zo ver uit elkaar
hoeven te staan, hielpen vier grote mensen ons aan een citaat om de afdelingen
te openen.
We beginnen in den beginne, met de schepping. Wim Hofman, met zijn open
ogen voor de wonderlijke natuur, schept al associërend bij het scheppingsverhaal
dichterlijke teksten waarin de zon glanst van vetkrijt, en waarin het krioelt van de
krabben. Drie prentenboeken geïnspireerd op het scheppingsverhaal worden bekeken door Gesineke Veerman. Als lezer heb je al snel het idee dat in kinderbijbels
de tekst uit Genesis nauwgezetter wordt gevolgd, maar is dat ook zo? Willem van
der Meiden kijkt en vergelijkt.
Een vergelijking tussen verschillende kinderbijbels maakt Van der Meiden ook
over de vertelling van Noach en zijn ark. Dat is het tweede thema in dit nummer.
In De Arkvaarders, een roman voor jongvolwassenen van Anne Provoost, brengt
Noachs ark de vraag van uitverkiezing met zich mee, beschrijft Hermen Hoek.
Met deze grote vraag en nog veel meer grote vragen zit het boek Om acht uur bij de
ark vol, laat Elizabeth Kooman zien. Ook in drie prentenboeken gaat Noachs ark
te water, waarbij het prentenboek van Geert de Kockere er volgens scribent
Teunis Bunt met kop en schouders bovenuit steekt.
Het derde katern kan worden samengevat onder de brede noemer geloofsbele-
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weg twee tot honderd. Zoals altijd zoeken we in Liter naar literaire verbeelding

1 Van de redactie

Dit themanummer van Liter is een nummer over boeken voor kinderen van pak-
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ving. Welk beeld kunnen kinderen van God hebben? Hoe bidden zij tot God? Wat
is de invloed van grote mensen om hen heen op hun geloofsleven? In een verhaal
van Hadewijch Griffioen komen dit soort vragen terug. In dit deel komen twee romans voor young adults aan bod: Janneke de Jong schrijft over Eén minuut eerlijkheid van Bjørn Sortland, een boek vol liefde, kunst, en bovenal vol (verlangen naar)
geloof. Ger van Hoek neemt Nu weet ik het van Aidan Chambers voor zijn rekening,
een boek met een stellige titel dat juist over onzekerheden gaat en aan het denken
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zet. Van redacteur Marlies Verwoerd zijn er twee betrokken bijdragen in dit katern, en collega Hilde Bosma neemt ons mee naar het bedritueel van haar dochter
Isa, van wie bij dit essay een verdrietige tekening staat.
Over verdriet gaat het helemaal in het laatste katern van dit nummer. God kan
een steun zijn in verdriet. Maar tegelijk is het soms juist lastig dat je je ook nog
tot een God hebt te verhouden wanneer de wind je venijnig om de oren blaast. In
een verhaal van Koos Meinderts stelt een kind vragen naar de berusting van opoe,
die zich tijdens het bidden zelfs door de kat niet laat afleiden. Verdriet is in kinderboeken een groot thema. Minder vaak krijgt God daarbij een rol van betekenis.
Hij is er wel in het door Ger van Hoek gelezen Het grote misschien, van John Green,
een young adultroman waarin kostschoolleerlingen rouwen om hun omgekomen
vriendin. Hij is er ook in Oscar en oma Rozerood van Eric Emmanuel Schmitt.
Verwacht alleen geen antwoorden, want ‘alleen onbelangrijke vragen hebben een
duidelijk antwoord’.
Begint u maar. Een goede raad, waarmee al veel mensen oud zijn geworden: dooft
het kind in u niet uit.

*
Liter biedt veel kwaliteit voor weinig geld. Dat blijft ook zo, maar we zien ons
wel genoodzaakt om voor 2012 een ander laag bedrag voor een abonnement
te vragen, namelijk H 36,00. Studerenden betalen per 1 januari H 30,00.
Liter is nu ook online. We werken hard aan een nieuwe website, binnenkort
te vinden op www.leesliter.nl. Daarnaast is Liter ook te vinden op Twitter
(ALeesliter) en Facebook (Pagina ‘Liter – literair tijdschrift’). Hiermee hopen
we elkaar nog vaker tegen te komen. Als u af en toe ook digitaal iets van ons
wilt horen, kunt u ons uw e-mailadres geven. Wilt dat met vermelding van
naam en woonplaats sturen aan administratieAleesliter.nl?
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In mijn hand houd ik het standaard handboek van geboorteafwijkingen bij de
mens. Smith’s recognizable Patterns of Human Malformation, vierde druk, door
Kenneth Lyon Jones, M. D., kindergeneeskunde, uc/San Diego, 1988. [...] Deze
foto hier laat bijvoorbeeld de vogelkopdwergen zien. [...] Het meisje heeft een
grote neus en grote ogen, haar kaak wijkt een beetje en haar kaak is klein.[...] Haar
peinzend kijkende grote broer lijkt erg op haar. [...] ‘Lief en vriendelijk’, zegt de
tekst over de vogelkopdwergen; ze zijn ‘matig tot ernstig geestelijk gehandicapt.
[...] Zoals veel vogelkopdwergen lijden ze aan ontwrichting van de heupen. [...]
Snel afgeleid.’ Zegt de tekst.
De Talmoed specificeert een bepaalde zegenspreuk die iemand zegt wanneer hij
een persoon ziet die vanaf de geboorte mismaakt is. [...] De zegenspreuk voor deze
gelegenheid [...] luidt: ‘Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze God, Koning van de
wereld, Die bijzondere wezens schept.’
Annie Dillard, Een beetje Goddelijkheid, Amsterdam 2000.
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Wim Hofman Begin
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Een boek moet een begin hebben en de Bijbel heeft een prachtig begin.
Eerst moet er licht zijn, en donker en licht moeten uit elkaar, een verschil van
dag en nacht. Dat is al heel wat. Het wordt avond en morgen: de eerste dag.
Een firmament scheidt even later hemelwater van het andere water beneden,
de wind is Gods adem. Je hebt zee aan de ene kant en aan de andere kant land en
daarop komen allerlei planten groeien, planten met bloemen en met zaden en
bomen met bladeren en vruchten, te veel om allemaal op te noemen. Aan de hemel
komt verlichting, een soort lampen worden aangebracht: de zon voor overdag en
de maan voor in de nacht. Dat gaat niet zomaar eventjes. Er zitten dan al zowat
vier dagen en nachten op.
De lucht is blijkbaar bestemd voor de ontelbare vogels en andere vliegende
wezens en de zee wordt het terrein waar het gaat wemelen van de vissen en allerhande andere creaturen. Dan wordt het weer avond en morgen: de vijfde dag.
Daarna krijg je dan de dag waarop al die andere dieren tevoorschijn komen: wilde
beesten en tamme dieren en diertjes, mannetjes en wijfjes, het krioelt ervan. En
niet te vergeten de mens: man en vrouw. Het is alsof het daarom draait. Dan
wordt het weer avond en morgen, de zesde dag. Maar wees maar gerust: er komt
nog een dag.
Die eerste bladzijden hebben in de loop van de tijd ontelbare mensen geroerd,
aangezet tot eerbied, verwondering, nadenken. Niet alleen omdat dat verhaal nu
eenmaal voorin het boek terecht kwam, maar vooral door zijn grote schoonheid
en poëtische kracht.
Er is nog een tweede scheppingsverhaal, dat echter heel anders van toon is. En
waarin we dingen lezen over het ontstaan van het kwaad in de wereld.
Er wordt op andere plaatsen gerept over de schepping, bijvoorbeeld in het
boek van Jezus Sirach dat spreekt over de meesterwerken van de Wijsheid, de zon,
de maan die vol wordt en afneemt, de sterren die sieraden zijn aan de hemel, de
wind, de woorden die tekort schieten om al het wonderlijke te bezingen. In de
eindpassages van het boek Job gaat het onder andere over het bouwen van de
wereld, het temmen van de zee, de ochtendsterren die eenstemmig juichen, de
poorten van de duisternis. Het bevat de opvallende beschrijvingen van het
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machtige nijlpaard en de verschrikkelijke krokodil die, zoals alle schepselen,
onderworpen zijn aan een goddelijke macht.
De teksten die volgen zijn echter associatief ontstaan, vooral na het lezen van
het eerste verhaal. Ze gaan over het maken van een zon, over weerlicht en
hemelwater, over wind, over het strand aan de zee met zijn vogels en allerlei
andere dieren en over het verzinnen van een oceaan, een maan, een vrouw, een
man.
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in de zomers van mijn jeugd
In de zomers van mijn jeugd regende het
altijd en altijd. De lucht was altijd donker. De wolken
waren blauwzwart als schoolinkt. Fel licht
knipperde achter de bossen aan de horizon.
Er klonken geluiden alsof er stukken hout, latten, stokken gebroken werden.
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Of alsof er een kanon werd afgevuurd. Vogels
maakten dat ze wegkwamen. Zware dreunen klonken er en alles trilde dan,
soms was het alsof je een trap in je buik kreeg.
Als je bliksem zag moest je tellen tot je de donder hoorde.
Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven en zo verder.
Na wat rekenen wist je of de bui wegtrok of dichterbij kwam.
Eens kwam hij wel erg dichtbij. Dat was schrikken.
De bliksem sloeg in een flits met veel gekraak in een den.
De boom spleet en een tak ging roken.
Dat de boom niet in brand vloog lag natuurlijk aan de harde regen.
Want regenen deed het! We waren drijfnat. We schuilden
onder een afdakje van een schuur, mijn vader en ik
en het regende en regende maar.
Dat was raak, zei mijn vader. Ik hoorde wat hij zei,
al had ik mijn handen nog op mijn oren.
In de schuur gingen de kippen achter ons eerst erg hard kakelen,
daarna maakten ze veel klagende geluiden.
Hun stemmen waren schor van het klagen en zeuren.
Ze deden niet alleen zielig omdat wij daar stonden.
Mijn vader trok een schoen uit en keek naar het gat in zijn zool,
en stak zijn vinger erdoor en bewoog die heen en weer.
Hij trok ook zijn sok uit en wrong er water uit.
Zijn voet was wit. Hij bewoog zijn tenen een paar maal op en neer.
Nu, als ik eraan terug denk, vermoed ik
dat hij me wilde vermaken. Misschien dacht hij
dat ik treurig was om de regen. Maar dat was niet zo.
Ik keek naar de druppels die in plassen vielen
en soms cirkeltjes maakten en soms luchtbelletjes.
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zon
In die tijd kon de zon nog praten,
toen had hij een gezicht,
met ogen en een mond.
’s Morgens ging hij open,
en ’s avonds ging hij dicht.
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Roze was hij soms,
bijvoorbeeld in de winter,
of wit, maar meestal geel.
Kleur mij vandaag maar geel, zei hij
met een knipoog. En met vetkrijt
kleurde ik hem dan helemaal geel.
Ik deed dat met veel plezier
en hij straalde en lachte en glom
breeduit op mijn papier.
(Wat viel er eigenlijk te lachen?
Niet veel,
maar daar gaat het nu niet om.)
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wat een krabben
Wat een krabben komen opeens tevoorschijn!
Ze komen her en der uit het zand vandaan.
Ze komen vanonder en tussen de stenen vandaan.
Je hoort hun poten krassen en hun scharen graven
en hun rugschilden schuren tegen de stenen.
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Het is alsof ze in een ondergrondse bijeenkomst
afspraken hebben gemaakt. Woorden
waren niet nodig, een paar maal
schudden en rammelen met wapens
en pantsers was genoeg en nu
komen ze op het afgesproken teken tegelijk
in beweging. Ze hebben maar één doel.
Ze zijn vastberaden. Ze rennen één kant uit,
in de richting van de zee. De zee is in één woord
schitterend, dat is waar, maar
dat is het niet waar ze op uit zijn.
Er is daar een poeltje, en daarin ligt een vis!
De zee is schitterend, de zon schijnt overal op.
Het water van de poel blikkert,
de vis is van zilver. Een mooie dag,
maar niet voor de vis. Zijn laatste
ogenblikken zijn verschrikkelijk.
Zijn wereld gaat in één minuut
veranderen. Daar komen ze, de krabben, ze rennen
zo hard ze kunnen op hoge poten over het zand,
hun scharen in de hoogte,
niet omdat ze zich willen overgeven en genade willen,
integendeel, ze dreigen, genade kennen ze niet.
Ze houden hun tengels gereed
zoals iemand met veel trek het bestek
in de handen knelt, klaar om aan te vallen.
De voorhoede is al het water in, is al bij de arme vis,
ze knippen zijn vel open scheuren er stukjes af.
De krabben pulken en plukken en knijpen en trekken.
De vis lijkt nog te spartelen, maar dat is schijn,
het zijn de krabben die hem laten bewegen.
Een laatste dansje. O, de vis,
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zijn oog keek daarjuist nog wanhopig
de oneindige hemel in. En nu is hij niet meer te zien.
Nu is hij begraven onder een massa
wriemelende kwaadaardige krabben.
Ze gunnen elkaar niets, geen schub,
geen vinnetje, geen graatje. Ze zijn een
en al vraatzucht.
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Als alles op is en naar binnen gewerkt
zoeken de krabben weer de plaats op
vanwaar ze gekomen zijn. Ze kruipen tussen
de zwartblauwe stenen weg of ze werken zich
achterwaarts het natte zand in, niet te vlug,
ze kijken naar elkaar
en steken bij wijze van groet nog even
hun grootste schaar in de hoogte. Knip, knap,
tot de volgende keer.
Nog even en de zee zal alle sporen wegwissen
en gladstrijken. De stenen met hun groene algen
en zeepokken en de krabben zullen
onder water verdwijnen. De zon zal ook zo ondergaan
en ophouden met schijnen.
Ach, zo mooi en gladjes ging het niet. De vogels.
Opeens waren er vogels. Zo’n regel of twintig hierboven
waren ze er eigenlijk al. Waar kwamen ze
zo opeens vandaan? Hingen ze niet rond bij de boer
met zijn ploeg? Zaten ze niet bij de vuilnisbelt
of op de friettent? Uit de lucht vallen ze.
Sommige hebben natuurlijk met hun scherpe gele ogen
gezien dat er op dat strand iets te halen viel.
Ze hebben de andere gewaarschuwd met hun krijsen.
Die terug krijsen. Van alle kanten komen ze. Snel
als de wind zijn ze. En al zijn ze wit,
ze verduisteren de zon. Ze storten zich
op de krabben. Misschien willen ze
ook wat van de vis, maar ze pakken de krabben.
Hun snavels zijn als beitels, ze hakken gaten
in de ruggen en buiken van de krabben. Met hun bekken

LITER 64 (binnenwerk)_Opmaak 1 06-04-13 14:40 Pagina 10

trekken ze de tengels van de krabben. Soms
vliegen ze op, nemen een krab aan één poot
mee de lucht in, laten hem te pletter vallen
op de stenen. Het rugschild kan als schaaltje
dienen om uit te eten. Een rampzalige hamerslag
van de snavel en een krabbenschaar barst open.
Want het gaat om het oranjewitte goedje
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dat erin zit. Maar ze moeten snel zijn
en uitkijken: er zijn altijd soortgenoten
die gemakkelijk wat willen meepikken.
Resultaat: geruzie, gekrijs, gefladder.
Maar als alles op is en het werk gedaan
gaan ze weer naar de plek waar ze vandaan kwamen,
het omgeploegde veld, de schoorsteen, de vuilnisbelt
of ze cirkelen wat in de lucht
of dobberen rustig op het rustige water van de zee.
De zee die altijd alles wel weer gladstrijkt en de
stenen en krabben en rommel en karkassen
met zijn groene en troebele water bedekt.

Nee, het ging dus eigenlijk zo: eerst komen de krabben, ze rennen over het zand. Ze
hebben een halfdode vis zien liggen. De eerste colonne is bij de vis, als daar opeens de vogels
zijn die zich halsoverkop op de krabben storten die de vis te pakken hebben of die over
het strand lopen, richting vis. Ze pikken in op de krabben, ze pikken elke krab die ze maar
te pakken kunnen krijgen. De krabben vreten als razend door aan de vis, ze kruipen
vechtend over elkaar heen. De meeuwen vreten de krabben. Rukken ze in stukken. Ze zijn
snel. Sommige krabben maken dat ze wegkomen. Geschrokken graven ze zich in. Andere
verbergen zich weer tussen de zware stenen. Een ravage blijft achter. De vogels spelen
nog wat met restjes en blijven rondhangen tot het water komt dat alles gladstrijkt en de
krabbenruggen, de afgerukte poten, de stenen met krabben en al onder water laat
verdwijnen.
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aan het strand van de zee
Voor kleine Frank (4)

Wit is het schelpje dat ik vond.
Ik houd het tegen mijn oor,
ik denk dat ik een zeetje hoor.
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11 Wim Hofman Begin

Spannend vind ik de tengel van de krab
met zijn scherpe puntjes, lichtgeel en groen,
maar nu kan hij niets meer doen,
niet knippen en niet knijpen.
Hij ligt doodstil in het zand.
En dan de zeester, zacht roze en oranje,
zo groot als mijn hand.
Maar nee, het mooist van al
zijn die blauwe kwalletjes.
Ze zwemmen met schokjes, één twee, één twee.
Het is alsof ze met hun allen
dansen op muziek,
de schitterende muziek van de zee.
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doorgaand op klee
in negentien zes had Paul Klee
het over de zee
daarop golven ik citeer
daarop een boot
daarop een vrouw
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daarop een man
het staat zo in zijn dagboek
ik heb geen idee
of hij het ooit tekende en waarom
de man weer bovenaan moet staan
waarom niet eerst een maan
of een middernachtelijke zon
zoals hij die wel verzon eerst een maan
boven de oceaan met golven
daarop een boot
daarop een man
daarop een vrouw
daarop een hoed
met daarop ik citeer maar weer
een vogel met daarop een hoed met veer
met daarop een vogel
daarop een hoed
daarop een bloedrode vogel
die er met één tik
van zijn scherpe vuurrode snavel
een eind aan maakt
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wind
Je blaast zand
over zand.
Vogels leer jij vliegen.

dat je bestaat.
Maar zeg toch
asjeblieft
wat je zeggen wil
voordat je weer gaat.
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een bewijs

13 Wim Hofman Begin

Het water beweegt:
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Willem van der Meiden Idylle en verstoring
De schepping in kinderbijbels
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Het paradijs – toen alles nog goed was. Zou het ooit nog terugkomen? De veronderstelde idylle van de Hof van Eden (Genesis 1 en 2) is de eeuwen door in kinderbijbels met veel variatie verbeeld. In het grootste deel van de negentiende eeuw
staat de opvoeding van kinderen tot redelijke schepsels en oppassende burgers
centraal. Waren kinderbijbels aanvankelijk toch vooral hulpmiddelen voor jonge
mensen om de bijbelverhalen – liefst letterlijk – uit het hoofd te leren, vanaf de
laatste decennia van de achttiende eeuw komt een nieuw type verlichte kinderbijbel overgewaaid uit Duitsland. Met behulp van Bijbelse personages wordt kinderen een deugdenspiegel voorgehouden – en ook een ondeugdenspiegel. Helden en
schurken uit de Bijbel worden de kinderen ten voorbeeld gesteld. Letterlijk soms:
‘Word zoals de jonge Samuel, word nooit zoals de oude Saul’. Er is een boek
bekend waarin enkele tientallen deugden van Jezus worden opgesomd – bijvoorbeeld dat hij zijn ouders gehoorzaamde, een vak leerde, dagelijks zijn handen
waste, zijn eten netjes opat en braaf naar de kerk ging – en die deugden van Jezus
worden in één moeite door vertaald in een reeks van deugden die opvoeders van
kinderen kunnen afvinken in hun pedagogische voortgangsrapportages. 1
Deze toon houdt het een eeuw lang vol, tot ongeveer 1870. Het scheppingsverhaal in dergelijke kinderbijbels culmineert in de schepping van de mens, die
meteen al wordt neergezet als een autonoom, redelijk en verlicht wezen. Op
afbeelding 1 2 zien we een treffend voorbeeld van Adam die de dieren namen geeft.
Soeverein staat hij daar, de kroon van de schepping. Hij wordt letterlijk verlicht
door hemelse genade – of is het een straal van de Verlichting die hem van bovenaf
bijschijnt bij zijn rationele arbeid?
Latere kinderbijbels uit de negentiende eeuw laten het geharnaste rationalisme los en tonen de jonge lezer en kijker inniger beelden. De romantiek heerst in
afbeelding 2 3, een pastoraal tafereeltje, waarbij de graveur het met het Bijbelverhaal niet zo nauw neemt en Adam en Eva er voor de gezelligheid een kind en
een soort bambihertje bij geeft. Kinderen kregen zij in de Bijbel echter pas na hun
verdrijving uit het paradijs (Genesis 3) – en de pijn van het baren krijgt Eva er nog
als smart bij. Daar hebben kinderbijbels begrijpelijkerwijs steeds minder belangstelling voor, maar een tijdlang hinken ze nog op twee gedachten. De illustrator
etst hier de Hof van Eden in strijklicht en zet in op de mogelijke knuffeldichtheid
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van de idylle, maar in deze kinderbijbel wordt zonder enige moeite het zoet met
het bitter gecombineerd. Want hoe soft de illustraties soms ook zijn, de verhalen
worden vrijwel letterlijk en ook in hun donkere tinten aan de kinderen doorverteld. Dat geldt ook voor een van de grootmeesters van het genre, W. G. van de
Hulst, die klassieke reformatorische denkschema’s paart aan een groot invoelend
vermogen en veel vertelplezier. In zijn Bijbelsche vertellingen voor onze kleintjes 4
heeft hij veel superlatieven en meeslepende interpunctie op zijn palet om de idyl-

hemel. Dáár woonde God, de Heere die zijn Vader was. – Die had hem al die mooie
dingen gegeven. – Die zou altijd voor hem zorgen. Dat maakte Adams hart nòg
blijder... O, ’t was alles zoo mooi, zo mòòi!’ Het zal de auteur er niet van weerhouden om de barsten in het ideaalbeeld een hoofdstuk later schril uit te vergroten.
In het verloop van de twintigste eeuw verdwijnt stilaan de kramp en focussen
kinderbijbels – zeker als ze gemaakt zijn voor jongere kinderen – op het vreedzaam naast elkaar leven van mensen en dieren, op de paradijsidylle dus. Mooi
voorbeeld is de illustratie van A. Jagtenberg, die een halve eeuw geleden (afbeelding 3) 5 het jonge volkje trakteert op een vrolijke beestenboel, een zonnige
dierentuin waarin de twee eerste mensen hun ogen uitkijken. De auteur, Johanna
Kuiper, sluit naadloos aan bij de sfeer van de illustratie. Zij beschrijft met veel
plezier de menagerie, zelfs tot in detail, en verkneutert zich over deze met pais en
vree en wederzijdse tolerantie versierde samenleving. Grappig is dat deze auteur
bij de beschrijving van de ontwikkeling van de dierenwereld de evolutionaire ontwikkeling volgt. ‘Wat was het nu opeens gezellig in het water en levendig! Maar
op het land was het nog stil, totdat een schildpad op het idee kwam uit het water
te klauteren en uit wandelen te gaan. Dat ging niet gemakkelijk, want de schildpad is een dikkerd en hij heeft korte, kromme pootjes.’ Het beest oefent zich vervolgens in het leven op land en in het water en rapporteert aan zijn soortgenoten:
‘Zwemmen is toch plezieriger dan lopen.’ En als dan de mensen ongehoorzaam
zijn geweest en bestraft worden, stelt de auteur scherp op de teloorgang van de
idylle. Adam vindt Eva ineens lelijk, ze krijgen woorden, ze worden bang van de
dieren, zien plotseling dat die gevaarlijke klauwen, stekels en tanden hebben, en
de dieren beginnen ook onderling ruzie te maken en elkaar op te eten. Maar er
komt ooit een nieuw paradijs, belooft God, en die belofte bepaalt van het begin tot
het eind het register van deze ‘vrijzinnige’ en ‘paradijselijke’ kinderbijbel. Zo
wordt de toon van het verhaal van de verdrijving lichter en krijgt de idylle steeds
meer de nadruk. Dat de eerste mensen naakt waren en zich daar niet voor schaamden, heeft de makers van kinderbijbels en vooral de illustratoren in kuisere tijden
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van alle mooie dingen, die God gemaakt had... En Adam keek rond in die groote,
schoone wereld. Hij was zoo blij, zoo blij! En hij keek ook naar omhoog, naar den
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le te schilderen: ‘Die eerste mensch heette Adam. O ja, die was het allermooiste
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wel eens voor problemen gesteld. Lange haren, hoog gras, op de heup getorste
dieren of kunstig gedrapeerde boomtakken onttrekken vaak de uiterlijke geslachtskenmerken aan het nieuwsgierige kinderoog. Of de mensen worden van zo
grote afstand geportretteerd dat de details van hun lichamen vervagen. De eerste
twee mensen hebben daarentegen – Bijbels-theologisch aanvechtbaar – wel
steevast een navel. In de jaren zeventig neemt, zoals op alle fronten van de samenleving, de kuisheid af en krijgen Adam en Eva in kinderbijbels in de gaten dat ze

boom en vanuit de lucht wordt gadegeslagen door al even innige tortelduiven,
die klaarblijkelijk het goede voorbeeld geven – ze zoenen. 6 De tekst van Karel
Eykman sluit daarbij aan: ‘Ze speelden met de dieren. Ze aten de vruchten die ze
vonden. Ze hadden nog geen kleren, maar dat kon ze niet schelen. Ze rolden door
het gras, ze sprongen in het water en spatten elkaar nat.’ De verstoring van de
idylle wordt beschreven als een volwassenwording. God zegt: ‘Jullie zijn nu
mensen geworden die zelf voor eten moeten kunnen zorgen. Jullie moeten graven
en spitten, zaaien en maaien. Jullie zullen ook merken wat het is om pijn te
hebben en wat het is om dood te gaan.’ God sluit af met: ‘Jullie moeten nu zonder
tuin kunnen leven.’ Het paradijs als de jeugd van de mens – een in kinderbijbels
weinig voorkomende metafoor.
In de laatste decennia wordt het jonge kinderen in kinderbijbels veelal naar de
zin gemaakt. Behalve in kinderbijbels voor orthodox-protestantse kring vijlen
schrijvers en illustratoren steeds meer de scherpe kantjes van de bijbelverhalen
weg en vergoelijken ze de soms weinig kindvriendelijke passages. De toegenomen
dominantie van het beeld levert dan taferelen op die de kloof van 2500 jaar moeiteloos overbruggen, zonder al te veel clementie voor de oorspronkelijke tekst.
In recente kinderbijbels wordt de verdrijving uit het paradijs (Genesis 3) minder
schril uitgebeeld of zelfs gebagatelliseerd ten gunste van een weergave van het
paradijselijke leven zelf. Ronduit gezellig en weinig oosters is bijvoorbeeld het
paradijs uit afbeelding 5 7 : we zien een schommelende moeder Eva, een tuinierende vader Adam, een gedomesticeerd rund en drie kindertjes maar liefst: wat wil
een mens nog meer? De tekst schakelt na deze scène moeiteloos over naar de ark
van Noach. Geen verdrijving en geen Kaïn en Abel – niets aan de hand.

Noten
1. Het betreft het zeer uitgebreide voorwoord van de Middelburgse predikant Jacobus Willemsen bij een herdruk van de pedagogische klassieker uit de Gouden Eeuw van Johannes
de Swaef, De Geestelycke Queeckerye uit 1621, Middelburg 1740.
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afbeelding 4 een innig verliefd stel zien dat bloot danst, een hartje tekent op een
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open en bloot gelukkig met elkaar mogen zijn. Tekenaar Bert Bouman laat in
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2. Tekening (anoniem) uit F. H. Fijnje, Bijbelsche geschiedenis voor jonge lieden, Van der
Post 1847.
3. Gravure van W. Thomas uit P. Huet, Prentbijbel voor kinderen, De Hoogh 1873.
4. Spruyt 1926. In 1918 publiceerde Van de Hulst voor oudere kinderen bij dezelfde uitgever zijn Bijbelsche geschiedenissen.
5. Tekening van A. Jagtenberg uit Johanna Kuiper, De kinderbijbel van Johanna Kuiper,
Paris z.j. (1959).
6. Tekening van Bert Bouman uit Karel Eykman, De eerste mensen, Moussault 1973, één
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uit een reeks boekjes die de voorlopers zijn van Woord voor Woord uit 1976.
7. Tekening van Aurélie Guillerey uit Gwénaëlle Boulet, Je eerste bijbel, kbs/vbs 2006.
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Gesineke Veerman Toen kwam jij
Drie prentenboeken met de schepping als inspiratiebron *

man. Hier doe ik wat ik wil. Ze bouwt een roze villa met bubbelbaden en gymzalen, maar voelt zich na een tijdje wel alleen.’ Ik vertel het leerlingen tijdens het
filosofieproject Filoland, waarin leerlingen hun eigen land mogen ontwerpen
en zo allerlei filosofische vraagstukken oplossen. ‘Kan dat zomaar, een grens
trekken?’, vraag ik. ‘Kun je een wereld voor jezelf maken, helemaal zoals jij dat
wilt?’
Terwijl de leerlingen hun ‘hyperhuisdierland’ en ‘de vage eilanden’ ontwerpen
bedenk ik dat we het eigenlijk over de schepping hebben. God maakte scheiding
tussen het licht en de duisternis, tussen de wateren onder en boven de aarde,
tussen zee en land, de dag en de nacht. Hij trok als het ware de grens. Dit is het
wel, dat is het niet.
Op mijn tafel liggen drie prentenboeken: De zesde dag, Voordat jij er was en Hoe
het varken aan zijn krulstaart kwam. Alle drie gesubsidieerd door het Fonds voor de
Letteren, dat we voortaan ook wel het fonds voor de schepping kunnen noemen.
De makers hebben in het scheppingsverhaal in ieder geval voldoende aanknopingspunten gevonden om zelf creatief te worden. Als kleine goden hanteren ze
pen en penseel.
Vriendje van klei
De zesde dag is een dwarsligger vol kleurige collages en beeldgrapjes. Zo staan de
olifanten er op de eerste bladzij voor de helft niet op en zitten er pleisters op de
handen van de schepper. Het lijkt wel of de eerste pagina aanvankelijk was geschrapt en per ongeluk vóór het titelvel is terechtgekomen. Op deze extra pagina
wordt het avond en ochtend, de zesde dag. In die volgorde, net als in de Bijbel.
Want aan elke nieuwe morgen gaat een avond vooraf.
God is een kind dat een zandkasteel maakt en een boomhut bouwt, en daarna
een sneeuwbeest en een speelgoedbootje dat hij vooruit blaast op de woestijnvijver. Als laatste stukje kunst- en vliegwerk plakt hij vogelveren op zijn lichaam
en stijgt hij op. De dieren kijken toe, maar negeren hem. God is eenzaam en maakt
een vriendje van klei. ‘God ging zitten en zuchtte. Toen dacht hij aan zijn eigen
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streep door het land. Zo. Dit is mijn land, en buiten de streep is het van de buur-
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‘Mevrouw Pardoes zet een kistje met witte verf achter op haar fiets en trekt een
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spiegelbeeld. Hij bestudeerde zijn tenen, knieën en buik. Hij keurde zichzelf van
alle kanten. Hij trok aan zijn neus, zijn haar en zijn oren en kneep in zijn wangen.
“Zo moet het”, fluisterde hij. “Zo en niet anders”. Hij zette het [kleipoppetje] op
het gras en zag dat het goed was.’ Hij bakt het in zijn speelgoedvulkaan en maakt
er nog een. Die bakt hij iets langer, zodat hij donkerder wordt. De dieren besluiten de drukke bende te negeren. “Maar dat gaf niet, want God zag dat het goed
was”.’
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Toen kwam jij
In Voordat jij er was maakt God de mens niet naar zijn beeld, maar maakt en verzint
een kind zijn eigen wereld. Het begint nogal verwarrend. ‘Voordat jij er was, was
er niks.’ Maar een pagina later zie je een berglandschap en botsen Wolf en Konijn
in hun sportwagen tegen iets geks zonder vacht. Er was dan misschien een leegte
voordat jij was, maar toch niet niks. De dieren en mensenrollen blijken omgekeerd. “Wat is het?”, vroeg Wolf. “Een mensje”, zei de dokter [een oude schildpad]. “Een mannetje. Dat kun je zien aan dat haar op zijn gezicht.”’
Het mannetje wordt in een doos gezet met een tredmolentje. Hij staart ongelukkig voor zich uit. Op een avond scharrelt er iets in de tuin. ‘“We hebben een
aanloopmeisje,” zei Konijn. Ze zetten het vrouwtje bij het mannetje in de doos.
“Ben je niet bang dat er meer komen?”, vroeg Wolf. “Voor je het weet hebben we
een nest.” “Ach kom”, zei Wolf. “De wereld is toch niet alleen maar van de dieren?
Maar toch ook een beetje van de mensen?”’
‘Toen kwam jij.’ Jij bent een jongetje met donker haar en een groot uitroepteken op je t-shirt, dat zien we op het plaatje. De eerste dag maakte je een landschap. En wat jij maakt is echt, want het is een fotootje in de tekening. Een hulststruik die lijkt op een boom en een bosje narcissen. Op de tweede dag maakte je
een auto. Alles wat je wilde hebben kon je hier zelf maken. Nieuwe dieren, een
lieveheersbeestje. ‘Je was niet verbaasd. Je kon doen waar je zin in had en je vond
dat het best goed was wat je allemaal deed.’ Op de zevende dag rustte je uit en
stuurden je ouders je naar bed. ‘Toen ging je twijfelen. Je kon wel geloven dat je
alles had gemaakt, maar misschien leek het maar zo.’ Plotseling schoot je in de
lach. En dat had je wél zelf uitgevonden. Dat wist je heel zeker.
Op de laatste bladzijde zien we je in bed liggen en vinden we alles wat je gemaakt hebt terug in je speelgoed naast je bed of de plaatjes aan de muur. Echt en
verzinsel lopen in jouw hoofd door elkaar, net als bij ieder klein kind. Het doet
me denken aan het versje van Hans en Monique Hagen. ‘Een zucht is onzichtbaar,
net als de wind. De nacht is onzichtbaar, als de dag begint. Onzichtbaar zijn de
dingen die ik kwijt ben, die ik nooit meer vind. Maar met mijn ogen dicht zie ik
alles wat mijn hoofd verzint.’
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Best grappig eigenlijk
Hoe het varken aan zijn krulstaart kwam werd in 2010 bekroond met een zilveren
griffel. Tijdens het lezen blader ik telkens terug naar het schutblad. Is dit boek
wel bedoeld voor kinderen? De zinnen zijn zo ingewikkeld voor de prentenboekleeftijd. Het antwoord dient zich vanzelf aan. De deurbel gaat en op de stoep
staat een blond jongetje van een jaar of negen. ‘Heeft u misschien een heitje voor
een karweitje?’, vraagt hij beleefd. En of ik dat heb!

boek is niet voor mijn leeftijd’, zegt hij, zodra hij het uit heeft. ‘Oh, ja?’ Het jongetje, dat Mees blijkt te heten, legt uit: ‘Het verhaaltje is heel simpel. Er zijn dieren
en die zijn eigenlijk helemaal naakt, en dan komt God en die zorgt dat ze niet
meer naakt zijn.’ Het boek is dus voor jongere kinderen. ‘Zou je het van de bibliotheek lenen voor je kleine zusje?’ ‘Ja, hoor, het is best grappig eigenlijk.’
Oké. Ik lees het nog een keer. De bladzijden zijn van prettig papier dat niet
snel vouwt. De taal ligt soepel in de mond. Je kunt je uitsloven met verschillende
stemmetjes en lachsalvo’s. Hopelijk heeft het kind dan het geduld om het verhaal
uit te luisteren. Ik herinner me nu hoe ik zelf als kind las. Ik werkte me door de
stijl, sfeerbeschrijvingen en karakterschetsen heen, want alles wat telde was de
verhaallijn. En die is inderdaad in de drie regels van Mees samen te vatten.
De speelse vondsten zijn kennelijk vermaak voor de voorlezers, zodat we ons
niet gapend voor een tiende keer door het boekje heen hoeven te worstelen.
‘De volgende donderdag om precies zes uur in de ochtend, viel er iets op de aarde
neer. Plof. Het was een wolk. En ze was loodzwaar. Want op die wolk zaten de
Goede Vader en Gabriël, Petrus, de poortwachter van de hemel, de dierenvriend
Antonius en nog wat minder bekende engelen. Eigenlijk te veel volk voor één
wolk.’ Er is ook een soort diepgang voor ouders: ‘“Grrrrraaaawwww”, had de
Goede Vader geroepen. “Hoe durf je zoiets te zeggen, alles wat ik maak is perfect.
En als het niet perfect is, dan is het zo bedoeld”.’
De problemen van de moderne mens komen langs: ‘De Goede Vader keek in
zijn agenda. “Niet op maandag, dan heb ik gitaarles. Op dinsdag moet ik naar de
tandarts, woensdag heb ik mijn praatgroep. Op donderdag misschien... ja,
donderdag. En ik wil niet teveel pottenkijkers van mensenvolk, tenzij ze voor de
krant of voor tv werken”.’ En je krijgt er taalgrapjes bij: “Op één lijn, riep hij, op
één lijn!” “Een lijn... wat is dat nu weer”, vroeg een heel dun beest van wel drie
meter lang en zonder poten. Gabriël tekende iets op het bord en de andere dieren
riepen: “O ja, dat dus”, en ze sprongen met zijn allen op de lijn die daarnet de
vraag had gesteld.’
Het verhaal is gebaseerd op een oud volksverhaal dat al eens bewerkt is door
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zachtjes de woorden fluisteren en zie hem aandachtig naar de plaatjes turen. ‘Dit
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Het kost de jongen ruim een half uur om het boek uit te lezen. Ik hoor hem
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Felix Timmermans. ‘En vraag me niet hoe ik dat allemaal verzin,’ had Onze Lieve
Heer halverwege de dag gezegd toen iemand van de plaatselijke krant voor een
interview kwam. ‘Ik volg mijn gevoel.’ Nou, naar mijn gevoel is het verhaal uit als
alle dieren zijn geweest en God terug naar boven wil om naar Familie te kijken.
Er volgen twee bladzijden met dieren die de kinderen zelf mogen inkleuren.
Als pappa of mamma nog wil weten hoe het varken aan zijn krulstaartje kwam
moeten ze zelf het boek maar uitlezen, want hier gaan de grapjes toch echt de kin-

|

24 Liter 64

derwereld voorbij. ‘Een roze stip kwam aangerend... en zei: “ik kon gisteren niet
slapen van de zenuwen. Dus ik dacht: ik drink een wijntje, een roodje, dat helpt.
En daarna nog een witje en toen nog een laatste”.’ En tja, toen kwam het varkentje
te laat, bleef dus voor altijd bloot en kreeg als troost een krul in zijn staart. Met
een krultang die God opwarmt met een klein sterretje van hoog uit de hemel.
Nou, ik geniet ervan. Het lijkt me heel gezond om grapjes over God te maken.
Van teveel ernst en stijvigheid komen maar nare dingen.

* Tine Mortier (tekst) en Tom Schamp (illustraties), De zesde dag. De Eenhoorn, Wielsbeke
2007, 26 blz., H 16,95.
Daan Remmerts de Vries (tekst) en Philip Hopman (illustraties), Voordat jij er was.
Querido, Amsterdam 2009, 64 blz., H 14,95.
Gerda Dendooven, Hoe het varken aan zijn krulstaart kwam. Querido, Amsterdam 2010,
40 blz., H 13,95.
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Bij opgravingen in Turkije heeft men de Ark van Noach gevonden en in de
Ark een kookboek aangetroffen. Dat kookboek van Noach bleek vol te staan met
recepten van dieren die ons heden ten dage volstrekt onbekend zijn.
Herman Finkers, Ich bin ein Almeloër, Amersfoort 1996.
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Willem van der Meiden Vloed en verlossing
Het verhaal van de ark in kinderbijbels
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De ark van Noach (Genesis 7) is misschien wel na het kruis van Golgotha het
bekendste attribuut uit de Bijbel. Het verhaal van de zondvloed, de ark en de
regenboog ontbreekt in ieder geval in vrijwel geen enkele kinderbijbel en het aantal speelgoedarkjes is niet meer te tellen. Het gaat in essentie om een gruwelijk
verhaal met een goede afloop voor slechts enkele aardbewoners. Oudere kinderbijbels zijn geneigd om vooral de ernst van het verhaal te onderstrepen. Tekst en
beeld leggen de nadruk op de verdorvenheid van de mens en de straffende God.
Het verhaal dient als waarschuwing tegen goddeloosheid.
De achttiende-eeuwse illustrator van afbeelding 1 legt tussen de regensluiers
door de nadruk op de zondeval van de mensheid, de zondvloed en de redding van
de enkeling uit de misère. 1 In de verte drijft de ark, maar op de voorgrond klimmen mensen steeds hoger om aan de vloed te ontkomen. Zelfs de Verlichting biedt
hier geen soelaas. Een ondeugend leven heeft geen toekomst. Het niet al te poëtische onderschrift luidt: ‘’t Kon erger niet als dat een Vlot / draagt s’weerels deugd
en Overschot.’ Het bedoelde vlot is overigens de bekende container uit de Bijbelse
iconografie. De vernieuwing van de belofte aan Noach krijgt in deze ‘kinderbijbel’
weinig ruimte. De toon blijft somber.
Bijna twee eeuwen later, in Nederlands meest verkochte en meest vertaalde
kinderbijbel, het Kleutervertelboek voor de bijbelse geschiedenis van Anne de Vries uit
1948 2, is de toon onveranderd ernstig. De beroemde illustrator Tjeerd Bottema
verbeeldt in afbeelding 2 het ongenaakbare van de ark. Het is een vaste burcht,
een bastion, ontoegankelijk, zonder ingang of loopplank. Niemand kan er meer
bij, alle andere mensen zijn verdronken. Hier wonen de uitverkorenen. De wereld
is leeg, alleen in de ark is nog leven, al onttrekt zich dat leven in deze prent aan
het oog. Er heerst een sfeer van grote verlatenheid, dreiging zelfs en als kijker
slaat de angst je om het hart. De schrijver vat het verhaal van vloed en verlossing
samen: ‘De zon begon weer te schijnen. Maar de aarde was er niet meer. Er was alleen maar een grote, diepe zee. Toen waren er ook geen slechte mensen meer. Die
waren allemaal verdronken.’ Wanneer de ark weer aan land gekomen is, vertelt
De Vries: ‘Wat waren ze blij, dat ze weer naar buiten mochten! Het gras groeide al
weer en de bloempjes begonnen weer te bloeien. De aarde was weer zó mooi! De
vogels begonnen dadelijk weer nestjes te bouwen en zongen hun mooiste liedjes.
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De dieren sprongen vrolijk het bos in en verdwenen naar alle kanten om een mooi
plekje te zoeken, waar zij wonen konden.’ Paradise regained.
Ergens halverwege de vorige eeuw beginnen de accenten ook in de weergave
van dit verhaal te verschuiven. De ‘slechtheid’ van de mensheid van vóór de vloed
blijft weliswaar niet onvermeld, maar de nadruk begint steeds meer te liggen op
de goede afloop. Belangrijk narratief hulpmiddel daarbij vormen de dieren van de
ark – elk kind heeft immers iets met dieren. Ook de illustraties getuigen van deze

De striptekenaar Karel Verschuere van de studio van Willy Vandersteen (Suske
en Wiske, De Rode Ridder) waagt zich in de vroege jaren ’50 aan een echt avonturenverhaal over de ark. 3 Het medium ‘stripverhaal’ dompelt de Bijbelverhalen in een
avonturenbad, dat tot dan toe voor kinderbijbels ongebruikelijke elementen
bevat als spanning en humor. Verschuere brengt veel tempo in de verhalen, zoals
te zien in afbeelding 3: het moment waarop de dieren zich twee aan twee haasten
over de treeplank, achtervolgd door kwaadwillende mensen. De controverse
tussen Noach en de achterblijvende bewoners was eerder al breed uitgemeten
en dit is het moment waarop mensen en dieren de ark letterlijk binnen vluchten
‘terwijl donkere wolken zich aan de hemel samenpakken’. Er vindt vervolgens
een verhit gevecht plaats om de ark, waarbij hoofdpersoon Judi met zijn slinger
heldendaden verricht – de jongen klimt als laatste aan boord. De wereld vergaat,
maar Noach en zijn gezelschap staan uiteindelijk weer op het droge, omstraald
door de regenboog. De dieren hollen even hard de ark uit als ze er binnengevlucht zijn.
Ook in de weergave van dit Bijbelverhaal in kinderbijbels vindt halverwege de
twintigste eeuw een omslag plaats.
Enkele decennia later is vooral in de weergave voor jongere kinderen het verhaal een feelgood story geworden. In prentenbijbels voor kleuters komt de volle
nadruk te liggen op de vrolijke beestenbende van de ark en wordt de regenboog
het kleurrijke symbool van de nieuwe start van mens en dier op aarde. Ook in een
kinderboek met Koranverhalen staat zo’n overvolle, maar gezellige dierenark (afbeelding 4), want ook in de Koran komt het verhaal voor van Noach (Noeh heet hij
daar) en de ark. 4 In de tekst vertelt een oude man het verhaal aan zijn achterkleindochter; het is een luchtig gesprek. ‘Het inschepen heeft vast heel lang geduurd,
want iedereen ging mee: de leeuw en de leeuwin, de hengst en de merrie, de ram
en de ooi, de gent en de gans, de parkiet, de bij, de oorworm, de pissebed. Noeh
gaf hun allemaal een goede plaats in zijn schip.’ Het kleinkind onderbreekt haar
opa: ‘En ook meneer en mevrouw duizendpoot, meneer en mevrouw krokodil,
meneer en mevrouw duif, meneer en mevrouw kangoeroe, meneer en mevrouw
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komt in de schijnwerpers te staan.
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blikverschuiving. De vloed zelf verdwijnt nog niet uit beeld, maar de redding
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arend en meneer en mevrouw mier?’ ‘Jazeker, net als de vos en de vossin, de beer
en de berin, de woerd en de eend, de okapi’s, de slakken en de mezen.’ En zo gaat
het nog even door, terwijl het buiten regent. Als het verhaal bijna klaar is en het
buiten opklaart, kraait het kind: ‘Opa, kijk, de regen is opgehouden! De zon en de
vogeltjes zijn terug. Opa, wij zijn ook in de ark geweest, hè?’ ‘Ja, dat denk ik ook,’
zegt opa.’ Zo worden de voltallige fauna en de metafoor van het weer gebruikt
om de hermeneutische brug te slaan.
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De laatste twintig jaar verschijnen er steeds meer kinderbijbelvarianten met
titels als ‘bijbels beestenboek’ of ‘dieren van God’. In het verhaal van zondvloed en
ark komt alle nadruk op de ark en zijn lading te liggen en bekronen de regenboog
en het nieuwe leven de goede afloop van het verhaal. De ondergang van de wereld
verdwijnt geheel uit het zicht en de nieuwe verbeelding toont illustraties als in
afbeelding 5: Noach met de leeggestroomde boot en een vrolijke regenboog. 5 Ook
hier is niets meer aan de hand.
Veranderende accenten in de weergave van Bijbelverhalen voor kinderen vertonen geen lineaire ontwikkeling. Ook nu nog verschijnen kinderbijbels die de
zondvloed meer aandacht geven dan de nieuwe aarde die er het gevolg van is.
Vaak wordt de spanningsboog van het verhaal theologisch geduid en dat gebeurt
soms op ingenieuze wijze. In de in meer opzichten opmerkelijke uitgave
Testament – de getekende bijbel wordt het verhaal van de vloed verweven met een
navertelling van het scheppingsverhaal, zodat het land van de regenboog thematisch verbonden wordt met het verloren en nu dus weer herwonnen paradijs. De
zondeval wordt zo ten tonele gevoerd als de aanleiding tot de zondvloed door
haar in het verhaal zelf te verwerken. Het verhaal besluit met: ‘Daar, hoog boven
hen, bevond zich de belofte van God. Het was een regenboog, de nieuwste schepping van God. Alle kleuren van het paradijs kwamen in een schitterende, doorzichtige, stralende boog uit de hemel om de aarde aan te raken.’ 6

Noten
1. Gravure (anoniem) uit (Johannes Brakel) Bijbelsche Geschiedenissen, Houttuyn 1768.
2. Anne de Vries, Kleutervertelboek voor de bijbelse geschiedenis, Kok 1948.
3.Tekening van Karel Verschuere uit Willy Vandersteen, De Zondvloed (Sheed &
Ward/Callenbach/De Fontein z.j. (1952). In vier stripbanden tekent Verschuere tal van verhalen uit het Oude Testament en vertelt die aan de hand van de avonturen van een hoofdpersoon, de jongen Judi, die in alle verhalen tot de doortocht door de woestijn figureert.
De essentie van de bijbelverhalen blijft staan, maar er worden veel verhaalmotieven toegevoegd. De strips zijn bedoeld voor bijbelcatechese en krijgen in Vlaanderen het etiket
‘kerkelijk goedgekeurd’.
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4. Tekening van Senad Alic´ uit Farouk Achout, Wij vertellen je het mooiste verhaal – Koranvertellingen, Bulaaq 2004. Het dunne boek vertelt een beperkt aantal Koranverhalen met veel
letterlijke citaten – de illustraties veroorloven zich meer vrijheden.
5. Tekening van Kelly Pully uit Catherine de Vries en Kristen Tuinstra, Mijn eigen kinderbijbel, Ark Boeken 2006.
6. Testament – de getekende bijbel. Verhalen uit het Oude Testament. Bewerkt door Sally
Humble-Jackson. Bosch & Keuning 1996.
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Hermen Hoek Schipper mag ik overvaren?
Een eeuwenoud verhaal in een young adult-roman *

|

32 Liter 64

Het lezen van De arkvaarders is een bijzondere belevenis. De lotgevallen van Noach
en de zijnen spraken voor talloze mensen, van alle tijden en alle plaatsen, tot de
verbeelding. Veel kunstenaars hebben de bouw van de ark en de daaropvolgende
watersnoodramp als uitgangspunt genomen voor hun schilderijen en boeken.
Ook in kinderbijbels is de ark van Noach een geliefd onderwerp voor illustraties.
Misschien vandaar ook, dat de gebeurtenissen uit Genesis 6 tot en met 9 een onuitwisbare indruk achter gelaten hebben van een prachtige houten boot, bevolkt
door een vrolijke beestenboel.
Na het lezen van De arkvaarders blijf je achter met een compleet ander beeld op
je netvlies. Hier geen guitige giraffen die onhandig hun kop uit het dakraam
van de ark steken of Noach die op het dek gezellig naast de pandaberen staat. In
De arkvaarders gaat het om de werkelijkheid van het erbij horen: welke mensen
mogen mee en wie blijven er straks achter?
De arkvaarders vertelt het verhaal van een meisje, op weg naar haar volwassenheid. Re Jana vertrekt met haar vader en verlamde moeder uit de moerassen waarin ze leven. Het water lijkt er ieder jaar te stijgen en dus zijn ze genoodzaakt te
verhuizen naar een droger gebied. Geholpen door een gids en zijn zoontje bereiken ze een gebied dat droger is, maar dat ook bevolkt wordt door een ander volk:
de Rrattika. Deze nomaden blijken bezig te zijn aan een megalomaan project: ‘een
schip zonder rivier, zonder meer, zonder zee, een werkelijkheid zo gek als ze in de
liederen klonk’. Al snel weten de nieuwkomers zich onmisbaar te maken. De vader
van Re Jana helpt de Rrattika met het bouwen van de ark. Het duurt niet lang voor
blijkt dat hij veel meer verstand heeft van het bouwen van boten dan dit volk zelf.
Zo wordt Re Jana’s vader een van de belangrijkste uitvoerders bij de bouw van het
schip. Immers, als man van de moerassen weet hij hoe je hout moet buigen en hoe
een schip waterdicht moet worden gebouwd. Ook Re Jana zelf weet zich ondertussen onvervangbaar te maken als verzorgster van de bouwheer en zijn familie.
Re Jana weet namelijk alles van het lichaam en verzorgt de bouwheer, die lijdt aan
een huidziekte. Ook Jafeth, Sem en Cham krijgen dagelijks hun was- en massagebeurt. Uit deze wasrituelen ontstaat tussen de jongste zoon van de bouwheer en
Re Jana een relatie. Cham wordt verliefd op Re Jana en zou haar graag tot vrouw
nemen. Hem is echter al een andere vrouw beloofd, die bovendien veel rijker is.
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Wanneer de vader van Re Jana zich realiseert dat niemand behalve de familie van
de bouwheer de vloed zal overleven, besluit hij zijn eigen plan te trekken.
De thema’s in dit boek zijn cruciaal. Wat betekent het om niet uitverkoren te
zijn? De bouwheer en zijn familie zijn uitverkoren, omdat zij rechtschapenen
zijn. Of worden ze rechtschapenen genoemd omdat ze uitverkoren zijn? Re Jana
hoort als een van de eersten dat de vloed iedereen zal treffen, de slechten en de
goeden. Tijdens een confrontatie met Cham spreekt ze de vragen uit die de lezer

zij boeten? Voor de onrechtvaardigheid door jullie aangericht? Jullie kiezen een
vrouw en maken van haar een rechtvaardige. Jullie verwerpen een andere vrouw
en maken haar tot een verstotene.’ De bouwheer vertelt wel aan het volk dat er
een vloed zal komen en dat er voor de rechtschapenen een plek op de boot zal zijn,
maar hij vertelt er niet bij dat uitsluitend zijn familie rechtschapen is. De bouwheer is niet slecht, het plan lijkt hem alleen boven het hoofd gegroeid en aan
ongehoorzaamheid aan de Onnoembare durft hij zich niet te wagen. Hij is een
ziekelijke en vermoeide man, die samen met zijn familie verlangt naar dat nieuwe
land, waar ‘het groen zo snel zou opschieten dat je zou worden gestraft als je
niet bijtijds je erf wiedde’.
Waar de uitverkiezing ophoudt, begint de creativiteit. Niet voor niets weten
uitgerekend de vreemde Re Jana, haar vader en haar pleegbroertje de ramp te
overleven. Ze zijn geen Rrattika en dat blijkt voornamelijk uit hun kwaliteiten. Ze
zijn een creatieve familie, eerlijk en oprecht, dapper en bereid tot zelfopoffering.
Inderdaad, zij hebben de kwaliteiten waar het de Rrattika aan ontbreekt. Re Jana
noemt de Rrattika ‘de matte, kleurloze karakters die leden aan een gebrek aan
ondernemingszin, begeerte of nieuwsgierigheid’. Natuurlijk zijn er de uitzonderingen: de gedreven vaklui, de kleine, vrolijke Camia en haar blinde moeder.
Maar wie je ook bent, ‘zelfs voor een beste vriend is er geen plaats’.
Het lijkt erop dat de bouwheer en zijn familie min of meer toevallig zijn uitgekozen om de bouw van de ark te leiden en het nieuwe land te gaan bevolken. Dat
ze niet de enige rechtschapenen zijn in het dal, wordt duidelijk nadat de lezer de
hoofdpersonen beter leert kennen. Vandaar ook, dat het verhaal geen echte helden
kent. Want wie zouden dat moeten zijn? De bouwheer, die zijn leven in dienst
stelt van een project waarmee de aarde gezuiverd kan worden? Re Jana’s vader, die
bijdraagt aan het slagen van het project en tegelijkertijd de bouwheer probeert te
doordringen van de waanzin ervan? De tientallen anonieme arbeiders, die hun
trouw en inzet aan de bouwheer met de dood moeten bekopen? Of de onwetende
kinderen, van wie het ‘Schipper mag ik overvaren?’ altijd met een nee zal worden
beantwoord?

|

Je stond ze af aan de kinderen, de lammen en de zwakzinnigen! Waarvoor moeten
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al voelt opkomen: ‘Als jullie rechtschapen waren, stonden jullie nu je plaatsen af.
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Wie meent dat De arkvaarders slechts een fantasierijke hervertelling van het
zondvloedverhaal is, vergist zich. In dit verhaal vol avonturen uit de vroegste geschiedenis van de mensheid zitten tegelijkertijd thema’s die ook nu nog actueel
zijn. De Rrattika leven door alsof er niets aan de hand is, alsof er geen vloed komt
en de aarde nooit zal vergaan. Kan mij niet een soortgelijke houding verweten
worden, vroeg ik mij af. Zo selectief als de Rrattika de boodschap van de komst
van het naderend onheil interpreteerden, zo hoor ik van de moderne onheilspro-
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feten alleen wat ik wil horen. Ook het thema racisme en de bijbehorende vooroordelen komt uitgebreid aan de orde. De donkere familie van Re Jana heeft het niet
op de lichtere Rrattika. De naam die ze aan het volk gegeven hebben, getuigt al
van vreemdelingenhaat: de Rrattika zijn vernoemd naar ‘de glimmende, wormachtige insecten die je niet kunt vermorzelen omdat ze al zo plat zijn dat ze onder
je voet uit kronkelen’. Dat juist de sympathieke vader zich schuldig maakt aan
minachting jegens de Rrattika, maakt de situatie complex om te beoordelen –
zoals een lievelingsoom die pvv stemt. Anne Provoost heeft met De arkvaarders een
verhaal geschreven dat de moeilijke vragen niet uit de weg gaat; ze stelt ze, maar
antwoorden geeft ze niet.
Tot slot de vraag: is De arkvaarders een young adult-roman? Ja, dat is het zeker.
Het verhaal volgt immers een meisje ‘aan het einde van haar groeitijd’, een meisje
dus dat ongeveer even oud is als de lezers van deze doelgroep. De thema’s die
aangesneden worden, zullen zeker herkenning oproepen bij de young adults: verlangen, verliefdheid, het horen bij een groep. Maar daarmee is niet alles gezegd.
Met zijn diepgravende thematiek en prachtige taalgebruik is het evengoed een
roman die oudere lezers zal aanspreken, misschien nog meer dan de beoogde
doelgroep. Door een boek als dit wordt de overstap naar literatuur voor volwassenen gemakkelijker voor jonge lezers. Immers, de stap tussen De arkvaarders en
Arthur Japins De zwarte met het witte hart (ook een roman met een historische kern
die grote thema’s niet schuwt), is na het lezen van De arkvaarders niet groot meer.
Mooi eigenlijk, dat de grenzen tussen jeugdliteratuur en literatuur voor volwassenen langzaamaan vervagen: grensoverschrijdend leesgedrag!

*Anne Provoost, De arkvaarders. Amsterdam 2001, 2007 5.
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Teunis Bunt Noach, Eenhoorn en Moederziel
Drie prentenboeken over Noach *

en luisterden naar de verhalen over Daniël. Of over Simson. Of over Noach.
De kinderbijbel was verlucht met gravures. Daarop zagen we Daniël tussen de
leeuwen zitten, Simson sjouwde met gemak de poorten van Gaza een eind weg en
bij het verhaal over Noach zagen we hoe het water steeg.
Wat Van Wijk ons wilde meegeven over Noach weet ik niet meer, maar de gravure herinner ik me nog. Een eilandje met een boom waarin mensen probeerden
te klimmen, maar dat het niet zou helpen, wisten we wel. Er stak nog maar een
klein puntje grond boven water en ook dat zou weldra overstromen. Dat wisten
die mensen, dat zag je aan hun gezichten. Van sommige mensen staken alleen nog
de handen boven het water uit. De plaat was griezelig en juist daarom zo fascinerend. Door die ene plaat werd me de gruwelijkheid van de zondvloed duidelijk:
een aarde vol mensen en beesten die zouden verdrinken, zonder dat daar nog iets
aan te doen was.
Na Van Wijk zijn er nog tientallen en misschien wel honderden kinderbijbelauteurs geweest die het verhaal van de zondvloed naverteld hebben. Over die kinderbijbels wil ik het niet hebben. Het zondvloedverhaal is zo bekend geworden,
dat het ook in allerlei jeugdboeken is terechtgekomen. Soms als een navertelling
van het Bijbelverhaal, soms als een vrije bewerking, soms als niet meer dan een
verwijzing naar de mythe.
Drie van die boeken heb ik bekeken, waarbij ik me in de keuze beperkt heb tot
boeken die alle drie prentenboeken genoemd kunnen worden: de illustraties zijn
een belangrijk bestanddeel van de boeken.
Beestenboel
In De ark van Noach van Peter Spier komt zelfs nauwelijks tekst voor: het boek
begint met ‘... maar Noach vond genade in de ogen van de Heer’ en het besluit
met ‘... en Noach plantte een wijngaard.’ Verder wordt er in het begin het gedicht
‘De Zondvloed’ van Revius geciteerd, waarin elke regel uit drie woorden van één
lettergreep bestaat: ‘Hoog en lank, / Breed van gank, / Dik en stark. / Was de ark
[...]’. Dat is alles. De rest van het verhaal moeten de plaatjes vertellen.
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B. J. van Wijk. We kropen om haar heen bij de tafel die voor het keukenraam stond
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Op zondagavond las mijn moeder haar kinderen voor uit de kinderbijbel van
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Revius vertelt in zijn gedicht dat er allerlei dieren in de ark komen. Wat buiten
moet blijven ‘Gaf den geest / In den grond. / Om de zond / Die het al / Bracht ten
val.’ Na de zondvloed komen de arkelingen ‘Weer aan ’t land, Door Gods hand
/ Die liet af / Van zijn straf. / Hem, de Heer, / Zij de eer!’ Revius blijft dicht bij de
Bijbel en dat doet Spier ook. Alle onderdelen van het Bijbelverhaal zijn in het
prentenboek terug te vinden.
Het boek van Spier is echter heel anders dan de navertelling van B. J. van Wijk.
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Dat zie je al aan de buitenkant van het boek. Voorop staat de ark met daarop een
vrolijk gezelschap dieren. Om de ark springen dolfijnen uit het water, er zwemmen eenden en zwanen, we zien vliegende vissen en vogels en dat allemaal in vrij
lichte kleuren; het lijkt stralend weer. Speels spuiten de olifanten met hun slurf
water op de lachende dolfijnen. De zondvloed moet een feestje geweest zijn.
Die lichte toets heeft het hele boek. Op de eerste plaat zie je weliswaar een
brandende stad en met pijlen doodgeschoten mensen en dieren, maar die zijn
maar klein getekend en aan de andere kant van de plaat zie je Noach, die in een
baan zonlicht zijn druiven plukt.
Ook verder in het boek legt Spier de nadruk op het vrolijke: de vrouw van
Noach vindt de muizen eng, Noach heeft moeite om maar twee bijen binnen te
laten en de rest buiten de boot te houden en de vogels die te veel zijn, veegt hij
chagrijnig met een bezem van het dak.
Zelfs het verdrinken van de dieren is geen ramp. De dieren die niet in de ark
kunnen, gaan bij elkaar staan en wachten rustig tot ze kopje onder gaan. De jeugdige lezer/kijker zal er waarschijnlijk onbewogen onder blijven.
Binnen in de ark is het een heel gedoe: de olifant gaat op de staart van een muis
staan, de kippen en eenden krijgen kuikens, de katten, de honden en de konijnen
jongen. En dan de zooi die die beesten maken! Noach wordt er soms een beetje
moedeloos van.
Maar als uiteindelijk de duif terugkomt met een olijfblad in de snavel, vallen
Noach en zijn vrouw elkaar in de armen. De giraf wil het blad wel hebben, net als
de rups en het konijn, maar uiteindelijk krijgt de koe het lekkere maaltje.
Als het helemaal droog is, verlaten de dieren de ark. Noach blijft achter met een
stuk of tien katten en een ark waarin het een vreselijke troep is. Maar dat kan
Noach allemaal achter zich laten. Op het laatste plaatje zie je de ark nog in de verte op een bergtop, dichterbij wordt koren gemaaid, een akker geploegd, de wijngaard aangelegd en worden de schapen gehoed. Een harmonische wereld, alles is
weer goed. Er staat een regenboog aan de hemel.
Spier heeft eigenlijk een kinderbijbelverhaal verteld: het Bijbelverhaal, maar
dan bevattelijk voor kinderen. Hij heeft wat grappige, dagelijks dingetjes toegevoegd, waardoor het een licht verhaal blijft. De gruwel van het zondvloedverhaal
is geheel afwezig.
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Eenhoorn
Tonke Dragt vertelt in Wat niemand weet (illustraties van Annemarie van
Haeringen) ook het Bijbelverhaal na. Wel wijkt ze op verschillende punten af. Zo
komen de dieren niet naar de ark, maar moeten ze door Noachs zonen gevangen
worden. De dieren zijn onwillig, ze willen die griezelige boot niet in. ‘Ook niet
toen Noach het geheim vertelde van de Grote Vloed.’
De zoons krijgen de dieren toch aan boord. Maar Noach merkt dat er een dier

beweren ze zelfs dat eenhoorns niet bestaan: ‘“Wij hebben nergens een Eenhoorn
gezien”, antwoordden zijn zonen. “Nu niet en nooit. Een sprookjesbeest? Een
fabeldier! De Eenhoorn bestaat niet!”’
Dan vertonen de eenhoorns zich, maar ze gaan niet mee met de ark. Noach
vraagt of ze mee willen zwemmen, zodat hij ze tenminste kan voeren. Dat doen ze
wel, maar de eenhoorns redden het niet: ze zinken als er op hun hoorn allerlei
vogels gaan zitten die rust zoeken voor het hol van hun voet.
Dat lijkt een trieste geschiedenis, maar Dragt suggereert dat de eenhoorns
onder water geëvolueerd zijn tot narwallen. ‘Wie weet wil de Narwal eens aan wal
komen en weer Land-Eenhoorn worden. Als er op het land ongerepte wouden
zijn om in te dwalen en uitgestrekte velden om over te draven...’
Hoe het met Noach afloopt, vertelt Dragt niet. Blijkbaar is het haar meer te
doen om de eenhoorns dan om de zondvloed. De eenhoorns zijn bijzondere
dieren met bijzondere kwaliteiten. Dat er een ‘Grote Vloed’ zou komen, is voor de
mensen een geheim, maar voor Noach niet. ‘Ook voor de dieren was het een geheim, behalve voor de Eenhoorns.’ Wie ze dat geheim ingefluisterd heeft, is niet
duidelijk. In Wat niemand weet is er wel een werkelijkheid die anders is dan de
dagelijkse werkelijkheid. Een bovenwereld kun je dat eigenlijk niet noemen.
Misschien is het juist wel de onderwaterwereld, waarin eenhoorns wellicht in
narwallen kunnen veranderen. Dat ligt dichter bij een sprookje als De kleine zeemeermin of bij Spongebob dan bij het Bijbelverhaal.
Moederziel
Nog weer anders vertelt Geert de Kockere het verhaal in Noach. Eerst geeft hij aan
dat het al een oud verhaal is. ‘Ouder dan de oudste bomen in het oudste park.’
Noach heeft iets in zijn hoofd. ‘Het is moeilijk uit te leggen wat het precies was.
Het was iets wat niet helemaal van hemzelf was. Alsof het er van hoog uit de
hemel was in geblazen.’
Noach weet dat het gaat regenen en dat hij een boot moet maken. De maten van
de boot zitten ook al een hele tijd in zijn hoofd. Als de boot klaar is, kan hij niet
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eenhoorns echter niet, want die houden zich verborgen. Als ze terugkomen,
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ontbreekt: de eenhoorn. Hij stuurt zijn jongens er opnieuw op uit. Ze vinden de
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gaan zitten wachten tot de dieren komen; hij moet op pad. Daarom klimt hij op
de rug van Dier en gaat anderen vragen of ze meegaan. Hij vraagt achtereenvolgens Vrolijkheid, Koppigheid, Zorg, Schrik, die ook wel Twijfel heette, Koelbloedigheid, List.
Ze gaan niet mee, maar Noach bedenkt dat het leven nog wel meer is dan
Vrolijkheid, Koppigheid, Zorg, Schrik, die ook wel Twijfel heette, Koelbloedigheid en List. ‘Liefde bijvoorbeeld. En Speelsheid. En Wanhoop, Durf, Valsheid,
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Venijn, Hoop, Vriendelijkheid, Nijd, Moederziel, ... Een moederziel zou goed zijn
voor de boot, dacht Noach. Maar ook Moederziel wilde niet mee.’
De laatste die hij ontmoet, is Moed, maar ook Moed wil het schip niet in, zodat
Noach maar in zijn eentje de ark in gaat. Het gaat regenen en het water stijgt.
De ark gaat drijven en Noach kijkt of hij nog iemand ziet. ‘Soms dacht hij in de
verte iets te zien dat bewoog. Iets wat op Hoop leek. Of op Liefde. Op Moederziel
misschien. Maar zeker was hij niet.’
De Kockere vertelt dat hij meer niet over Noach heeft gehoord. Het lijkt een
triest verhaal, maar misschien valt het mee. Misschien hield het wel op met regenen. ‘Wie weet, hadden Vrolijkheid, Liefde, Venijn, Moed, Koppigheid en al de
rest zich kunnen redden en kwamen ze Noach vragen of ze de volgende keer wel
met de boot mee mochten. Wie weet... Zie jij nog Vrolijkheid? Kom jij vandaag
nog Koppigheid tegen? Is er nog Moed? Zag je onlangs nog Vriendelijkheid?
Liefde? Een Moederziel misschien? Wel dan!’
Wel dan!
Drie keer Noach. Spier is de kinderbijbelverteller, die de bite uit het verhaal heeft
gehaald om het voor kinderen verteerbaar te maken. Tonke Dragt is de sprookjesverteller die het verhaal van de verdwenen of misschien niet verdwenen eenhoorns wil vertellen. En dan is er Geert de Kockere nog.
Voor mij stijgt De Kockere hoger dan Dragt en Spier. Hij schrijft een rijk verhaal over iemand die iets in zijn hoofd heeft en dat uitvoert, ook al staat niemand
aan zijn kant. Hij schrijft ook een boek over oude verhalen, die misschien onvolledig en vervormd overkomen, maar ons toch wat te zeggen hebben. En ten slotte
vertelt hij over het leven, dat we ingaan met al onze menselijke eigenschappen,
zoals Vrolijkheid, Koppigheid, Schrik, die ook wel Twijfel heet, Hoop, Liefde,
Venijn, Moed, Speelsheid, Wanhoop... Zo’n beetje de hele wereld kan verdwijnen,
maar zij blijven.
Voor sommigen zal De Kockere te ver afgedreven zijn van het Bijbelverhaal,
maar dat wil ik graag bestrijden. Hij vertelt het verhaal uit Genesis op zijn manier
na en haalt meteen diepere lagen uit dat verhaal naar boven. Ach, je mag van mij
ook best zeggen dat hij die lagen zelf aanbrengt. Dominees doen volgens mij niet
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anders. Ze proberen betekenis te geven aan verhalen, zodat mensen aan het denken worden gezet en na de kerkdienst er iets van mee naar huis kunnen nemen.
Zo werkt Noach van De Kockere ook. Iemand die samen met Moederziel op de
bank zit en het boek dichtslaat, ontkomt niet aan de troostende gedachte dat er
ondanks alles nog steeds Vrolijkheid is. En Koppigheid. En Moed, die Leeuwenmoed is. En Liefde natuurlijk.
Wel dan!
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* Peter Spier, De ark van Noach. Lemniscaat, Amsterdam 1988, 40 blz., H 12,95.
Tonke Dragt, Wat niemand weet. In Tonke Dragt, Annemarie van Haeringen en Sjoerd
Kuyper, Overzee. Leopold, Amsterdam 2010, 96 blz., H 15,95.
Geert de Kockere, Noach. De Eenhoorn, Wielsbeke 2002, 40 blz., H 14,75.

LITER 64 (binnenwerk)_Opmaak 1 06-04-13 14:40 Pagina 40

Elizabeth Kooman Drie pinguïns is er een te veel
Gedachten over God in Om acht uur bij de Ark *
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Wie als kind het verhaal over de ark van Noach met regelmaat te horen kreeg, zal
zich mogelijk hebben afgevraagd of die zondvloed nou wel zo’n rechtvaardig idee
van God was. Waarom mochten er van de meeste soorten maar twee dieren mee?
En wat te denken van de waterdieren? Die hadden een veel grotere overlevingskans. Nee, daarover had God beslist niet goed nagedacht. In het boekje Om acht uur
bij de Ark van Ulrich Hub en Jörg Mühle (illustraties), worden deze vragen niet
geschuwd. Hub neemt het zondvloedverhaal als uitgangspunt om zich van alles
af te vragen over God en mens.
Sneeuw en ijs
Twee grote pinguïns en een iets kleinere pinguïn, temidden van een landschap
vol sneeuw en ijs, ijs en sneeuw. Dat is het openingstafereel van dit boek. Niets
menselijks is deze drie pinguïns vreemd. Ze maken altijd ruzie om niks. Ze zijn
jaloers. Ze geven de ander de schuld. Ze erkennen niet graag hun fouten. Ze
durven de waarheid niet onder ogen te zien. Ze verlangen naar verandering, om
er later achter te komen dat het gewone zo gek nog niet was. Want er komt
verandering, en hoe.
Wanneer de kleinste pinguïn als gevolg van een ruzie even van het sneeuwtoneel verdwenen is, komt de duif, compleet met posttas, de andere twee de zondvloed aanzeggen. Er is plaats voor twee op Noachs Ark, zij zijn de gelukkigen. De
uitverkoren pinguïns hebben zo hun eigen gedachten over hun bevoorrechte
positie. De een verbaast het niks, natuurlijk is hij gekozen, want hij is immers de
beste der pinguïns. De andere pinguïn dicht het toeval een rol van betekenis toe.
Hij heeft domweg mazzel gehad.
In ieder geval zijn ze elk op hun manier opgetogen totdat ze zich realiseren
dat de kleine pinguïn buiten de boot valt. Mühle laat het op elke bladzijde harder
regenen: het onheil nadert. De twee zoeken de kleine pinguïn op om afscheid te
nemen, maar als die hun vol liefde zijn paraplu aanbiedt, zit de kleine pinguïn in
een mum van tijd bewusteloos geslagen in een koffer. Ze gaan met z’n drieën, of
ze gaan niet. De pinguïnsmokkel kan beginnen.
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God als boeman
‘Als je aan een pinguïn vraagt wie God is, weet hij nooit goed wat hij moet antwoorden’. Ook dat klinkt menselijk. Evenals het feit dat de drie pinguïns intussen
toch allerlei eigenschappen aan God toeschrijven. Al betwijfelen ze zo nu en dan
zijn bestaan, ze passen hem keurig in hun straatje. Wanneer de kleine pinguïn
twijfelt aan Gods fantasie en scheppingsinzicht – er is alleen ijs en sneeuw,
sneeuw en ijs, en de pinguïn is een vogel maar ruikt naar vis – kijken de andere

De twee pinguïns krijgen de smaak van het dreigen te pakken. De vlinder die
inmiddels gesneuveld lijkt te zijn, zal wel in de hemel komen, de kleine pinguïn
niet, want die is slecht en God ziet alles en heeft een geheugen om u tegen te
zeggen. Dan heeft de kleine pinguïn er tabak van. Vrienden die hem bang maken,
hoeft hij niet.
En dan is daar de duif. Er is geen derde pinguïn meer om de schuld op af te
schuiven, dus richten de twee zich in hun angst tegen elkaar: ‘Van jou moest God
laten merken dat hij bestaat!’ De ander vraagt de duif of er nog met God te onderhandelen valt over de zondvloed. De duif zegt God niet zo heel goed te kennen,
maar hij vermoedt dat God niet zo gemakkelijk iets uit het hoofd te praten is.
Geen wonder, die duif heeft natuurlijk nog niet van de voor Sodom en Gomorra
biddende vader Abraham gehoord en van de God die zich laat verbidden.
God zelf intussen zwijgt in alle talen. Of toch niet? Wanneer de twee pinguïns
uiteindelijk bij de ark arriveren, een zware koffer torsend, laat de duif hen niet
een twee drie binnen. De bagage moet worden gecontroleerd. Maar dan dondert
en bliksemt het en weet de duif niet hoe snel hij de pinguïns aan boord moet
laten. Met hun koffer.
Psalm
Diep dalen de pinguïns af in een doolhof van gangen en kamertjes op de reusachtige ark, een drijvend stadje op de tekening van Mühle. Daar, in een donker, naar
teer stinkend kamertje komt de kleine pinguïn bij. Meteen beginnen de andere
twee hem weer verwijten te maken. Maar zodra ze merken hoe schuldig de kleine
pinguïn zich voelt, krabbelen ze terug: ‘Ik heb gezegd dat God niet bestaat [...].’
‘Nee hoor, dat heeft hij vast niet gehoord.’ [...] ‘Ik heb iemand doodgemaakt.’ [...]
‘O, dat waren wij allang vergeten. [...] God heeft het niet eens gezien [...] De vlinder is niet eens dood. [...] Hij heeft zich een beetje uitgeschud en is toen weggevlogen”.
De kleine pinguïn is ontroostbaar, en richt zich tot God, met een gebed dat tussen de psalmen niet zou misstaan: ‘Ik geloof in je, God! Maar waarom straf je alle
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hoort.
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twee angstvallig naar de hemel en verzekeren de kleine pinguïn dat God alles
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anderen? Eén pinguïn heeft je beledigd, maar jij neemt wraak op de hele wereld!
Vind je dat rechtvaardig? Ik ben boos op je. Heel, heel boos. Heb je dat gehoord
God? Hoor je me?’
God in de koffer
Het moet natuurlijk een keer misgaan met de pinguïnsmokkel. Maar het duurt
even, want de kleine pinguïn is niet op zijn snavel gevallen. Bij een van de bezoek-
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jes van de duif wil die nu toch echt weten wat er in de koffer zit. ‘God’, klinkt
het uit de koffer, waarna een hele conversatie tussen duif en God volgt. Alsof de
kleine pinguïn de kunst van de andere pinguïns heeft afgekeken, oreert hij erop
los. Geloof je niet dat God in deze koffer zit? God kan toch overal zijn? En je moet
in hem geloven zonder hem te zien. Als je kijkt, word je blind. En zo voort.
De God die de kleine pinguïn in leven roept, wordt hoe langer hoe meer een
begripvolle God die zelfs toegeeft dat die hele zondvloed wel een beetje overdreven was. De twee andere pinguïns weten niet hoe ze het hebben: de ene vreest
voor de straf die op deze zonde zal volgen, de andere begint te geloven in de God
in de koffer. Hoe makkelijk kan het zijn om God te vormen naar je eigen beeld
en dan in hem te geloven.
Springlevend
Totdat God om een stuk kwarktaart vraagt. Dat wordt zelfs het grote geloof van
de duif te veel, en hij opent de koffer. Toch volgt er op wonderbaarlijke wijze een
verzoening tussen de duif en de kleine pinguïn. Gedurende het verhaal heeft de
duif zich herhaaldelijk afgevraagd of hij niet iets belangrijks vergat, en de oplettende lezer heeft het natuurlijk al lang door: de duif is zijn wederhelft vergeten.
Gelukkig heeft een gesluierde kleine pinguïn best iets van een dikke duif en al
gauw wordt het spel werkelijkheid: duif en pinguïn gaan na de uittocht als de
beste maatjes door het leven.
En wie of wat is God nou uiteindelijk? Volgens de oude Noach is hij overal en
in alles. De kleine pinguïn weet het alweer niet meer: ‘Misschien bestaat God
helemaal niet, en heeft het gewoon heel lang geregend.’ Maar ‘als er geen God is,
waarom praten we dan zoveel over hem?’, vragen de andere twee zich af. ‘Dan
voelen we ons niet zo alleen.’
Hebben ze God verzonnen? Hebben wij God verzonnen? Hub geeft geen antwoord. Wel stuurt hij nog een geel vlindertje langs. Weliswaar met een gekneusd
vleugeltje, maar toch springlevend.
* Ulrich Hub (vert. Tjalling Bos), Om acht uur bij de Ark. Lemniscaat, Rotterdam 2009 (2e dr.).
Met illustraties van Jörg Mühle. Oorspronkelijke titel: An der Arche um Acht (2007).

LITER 64 (binnenwerk)_Opmaak 1 06-04-13 14:40 Pagina 43

Zulk een moment van unie, het is zeldzaam, maar als het je overkomt word je
doorstroomd door licht en warmte. Alleen de kou en de duisternis blijven er
buiten, die zijn dan verbannen. Zelfs de dood staat beschaamd. Je gelooft. Mij is
het eens overkomen in een Amsterdamse straat, terwijl ik voor een viswinkel
stond.
Willem Barnard, Stille omgang, Zoetermeer 1992, 2005 5.
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Hadewijch Griffioen Dag God
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God is hard.
Dat kun je zien aan zijn strenge dienstboden die kale koppen hebben onder
hun kappen. Ze bezorgen me hartkloppingen, misschien omdat ik zo weinig
lichaam van hen zie. Zelfs hun witte magere gezichten zijn vaak afgeschermd met
een zware bril en hun lippen zijn dun, hun monden nooit open in een lach.
Dat God hard is, zeggen me al deze bruiden van God die hen goede werken laat
doen waar ze geen zichtbaar plezier in hebben.
Ze leren ons lezen en bidden. Ze maken veel wind als ze over de schoolgangen
lopen. Als ik de pech heb er eentje tegen te komen in haar zwarte habijt, houd ik
mijn adem in en klem mijn vingers om een van de jassenhaken aan de muur zodat
ik niet word meegezogen.
De vakantie was voorbij, ik woonde weer bij mijn ouders.
Toen kwam er bericht van de boerderij. Opoetje was stervende. Tante Mijntje
had gebeld en ze had erbij gezegd dat een ongeluk altijd gezelschap zocht, want
ook haar Leo lag op bed. Hij lag daar maar en zei niks. Dat was iedereen gewend
van hem, maar nu overdreef hij.
Ik bedacht dat hij misschien verdrietig was om zijn moeder. Maar als rechtgeaarde boer wist hij dat de aarde vruchtbaar bleef dankzij het kiemen en ploffen
van de vruchten.
Zelfs Mijntje, die altijd het hoogste woord voerde, vond hem stil. Zijn botten
knakten als hij zich moeizaam omdraaide. De vorst van alle jaren leek zijn lijf
stukje bij beetje te verstijven. Hij was te stram om de tien meter af te leggen die
hem scheidden van opoe in haar dijkhuisje.
Ik vond het naar voor allebei. Ben je dichtbij en ver weg tegelijk.
Zou ze er verdriet om hebben? In haar karkas dat nog ademde, fladderden
misschien gedachten rondom Leo, de zoon die niet langs kwam.
Misschien was ze de wereld al vergeten. Oude mensen hadden ruim de tijd te
wennen aan de dood. Als ik Mijntje moest geloven, wilde opoe niets liever dan die
kist inglijden die al dertig jaar onder haar bed klaarstond.
Ze had hem zelf uitgekozen, boereneiken. Voor het slapen gaan staarde ze naar
de foto van het graf van haar man. Zijn kistkruis had ze niet mee laten begraven.
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Op het voeteneinde van haar bed had Leo het destijds eigenhandig voor haar ingeschroefd. Om het kruis ging een witte rozenkrans van sacramentsbonen. Die
zou later naar Leo gaan.
Het waren goede tijden. Het ene jaar werd de schuur geteerd, het andere jaar
kwam er nieuw riet op het dak. Op de zondagen tilde Leo zijn moeder in haar
sitsen japon op de arm en droeg haar naar de bestekamer van de boerderij. Hij
schikte in de nis haar schoudermanteltje en zette haar mutsje recht.

vocht. Ik rilde. In me roerde zich een besef dat iemand mij ooit zo zou aankijken.
Leo kwam naast me staan. Hij bromde goedkeurend, pakte mijn hand en trok
hem weg uit die van zijn moeder.
‘Genoeg’, zei hij, ‘Meidje, het is wel weer genoeg’.
En nu ging opoe hemelen. Als ze de hemel verdiend had. Ik had opoe nooit in haar
gloriedagen gekend. Leo had natuurlijk reden om veel van haar te houden.
En ik hield van Leo, al was hij niet mijn vader. Ik bracht hem zijn koffie in een
aluminium kannetje. Een theedoek eromheen gerold om het afkoelen tegen te
gaan. Ik liep door het bietenveld, daar zag ik zijn gebogen rug. Hij ging kreunend
rechtop staan als ik vlakbij was. We doken onder, de bietenblaadjes kriebelden
tegen mijn neus. Ik kreeg een slokje koffie van hem en een hapje brood. Dan
moest hij weer aan het werk en ik liep terug door de velden.
Hij was een lieve man. Hij raakte me aan zoals het hoorde. Een harde hand
door mijn zwarte haren of verdiende klappen om mijn oren. Ik hield zomaar van
hem, direct al, de eerste keer dat ik hem zag.
Ook al kon hij tekeergaan.
Die keer dat ik de melkemmer liet glippen omdat ik schrok van een koe met
een ochtendhumeur. Of toen ik de te vroeg geboren biggen niet van het weiland
wilde rapen omdat ze zo smerig glad aanvoelden. Of de keer dat ik Leo’s achterlijke broer beschuldigde van gluren toen ik op de deel in de teil ging. Kijken deed
geen kwaad, had Mijntje gezegd. Ik moest me niet aanstellen.
Vanwege Leo probeerde ik me te verbeteren. Niet om Mijntje met haar grijnzende gezicht, dat opdoemde in de wolken stoom als ze mijn wasteil met kokend
water vulde.
Ik moest wat doen. Ik moest opoetje redden. En bij Leo op zijn bed komen zitten
natuurlijk.
Maar mijn moeder vond dat ik tot de zomer moest wachten. Ziekte en dood
waren niets voor kinderen.
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Mijn gezicht, rond als de maan, keek in het hare. Haar bleke ogen zwommen in
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Ik kwam haar gedag zeggen. Mijn warme bruine hand in haar verlamde klauw.
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Ik wist dat de nonnen op school zwoeren bij gebed. Problemen met moederoverste? Een gebedje. Een leerling die hoorde noch voelde? Flink wat Onzevaders
en Weesgegroeten op de stenen kerkvloer.
‘Dag God’, zei ik zachtjes. ‘Kunt U me horen? Opoe denkt niet meer, maar als ze
denkt, denkt ze misschien aan Leo en mist ze hem. Kunt u haar helpen?’
Ik luisterde ingespannen. Er kwam niets, ik moest veel harder bidden. Ik moest
knielen met mijn blote knieën op de rieten tegelmat. ‘Goede God, lieve God’, zei
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ik, ‘ik bid voor opoe’.
Er volgden weken van gebed. Ik bad op alle plaatsen: in bed, aan tafel, op
school, in bad, de kerk, de auto, op de fiets, in de winkel. Ik slenterde naar huis, de
rozenkrans in mijn broekzak, ongezien gleden de kralen van duim naar pink.
Mijn vrienden vonden me sloom. Ze kwamen me halen om te spelen, maar ik
moest bidden. Als ik uit school kwam, liep ik naar mijn moeder.
‘Is ze al dood? Nog niet?’
Ik begon zowaar in mijn gebed te geloven.
Weken gingen voorbij. Mijn moeder kreeg bericht van het platteland.
‘Ze is er nog. Een wonder dat het oude mens het volhoudt.’
Ik keek uit het raam en zag mijn vrienden spelen op het veld. De kralen maakten zachte geluiden in de kom van mijn hand. Ik dacht aan God, die zich verwaardigde te luisteren naar een meisje dat liever bad dan speelde.
Maar met opoe ging het goed. Gewoon doorbidden en ze zou herrijzen.
Ik maakte zelfs geen huiswerk meer. Bidden ging voor. Als de nonnen boos
werden, zouden ze me toch prijzen.
Maar wat werd dat bidden saai. Het hielp wel, maar ik begon me te vervelen. Ik
bad extra om daarvoor vergeving te vragen.
Op een dag dacht ik: zolang ik bid blijft zij leven! Dan kan ik blijven bidden.
De dag erop kwam ik laat thuis. Ik was blijven hangen met mijn vrienden op
het veld. Mijn moeder kwam naar me toe. Mijn hand tastte in mijn broekzak.
Die was leeg. Mijn moeder zei: ‘Opoe is dood. En Leo ook.’
God is hard en kinderen zijn dom.
Ik had voor de verkeerde gebeden! Voor opoe die al over de honderd was. Die
had ik met het oponthoud vast geen plezier gedaan. Terwijl Leo...
Die had mijn gebed goed kunnen gebruiken. Voor hem had ik willen blijven
bidden.
Of kon het God allemaal geen barst schelen? Was Hij onverschillig geworden
in Zijn werk? Liet Hij zomaar veel te jong die lieve Leo sterven en veel te laat dat
oude opoetje?
Of was God overspannen? Had Hij het te druk met Zijn doden?
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Had Hij per ongeluk mijn gebed voor opoe ingezet? Sorry, zou Hij zeggen,
maar dit kan ook de Beste gebeuren.
Die avond ging ik nog één keer op mijn knieën. Ik keek naar het bruine kruisje
boven de deur van de slaapkamer met de lijdende Jezus in zwarte pennenstreken.
‘Dag God’, zei ik, ‘ik heb tot U gebeden. Ik bad totdat het me begon te vervelen.
Ik zeg het maar eerlijk... U weet toch alles van me. Ik weet niets van u. Nu ben ik
uitgebeden. Dag God.’

Ik griste het uit haar handen en scheurde het haastig open. Wat was het? Ik
greep in een bergje witte kralen. Ze tikten zachtjes toen ik mijn hand terugtrok.
Een briefje van Mijntje: ‘Van Leo, voor jou, zijn rozenkrans.’

|

het bidden? Er is een pakje voor je gekomen.’

47 Hadewijch Griffioen Dag God

De deur ging open. Mijn moeder stond op de drempel. ‘Ben je nou alweer aan
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Hilde Bosma Schoon mijn zonden vele zijn
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Mijn dochter heeft een hoogslaper, zodat de ruimte tussen haar kussen en het
plafond beperkt is. Zij kan vanuit ligstand makkelijk het plafond aanraken.
Daarbij komt dat het bed opstaande randen heeft en door haar vader uitgevoerd is
als boot, met een echte boeg, terwijl de mooiste vissen van de zee op het behang
zwemmen. Dat alles, in combinatie met een roze wandlampje, maakt haar slaapplaats tot een plek waar zij soms mooi droomt.
Elke avond leg ik mijn handen over de rand van de boot, om met haar te bidden. Zij ziet dan alleen mijn handen, want ik ben niet groot. Ik vraag of ik met
haar mag bidden, en op een gelukkig moment is zij stil, en begin ik.
De ruimte onder het bed is te groot voor kindermonsters, maar er zijn genoeg
angsten over. Twee specifieke gebedspunten zijn verplicht. Mocht ik die vergeten,
dan word ik daaraan vriendelijk herinnerd. Maar vaker vergeet zij even later, als
ik beneden op de bank zit, wat ik bad: met een luid ‘Mama, heb je het gebeden?’
en een teruggeschreeuwd ‘Ja!’ kan zij alsnog lekker gaan slapen, in haar lichtblauwe bootje.
Niet alle dagen lukt het mij om een fatsoenlijk gebed te bidden. Op haperende
dagen zing ik graag de volgende woorden:
Ik ga slapen, ik ben moe.
’k Sluit mijn beide oogjes toe.
Here, houd ook deze nacht
over mij getrouw de wacht.
’t Boze dat ik heb gedaan,
zie het Here toch niet aan.
Schoon mijn zonden vele zijn,
maak om Jezus’ wil mij rein.
Zorg voor de arme kind’ren Heer
en herstel de zieken weer.
Ja, voor alle mensen saam
bid ik u in Jezus’ naam.
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Doe mij dankbaar en gezond
opstaan in de morgenstond.
Als ik mijn ogen open doe
straalt uw zon mij vriend’lijk toe.
Heer, verhoor nu mijn gebed.
Amen.

herinner ik me dat mijn moeder op een avond mijn kamer binnenkwam, terwijl
mijn lichtje al uit was. Het licht achter haar, in de gang, was aan. Zij vertelde dat
ik ook wel eens een gebed kon bidden met eigen woorden. ‘Dat doe ik al’, zei ik
toen.
Gek genoeg weet ik niet meer dat ik bovenstaande regels bad. Ik wilde graag
groot zijn, en bidden zoals volwassenen dat deden, zoals gereformeerde volwassenen dat deden. Katholieken zijn soms jaloers op de persoonlijke breedsprakigheid
van gereformeerden, hoorde ik laatst. Bij mij is het andersom. Ik bid vooral uit
het boekje. Wel uit een boekje dat ik zelf kocht, voor vijftig cent bij de kringloop,
in de hoop dat het uitspreken van de oude, gekalibreerde gebeden (met Vaticaanse
handtekening) mij zou helpen om rustig te slapen.
Met dezelfde gedachte kocht ik afgelopen voorjaar in het bedevaartsoord
Banneux een foute knuffel voor mijn dochter: een zacht beertje met slaapmuts,
ogen dicht, met gebogen knieën en gevouwen voorpootjes. Zo hadden wij, ongeveer vijftien jaar geleden, een dalmatiërknuffel op onze hoofdkussens liggen,
die we een naam hadden gegeven, net voor we een echte hond kochten. Maar dat
laatste wisten we nog niet.
Ik heb mijn dochter nooit uitgelegd wat het gebedje betekent, en waar ‘schoon’
de verkorte versie van is. We bidden het gewoon, net als het Onzevader, maar dat
is meer een familiegebed, voor bij de aardappels. Otten schreef over het Paternoster in nrc Handelsblad van 7 maart 2008: ‘Ik verkies het te denken dat het Onze
Vader de laatste zone is die we begaan; de laatste keer dat we de wereld kunnen
vergeten. Waar het altijd om te doen was.’ Ik wil sommige regels zo vaak bidden
dat ik ze later, bij onafwendbare slaap en angst voor enge dromen, automatisch
kan bidden. Ook als ik niet meer weet wat ze betekenen. De regels moeten in
mijn ziel worden gefreesd.
De volgende regels van een Rotterdamse dichter gaan over een vader en een
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gemoderniseerde versie, maar dat geeft niet: dit was mijn eigen kindergebed, dit
waren de woorden waarmee ik lang geleden bad, in mijn kinderbed. Gek genoeg
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De dominee met de mooie naam De Liefde schreef dit gebedje, meer dan honderd
jaar geleden. Mijn versie wijkt misschien af van het origineel, en zeker van de
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zoon, in het gedicht ‘Sacrament’: ‘Ik houd mijn zoon de hand boven het hoofd: /
dat werkt zelfs voor wie nergens in gelooft’, te vinden in Waterdicht. Ook dit gedicht eindigt met: ‘Hij kan vanavond veilig naar zijn bed.’
Misschien raakt daarom het gebruik van kindergebedjes mij zo snel. Eigenlijk
wil ik niet dat iemand anders mijn dochter naar bed brengt, iemand anders dan ik
of haar vader, iemand die zomaar in haar bootje kan kijken en dingen kan zeggen
die daar niet gezegd mogen worden. Of dingen kan doen die daar niet gedaan

Now I lay me down to sleep
Pray the lord my soul to keep
And if I die before I wake
Pray the lord my soul to take
Hush little baby don’t say a word
And never mind that noise you heard
It’s just the beast under your bed
In your closet in your head
Zoek het nummer eens op, dan begrijpt u mijn huivering, zou ik bijna willen
voorstellen. Bijna, want later werd ik cultureel heropgevoed en ging ik gedichten
lezen, zoals die van Kopland. Hij doet hetzelfde, maar dan geciviliseerder. Ik lees
zijn ‘Een psalm’ nog een keer, en bedenk dat ik bang was, toen ik dit gedicht voor
het eerst las. Bang, dat er maar één manier was, om afstand te nemen van het geloof van je ouders. Nu vind ik het jammer voor Kopland, dat hij de kleine knuist
in zijn eigen hand helemaal in zijn eentje moest vasthouden. Liever dan het werk
van de vele verongelijkte dichters die van zich laten horen, lees ik Reve, bijvoorbeeld, gruwend van zijn grofheid, maar toch: ‘ik wil alleen zijn, met U. / En tegen
U praten en schreeuwen, al geeft U geen antwoord.’ (‘Oost, west’ in: Nader tot U).
Ik wil graag proberen om de hoop en het verdriet van mijn dochter te richten, net
zoals ik regelmatig het voorwiel van haar fiets rechtzet. Vanavond maar weer
mijn handen op de bedrand leggen.

Tekening: Isa den Toom.
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Vroeger, en soms nu nog, luisterde ik naar Metallica. Ooit hoorde ik ze in De
Kuip het nummer ‘Enter Sandman’ zingen, het nummer met de volgende tekst:
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mogen worden.
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Janneke de Jong Met het oog op het kruis
Een liefdesgeschiedenis in de lijdenstijd *
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Zelden zie je een moderne jeugdroman met een groot aantal illustraties in kleur.
Als er al illustraties in staan, dan zeker niet zoveel en al helemaal niet in full
colour. Bovendien gaat het in de roman Een minuut eerlijkheid, om drieëndertig
kruisigingsschilderijen. Het meisje dat ze bekijkt is de zeventienjarige Frida. Ze
heeft een oogziekte en is bang blind te worden. Om voor het grote donker nog
zoveel mogelijk moois te zien, reist ze vanuit Noorwegen naar Italië. Voor de invulling van dat ‘moois’, bij haar vertrek nog onbestemd, zorgt Jakob. Hij moet een
artikelenserie schrijven over ‘het beeld van Jezus door de kunstgeschiedenis
heen’ voor De Strijdkreet, een dankbare opdracht voor de kunstnerd.
Bjørn Sortland heeft er een mooi verhaal van gemaakt, volgens recensenten een
liefdesgeschiedenis en een kunstgeschiedenis.
Een minuut eerlijkheid is een liefdesgeschiedenis. Twee jonge mensen ontmoeten
elkaar en maken samen een reis door Italië. Frida is een en al oor – alleen al omdat
Jakob aan het woord is, is kunstgeschiedenis interessant. Geeft hij om haar? Of
heeft hij misschien al een vriendin? Jakob mag dan spraakzaam zijn als het om
schilderkunst gaat, over persoonlijker zaken houdt hij zijn mond. En wat kun je
vragen, hoever kun je gaan? Langzaam komen de twee dichter bij elkaar en het
lijkt erop dat er bij Jakob naast de liefde voor de kunst nog ruimte voor Frida over
is. Maar de tijd speelt een rol: Frida’s oogklachten verhevigen en haar gezichtsvermogen verslechtert. Ze moet naar huis en zo snel mogelijk naar het ziekenhuis.
Op het netvlies Jakob, maar ongetwijfeld ook de in vele gedaanten beschouwde
gekruisigde Christus.
Een minuut eerlijkheid is ook een kunstgeschiedenis. Bjørn Sortland heeft een
passie voor kunst en in de persoon van Jakob heeft hij een personage met dezelfde
liefde geschetst. De evolutie in de schilderkunst, informatie over de schilders:
over Michelangelo de einzelgänger, over de sluwe vos Tintoretto, de kracht van
Munch, de precisie van Poussin, de surrealisten die Jeroen Bosch bewonderden,
Jakob weet het allemaal en etaleert zijn kennis graag. Wie alle kunsthistorische
gegevens die hij oplepelt uit de tekst destilleert, kan een aardige – geïllustreerde
– gids samenstellen.
Is met de typeringen ‘liefdesgeschiedenis’ en ‘kunstgeschiedenis’ alles gezegd?
Zeker niet. De titel doet vermoeden dat er sprake is van een diepere laag. Een
minuut eerlijkheid, in het Duits Die Minute der Wahrheit, is Frida’s motto: minstens
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één keer per week een minuut gewoon zeggen wat je denkt en voelt. Dat geeft het
verhaal dynamiek. Zo’n minuut kan lang zijn, en bewijst bovendien dat de leugen
meer regel dan uitzondering is. Frida kan er wat van: om indruk te maken op
Jakob heeft ze een vader in Italië bedacht. Ze moest toch een reden hebben voor
haar reis? Dan kom je niet meteen met je grootste probleem aan. Trouwens, als zij
Jakob in een cafetaria hoort bellen, zegt hij in een plaatselijke trattoria te zitten.
Hij doet zijn naam dus eer aan.

drukken met de kronkelende wolken achter het kruis: ‘El Greco wil ons laten zien
dat de natuur, de wolken en de lucht zich ook kronkelen, als in barensnood, dat de
hele wereld stilstaat. Jezus vraagt God waarom hij hem heeft verlaten. Dit is later,
volgens de Bijbel, misschien wel de belangrijkste minuut van de hele wereld
geworden... het moment van de waarheid. De echt grote, Echt Grote Minuut
Eerlijkheid.’
En pas dan stelt Frida hem de grote vraag: ‘Zie jij in Jezus meer dan iemand die
op een heleboel schilderijen staat?’ Blozend zegt Jakob ten slotte ja. Na een paar
dagen komt het geloof weer ter sprake. Jakob vertelt over zijn christelijke opvoeding. Zijn beide ouders zijn heilssoldaten en het geloof was vanzelfsprekend. Nu
heeft hij twijfels, maar hij herinnert zich een schilder die zijn vader kende. Deze
had de tekst credo quia absurdum op zijn ezel geschreven: ik geloof omdat het
absurd is. Frida heeft een heel andere opvoeding gehad. Haar moeder is wel christelijk opgevoed, maar zelf heeft ze ‘de essentie niet meegekregen.’
Een liefdesgeschiedenis en een kunstgeschiedenis... Maar die kunst heeft ook
een inhoud en die is existentieel van karakter, die overstijgt liefde en kunst. Want
Frida kan zich wel gedragen als een vlotte verliefde toerist, in werkelijkheid is ze
een bang meisje dat wanhopig naar troost en houvast zoekt. Als het beest van de
vrees haar te pakken krijgt, verlangt ze naar het geloof dat haar oma ook had. Ze
heeft genoeg van zichzelf en is moe en bang.
‘Ik zie mezelf in de spiegel, ik heb zo genoeg van mijn gezicht, ben gewoon in
de war, moe en bang, en ik zou graag een kruis willen hebben dat van mij was,
zoals mijn oma had. Het lichtbruine kruis dat alleen van haar was, dat ze tevoorschijn haalde als ze wilde bidden, als ze eenzaam was of bang in het ziekenhuis,
en het was haar kruis, ze zei dat Jezus naar haar luisterde als ze bad, omdat hij alles van haar wist, hij wilde al voordat ze geboren werd dat ze op aarde zou komen,
hij wilde gewoon het beste voor haar en als ze zelf niet wist wie ze was, hoefde ze
alleen dat kruis vast te houden, dan zou Jezus het haar laten zien en op haar passen, en ze hoefde niets te begrijpen, alleen maar haar kruis vast te houden zo lang
ze wilde en zichzelf zijn en het was helemaal geen toverkruis, ze zei dat het een
kruis was dat haar eraan herinnerde dat God van haar hield en dat God de kachel
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de kruisiging van El Greco uit 1580. Jakob vertelt wat de maniërist wilde bena-
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Zo worden waarheid en leugen gethematiseerd. Dit culmineert in de uitleg van
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aan had gedaan en voor haar had gedekt voor het avondeten en op haar zat te
wachten als ze thuiskwam op een keer, als ze was gestorven, dat alles was iets wat
je niet hoefde te begrijpen, gewoon geloven dat het waar was.’
Deze verzuchting, dit gebed – op één pagina in kruisvorm afgedrukt – lijkt
geen vervolg te krijgen. Frida besluit Jakob te verlaten en linea recta naar
Noorwegen terug te gaan. Daar arriveert ze met veel pijn in haar ogen op Eerste
Paasdag, 27 maart.
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Sortland heeft voor zijn roman een mooie structuur gevonden. Het verhaal
speelt zich af tussen 12 en 27 maart, de lijdenstijd die uitmondt in Pasen. De eerste
pagina is een korte tekst, gedateerd ‘Eerste Paasdag, 27 maart’. Daarna speelt het
verhaal zich chronologisch af, van 12 maart tot de laatste dag, de 27e, maar het
wordt telkens door een korte tekst – die qua bladspiegel en lettertype afwijkt –
onderbroken. In deze teksten, allemaal gedateerd op 27 maart, voelt het alsof
Frida op weg is naar het oordeel; ze maken de dreiging voelbaar: Frida is niet
langer met Jakob onder de Toscaanse zon maar terug in Noorwegen, ze zit in de
taxi – naar het oogziekenhuis – en de paniek maakt zich van haar meester. Als het
maar niet te laat is... Eenmaal in handen van de dokter verneemt ze dat ze haar
medicijnen steeds verkeerd heeft gebruikt; een operatie is onafwendbaar. Van de
vlotte, verliefde Frida is weinig meer over. ‘De waarheid over mij is, dat ik een
klein, bleek, verloren en halfblind meisje ben dat naar kots smaakt’. Of Frida
daadwerkelijk blind wordt, vertelt Sortland niet. Wel laat hij een dokter zeggen
dat er een ‘hijgende Romeo’ het ziekenhuis binnenstormt die zijn hoornvlies
wil afstaan.
Tieners die de roman gelezen hebben, vinden het open einde vervelend. Maar
wie de essentie tot zich heeft laten doordringen én acht geeft op de toevoeging
‘eerste Paasdag’ bij de datum weet genoeg. Die kan niet anders dan de boodschap
van verlossing en hoop, die 33 keer verbeeld en beschreven is, verbinden met de
onhandige Jakob die een offer wil brengen en hoop wil geven. Eenmaal samen in
het ziekenhuis gaat het nog één keer over de kunst: Jakob vertelt over een schilderij, ‘De opstanding van de kampgevangene’, dat qua compositie een kruisiging
lijkt, maar bij nader inzien een opstanding is. Er komt ruimte voor Pasen: Jakob
legt uit dat Maria op de Paasmorgen de tuinman dacht te zien, maar het was
Jezus. Credo quia absurdum.
Dit is een kunstgeschiedenis tot de laatste bladzijde, zeker. Maar vooral een
liefdesgeschiedenis, en in meer dan één opzicht.

* Bjørn Sortland, Een minuut eerlijkheid. Rotterdam 2007.
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Marlies Verwoerd Je angst te lijf gaan met een
vleesmes
Over geloofsbeleving in Guus Kuijers Het boek van alle dingen *

geleund tegen de grote bloembak naast de voordeur. Vaak gingen we een rondje
wandelen.
We liepen meestal naar de kerk, die bij ons om de hoek was. Ik vond dat heel
vanzelfsprekend. Oma hield van God en dus hield ze van de kerk, want daar
woonde Hij. Ze bleef dan een poosje staan kijken, aan de overkant van de straat. Ik
stond ernaast en herinner me dat ik het eng vond: ik dacht niet dat God het prettig vond als we zo dichtbij hem kwamen. Nou ja, ik dacht niet dat Hij het prettig
vond als ík zo dichtbij kwam. Oma zag Hij graag komen.
Over angst en de rolmodellen van een kind, hoewel niet altijd positief, gaat
Het boek van alle dingen. In het hoofdstuk ‘Voordat het boek begint’, de proloog
zogezegd, beschrijft de verteller hoe hij aan het boek gekomen is: door een bezoek
van ene heer Klopper, die het boek schreef toen hij negen was. ‘Het was oneerbiedig’, zegt de verteller. ‘Zelf ben ik erg eerbiedig, maar ik heb gemakkelijk praten.
Ik heb een gelukkige jeugd gehad. [...] Ik heb geen enkele reden om oneerbiedig
te zijn, maar ongelukkige kinderen hebben ook recht van spreken, vind ik.’
Het verhaal gaat over Thomas, een jongen die dingen ziet die niemand anders
ziet en die hierin meestal niet begrepen wordt. Thomas leeft in een gezin waarin
de vader angst zaait. Eén van de eerste passages in het boek vertelt hoe Thomas op
zondag in de kerk uit volle borst zingt: ‘Goede stierenheer, verlos onze ellendige
zondagen’ (in plaats van: goedertieren Heer, verlos ons, ellendige zondaren).
Thuis laat zijn vader hem herhalen wat hij zong. Zijn moeder neemt het voor hem
op door Thomas bij de tafel vandaan te trekken en haar arm om zijn schouders te
leggen. ‘Toen schoot de hand van vader plotseling uit en mepte moeder kletsend
op haar wang. [...] De engelen in de hemel sloegen hun handen voor hun ogen en
snikten het uit, want dat doen ze altijd als een man zijn vrouw slaat. Een diepe
treurnis daalde neer op de aarde.’
Thomas wordt naar boven gestuurd: ‘En vergeet niet de lepel mee te nemen.’
Als Thomas later, liggend over zijn vaders knieën, met de lepel op zijn blote billen
wordt geslagen, komen er woorden in zijn hoofd: ‘God... zal... hem... vreselijk...
straffen... met... alle... plagen... van... Egypte... omdat... hij... mamma... heeft...
geslagen...’ En later: ‘God... bestaat... niet...’
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herinner, is hoe ze me opwachtte als ik uit school kwam, altijd in een zwarte jurk,
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Toen ik klein was, woonde mijn oma bij ons in huis. Wat ik me daarvan vooral
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Hier wordt meteen een belangrijk motief van het boek duidelijk: Thomas
neemt zich voor ‘het hart van de farao’ te veranderen. Geïnspireerd door de tweede plaag van Egypte, giet hij rode ranja in het aquarium. Dit leidt tot veel geweld
in huis.
‘Je moet snel dat water verversen Thomas,’ zei moeder.
‘Nee,’ zei vader. ‘Dat water blijft erin.’
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‘Hihihi,’ grinnikte Margot omdat ze oliedom was. ‘Het is een wonder!’
‘Ook in de tijd van de farao,’ zei vader, ‘waren er spotters die het water van
de Nijl rood kleurden. De tovenaars van de farao. Ze zeiden: “Kijk, wat God
kan, kunnen wij ook.”’ [...]
‘Misschien zit er een bacterie in het water of zoiets,’ zei moeder zenuwachtig.
‘Dat denk ik niet,’ zei vader. ‘Ik denk dat de bacterie hier aan tafel zit. Een
menselijke bacterie die het grappig vindt om te spotten met Gods almacht.’
Als Thomas’ moeder toch probeert het water van het aquarium te verversen, slaat
de vader haar. Thomas beseft dat de plagen van Egypte niet zullen helpen: ‘Er
moet een ander plan komen om het hart van de farao te veranderen.’
Steeds als er sprake is van geweld in huis, psychisch of fysiek, verschijnt Jezus
aan Thomas en voert een gesprek met hem.
Toen hij in bed lag, probeerde Thomas te bidden. Hij had net gezegd: ‘Here
God, vergeef het hem niet, vergeef het hem nooit...’ toen opeens de Here
Jezus in beeld kwam. Hij stond weer eens te wapperen in zijn witte jurk, in
een woestijn of zoiets. Er was in elk geval een boel zand en een hoop blauwe
lucht.
‘Ha die Thomas,’ vroeg hij. ‘Alles kits?’
‘Nee,’ zei Thomas.
‘Wat is er dan?’ vroeg de Heer.
‘Van alles,’ zei Thomas. ‘En ik zeg het maar eerlijk, aan U hebben we ook
niet zoveel.’ [...]
De Here Jezus boog voorover. Hij schreef met zijn wijsvinger in het zand.
Toen Hij klaar was, kwam Hij weer overeind. Er stond: Ik vind het fijn dat je
bestaat Thomas!
De Here Jezus keek Thomas aan en legde Zijn hand op zijn hoofd. ‘Je bent
sterk Thomas,’ zei hij. ‘Je bent sterk omdat je lief bent, zul je dat onthouden?
Wij hierboven zijn trots op je. Geloof je dat?’
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In deze citaten wordt duidelijk dat Thomas een jongen is die blijft geloven – maar
niet in de versie van God die zijn vader hem voorhoudt. ‘God de Vader is uit mij
weggeslagen’, zegt Thomas tegen Jezus. Hij gelooft dus wel in Jezus, de God die
afdaalt naar de mensen. In dit boek de God die heel letterlijk communiceert in
Thomas’ taal.
De aanwezigheid van God wordt voor de lezer, niet voor Thomas overigens,
steeds duidelijk door het motief van de natuur. Voor Thomas zwemmen er tropi-

hier niet naar binnen, want dat mag niet van mijn moeder. En Moeders wil is wet.’).
Ook de engelen in de hemel kijken regelmatig mee in het gezin. Zij hebben
verdriet wanneer Thomas verdriet heeft: ‘God zweeg in alle talen. De engelen
probeerden hun tranen te drogen, maar hun zakdoekjes raakten zo doorweekt
dat het zelfs in de woestijnen begon te regenen.’
Een cruciale rol in het boek is weggelegd voor mevrouw Van Amersfoort, de ‘heks’
van het dorp. Thomas leert haar kennen als hij uit beleefdheid haar boodschappen
voor haar naar binnen draagt. Zij laat Thomas kennismaken met de wondere
wereld van muziek en verhalen. In de eerste passage met mevrouw Van Amersfoort wordt voor het eerst het leidmotief van het boek genoemd:
‘Wat wil je later worden eigenlijk?’ vroeg ze.
‘Gelukkig,’ zei Thomas. ‘Ik word later gelukkig.’
Mevrouw Van Amersfoort wilde al een boek uit de kast trekken, maar ze
draaide zich verrast om. Ze keek Thomas lachend aan en zei: ‘Dat is een [...]
goed idee. En weet je waar geluk mee begint? Met niet meer bang zijn.’
Mevrouw Van Amersfoort is in eerste instantie de enige die niet bang is voor de
vader van Thomas. Zij confronteert hem verschillende keren met zijn gedrag.
Thomas vindt een briefje dat zij aan zijn vader heeft geschreven: ‘Een man die
zijn vrouw slaat, onteert zichzelf.’ Thomas schrikt hier erg van. Hij begrijpt niet
hoe mevrouw Van Amersfoort weet dat er geslagen wordt in het gezin.
Hij draagt het briefje geruime tijd bij zijn borst, vastgemaakt aan zijn kleding
met een veiligheidsspeld. Uiteindelijk legt hij het in de Bijbel. Vader vindt het
wanneer hij na de maaltijd uit de Bijbel wil lezen.
‘De vraag is dus: wie heeft dit briefje in de Bijbel gelegd?’
[...]
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slaat, voor Thomas is er ‘een triljoen kikkers’ op de been, die hem willen helpen
om het hart van zijn vader te veranderen (die hij echter wegstuurt: ‘Jullie mogen
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sche visjes in de gracht, voor Thomas regent het wanneer zijn vader zijn moeder
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Het leek of alle leven op aarde was uitgestorven, zo stil was het. De doden
op de kerkhoven werden er wakker van. Ze spitsten hun oren, maar hoorden
niets.
‘Niemand?’ vroeg vader. Hij trommelde met zijn vingers op tafel. ‘Iemand
aan deze tafel jokt. Ik weet niet wie het is, maar voor God blijft niets verborgen. Laten we Hem om hulp vragen.’
[...]
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‘Almachtige God,’ zei hij. [...]
Thomas sloot zijn ogen. De lucht werd helderblauw en het zand stoof
hem om de oren. [...] Jezus stond in de kamer voor de schoorsteenmantel met
de koperen tjiktjaks. Hij keek naar de biddende man.
‘Is dát hem nou?’ vroeg Jezus.
‘Ja,’ zei Thomas.
‘Hij bedoelt het goed, denk ik,’ zei Jezus. ‘Maar hij is bang. Hij is eigenlijk
een schijterd, als je het mij vraagt.’
In de minuten die volgen, nemen Thomas, zijn moeder en zus Margot het voor
elkaar op. Alle drie beweren zij het briefje in de Bijbel te hebben gelegd. Uiteindelijk wordt het de vader duidelijk dat Thomas het heeft gedaan. Als hij Thomas
beveelt naar boven te gaan met de lepel, is de moeder van het gezin voor het eerst
kalm en assertief. Zij beschermt Thomas en blijft volhouden dat hij geen straf
heeft verdiend.
Vader hief zijn hand dreigend naar haar op.
Niemand had op Margot gelet. Ze was er plotseling, alsof ze uit de lucht
was komen vallen. In haar rechterhand blikkerde het vleesmes en haar ogen
schoten vuur. Ze sprong voor haar vader en wees met de punt van het
vleesmes naar zijn keel. [...]
‘Ze leek op een engel,’ schreef Thomas in Het boek van alle dingen. ‘De
gevaarlijkste engel uit de hemel. Zo een met een vlammend zwaard.’
‘Handen thuis,’ snauwde Margot. ‘Ik heb er genoeg van. Het zit me tot
hier.’ Ze streek met het vleesmes langs haar keel. [...]
‘Mama en Thomas hoeven niet bang te zijn voor God,’ siste ze. ‘Want zij
zijn lief. U bent niet lief.’ Ze maakte een stekende beweging met het mes.
‘Denk maar niet dat ik het niet durf,’ gromde ze. ‘Ik lijk op u.’
Nu de vader is ‘verslagen’ komt er in plaats van de angst ruimte voor mooie
dingen in het gezin. Mevrouw Van Amersfoort haalt Thomas over om een ‘voorleesclub’ te starten en nodigt hiervoor veel vrouwen uit. ‘Je moet niet bang zijn’,
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zegt ze tegen Thomas. ‘Je wilde toch de plagen van Egypte? Niet de kikkers, niet
de muggen en niet de builenpest, maar wíj zijn de beste plaag. Wij vrouwen en
kinderen. Daar kan geen farao tegenop.’ Als extra bevestiging ziet Thomas Jezus,
en het valt hem op dat Jezus erg op zijn moeder lijkt als ze haar haar los heeft.
Wanneer Thomas voelt dat hij niet bang meer is, hoort hij ‘geruis boven zijn
hoofd. Het was het applaus van de engelen.’
Ook Thomas’ moeder is niet meer bang. Als de visite binnen is en zij in de deur-

haar hing los over haar schouders.’
De vader van het gezin zondert zich af. Thomas begrijpt hem opeens: ‘Vader
was bang voor vrolijkheid. Hij was vooral bang voor spot. [...] Vader was als de
dood. Moeder keek naar vader om. Kom toch jongen, gebaarde ze. [...] Hij kon het
niet. Hij durfde niet bij de mensen te horen.’
In Het boek van alle dingen staan angst en liefde tegenover elkaar. De woorden
van Johannes klinken erin door: liefde drijft de vrees buiten. Zolang de angst
heerst, kan er niet worden geloofd en kan er ook niet vanuit het geloof worden
geleefd: de moeder en Thomas ‘hoeven niet bang te zijn voor God’, maar ze
moeten eerst van hun angst worden verlost om werkelijk te kunnen liefhebben.
Ik ben een schijterd, om met de woorden van Thomas te spreken. Ik hou niet van
schijterds, maar ik ben nu eenmaal zo. Toen ik Het boek van alle dingen las, dacht
ik voor het eerst sinds lange tijd weer aan de wandelingen met mijn oma. Ik heb
dagenlang aan haar gedacht. Ineens besefte ik dat mijn oma me iets belangrijks
heeft geleerd over angst: dat die je altijd weghoudt van waar je graag wilt zijn.
Soms helpt het, als ik voel dat ik weer teveel een schijterd word, om hieraan te
denken: een klein meisje met haar handen op haar rug, naast een vrouw in een
zwarte jurk, op de stoep tegenover de kerk.
Al is dat vleesmes ook wel een goeie.

* Guus Kuijer, Het boek van alle dingen. Querido, Amsterdam /Antwerpen 2005.
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smal van boven en wijd van onderen. Ze had voorzichtig haar lippen gestift. Haar
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opening verschijnt, kijkt iedereen naar haar. ‘Haar jurk was lichtgeel, bijna wit,
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Ger van Hoek Deus ex machina
Geloofsbeleving in Nu weet ik het van Aidan Chambers 1

|
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Nu weet ik het is deel drie uit de Dance Sequence van Aidan Chambers, een reeks van
zes adolescentenromans. Aidan Chambers zegt bij deze reekstitel te denken aan
een ‘dans’ van verhalen, personen, gebeurtenissen en ideeën. Hij noemt het een
‘opeenvolging’ omdat elk boek op zichzelf staat. In de eerste vijf delen komen
verschillende aspecten van de adolescentie aan bod. Lichamelijke en zintuiglijke
ervaringen bijvoorbeeld, identiteit, vriendschap, het verkennen van grenzen.
De titel Nu weet ik het klinkt heel stellig en zelfverzekerd. Opmerkelijk, want
het boek gaat over problemen waarmee adolescenten worstelen en hun ontwikkelingsfase is juist een periode vol onzekerheden. Bovendien lijkt het woord ‘weten’
– een woord dat in het verhaal honderden keren voorkomt – strijdig met geloven,
terwijl dat juist het thema is van Nu weet ik het. We zeggen niet voor niets: ‘geloven
tegen beter weten in’. In dit artikel kijk ik naar de dans van personen, gebeurtenissen en ideeën in Nu weet ik het.
Nieuwsgierigheid
Aidan Chambers heeft voor het aspect ‘spiritualiteit’ gekozen, zegt hij, omdat dit
leeft bij tieners 2 . Uit onderzoek zou blijken dat vijftig procent van de jongeren
wel eens mystieke ervaringen heeft gehad, meestal als ze alleen zijn in de natuur.
Ze praten er nooit over, het behoort tot het onzegbare, maar vergeten doen ze
het evenmin.
In Nu weet ik het wil een groep jongeren een film wil maken over Jezus. De werkopdracht luidt: wat zou er gebeuren als Jezus Christus vandaag de dag op aarde
zou terugkeren? Het is een interessante vraag, omdat je op deze manier de actualiteit confronteert met een geloof dat twee millennia oud is. Maar al snel blijkt dat
het geloof voor niemand binnen de filmploeg een rol van betekenis speelt. Ze
weten ook weinig over het leven van Jezus. De onderlinge gesprekken gaan meer
over maatschappijkritiek en de ideeën over de film lijken eerder een persiflage op
de godsdienst op te leveren.
Nicholas Christopher Frome (Nik), een jongere van zeventien jaar, krijgt van
zijn geschiedenisleraar het verzoek of hij als werkstuk voor de filmploeg research
wil doen naar het leven van Jezus. Het onderwerp staat Nik helemaal niet aan. Hij
zou zich voor zijn werkstuk liever bezighouden met zwarte gaten. ‘Ik geef niet
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om godsdienst en ik geloof niet in God’ (blz. 18). Hij noemt God een uitvinding,
een verzinsel. ‘God is dood. Als hij ooit al levend is geweest’ (blz. 19). Als hij het
heeft over een tekstverwerker, grapt hij: ‘Zit er een god in de machine? Als er in
die van mij een zit, dan zegt hij-zij-het alleen wat ik hem-haar-het voorkauw. Dat
soort God mag ik wel’ (blz. 46).
Jongeren die spotten met de godsdienst, niets over Jezus weten en God een verzinsel noemen, zijn misschien wel de ideale identificatiepersonages in een fictief

door een ervaring die veel jongeren zullen herkennen. Op een dag beseft Nik dat
hij zichzelf is. ‘Een zelfstandige, individuele, unieke persoonlijkheid, begiftigd
met zelfkennis, die op een goeie dag de pijp uit zou gaan. [...]. Zijn maag kromp
ineen. Hij schoot overeind en kotste in zijn badwater’ (blz. 9). Dit besef van zijn
eindigheid houdt hem bezig en zet hem aan het denken. Bovendien heeft een
leraar hem ooit ‘chronisch asociabel’ genoemd en zijn klasgenoten vinden hem
een eenling. Hij is daar enerzijds trots op – hij wil niet opgaan in de groep –, maar
het zit hem ook wel dwars. Door de bijeenkomsten met de filmgroep bij te wonen,
komt hij ook eens onder de mensen. Zo wordt een zelfbewuste, sceptische, intelligente en vooral nieuwsgierige nerd, die juist alles verstandelijk wil beredeneren,
de hoofdpersoon van een verhaal over geloven. De regisseur van de filmgroep
daagt hem zelfs uit de rol van Jezus te spelen. ‘Je hoeft je alleen maar te gedragen,
alsof je Gods zoon bent. En te oordelen naar je normale gedragspatroon zal je dat
geen enkele moeite kosten’ (blz. 34-35). Zijn eerste reactie is uit de film te stappen,
‘maar het waarom van de zaak blijft me intrigeren. Waarom geloven mensen al
dat gedaas over God? En hoe voelt het te geloven? Wat voor effect heeft het op je?
Ik wil maar zeggen, zelfs intelligente mensen gaan ervoor door de knieën! Dan
moet het toch een of andere uitwerking hebben. Of niet soms? Dat is de moeilijkheid als je te nieuwsgierig bent’ (blz. 35).
Research naar de geloofsbeleving
Voor zijn onderzoek voert Nik een gesprek met een predikant. Het enige positieve
dat dit gesprek oplevert, is diens idee een paar dagen naar het klooster te gaan.
In het klooster voelt Nik zich als eenling best thuis, werkend en mediterend. Hij
moet erkennen dat de meeste monniken niet anoniem opgaan in de groep, maar
individuen zijn die eigen keuzes maken. Hij leert ook mediteren; voor hem houdt
dat in: woorden oproepen in poëzie. Het onzegbare laat zich nog het beste vangen
in poëzie. Maar geloven, tegen twijfel en beter weten in, vindt hij hypocriet. Een
van de paters geeft hem het advies niet in het klooster in te treden, omdat hij te
veel denkt. ‘Het zou een obsessie voor je worden om van alles wat je doet de reden
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filmgroep te helpen. De ommekeer in zijn houding wordt onder andere verklaard
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verhaal als opstap naar het thema spiritualiteit. Nik gaat overstag en zegt toe de
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te willen weten, in plaats van het gewoon te doen’ (blz. 197). Nou was hij dat toch
al niet van plan.
Hoewel zijn kloosterervaring indruk maakt, verandert zij weinig aan zijn scepsis tegenover geloof en gelovigen. De mensen die naar de kerk gaan, noemt hij
masochisten, omdat kerken niet ‘te gek gezellige gelegenheden’ zijn. ‘Of anders
hebben ze allemaal een verschrikkelijk schuldencomplex en denken ze dat de
kerkgang een penitentie is, die ze moeten doen om weer met God in het reine te
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komen’ (blz. 76). Zelf heeft hij één keer een spirituele ervaring gehad, onder de
indruk van de absolute stilte in de uitgestrekte Zweedse natuur. Voor zover hij
zich kan herinneren, heeft hij op zijn tiende jaar voor het laatst gebeden, bij de
dood van zijn moeder. Toen zijn moeder niet terugkwam, was zijn conclusie dat
God dus niet bestond.
Geloof of liefde, of geloof en liefde?
Min of meer uit baldadigheid observeert Nik ook gelovigen tijdens een vredesdemonstratie van het christelijk anti-kernwapencomité: ‘Een mooie gelegenheid
om christenen in het wild te gaan zien’ (blz. 55). Daar ontmoet hij Julie, een iets
ouder, diepgelovig meisje dat regelmatig naar de kerk gaat. Zij is niet zo maar gelovig, ze heeft al lang de wens haar leven aan God te wijden. De schrijver laat even
zijn stem horen met een opmerking over opgroeiende meisjes: ‘Heel wat meisjes
gaan door zo’n kloosterfase, net zo goed als ze een tijdje idolaat zijn van hockeysticks en paarden en popsterren en zelfs van knappe leraren’ (blz. 73). Maar Julies
wens is meer dan een bevlieging. Nik is meteen ongeneeslijk verliefd op haar. Dat
komt zeker niet door Julies gelovigheid, maar door haar optreden en haar hele
persoonlijkheid: zij is iemand, zij is duidelijk zichzelf.
De ontmoeting met Nik brengt ook Julie van haar stuk. Hoewel ze Nik niet
knap zegt te vinden, een puber, een verwaande kwast, een spotter, een twijfelaar
en goddeloos, toch valt ze voor hem. Het is immers duidelijk dat hij van haar
houdt, niet alleen seksueel, maar om haar hele persoon en dat met veel volharding. Meer nog wordt Julie letterlijk en figuurlijk geschokt doordat ze het slachtoffer wordt van een bomaanslag, als ze bij de demonstratie iemand te hulp schiet.
Het feit dat ze blind is en haar lichaam niet meer voelt, doet haar twijfelen aan de
zin van haar bestaan. Ze is niet bang voor de dood. Ze houdt van het leven, maar
ze heeft nooit het gevoel gehad dat de wereld haar thuis is. ‘In mijn ogen is het
eerder iets als een wachtkamer van een spoorwegstation, of de vertrekhal van een
vliegveld’ (blz. 160). Ze is wel bang voor de pijn. Daarom zoekt ze een nieuwe zin,
in het lijden. In het ziekenhuis wordt haar geloof versterkt. ‘Wij zijn op volmaakte wijze wat we zijn, net zoals de vlekjes zonlicht volmaakte vlekjes zonlicht
zijn. En wij zijn afzonderlijke deeltjes van God, van wie wij afkomstig zijn [...].
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We zijn God, in onszelf, en allemaal bij elkaar’ (blz. 215). God is volgens Julie een
vrouw.
Hoewel Julie weer opgelapt wordt, kiest ze radicaal voor het geloof: ‘Ik ben
sterk in het geloof, maar zwak in de liefde’ (blz. 236). Ze accepteert wel ‘de liefde
van de vriendschap’ en vraagt aan Nik of hij haar liefhebbende vriend wil zijn. Dat
Nik geen doorsnee jongen is, blijkt uit zijn reactie: hij voelt zich niet afgewezen.
Integendeel, hij houdt kennelijk zoveel van Julie dat hij zelfs vindt dat ‘de liefde

Als Nik dit later vertelt tegen Michelle, die in de film de rol van Maria Magdalena speelt, is haar reactie: ‘[...] als je ’t mij vraagt, is ze geschift als ze jou afwijst’
(blz. 240). De visie van Chambers zelf op zijn eigen fictief personage Julie is
typerend voor zijn kijk op adolescenten: ‘Ik vind haar absoluut niet heilig. Ze
gedraagt zich bijvoorbeeld schandalig naar Nik toe, wat seks betreft. Ze gebruikt
hem ter wille van zichzelf, om zichzelf te testen. Ik vind Julie dus juist heel levensecht, vol zwakheden. Als adolescenten een roeping vinden, kunnen ze daar
zo compromisloos in zijn, zo vreselijk overtuigd van hun eigen gelijk. Op het
gênante en arrogante af. Maar zo was ikzelf als jongeman. En zo is Julie. Zo is de
menselijke natuur.’ 3
Het zou voor een meisje met twee benen op de grond, dat Julie toch ook is getuige haar optreden bij de demonstratie, op zijn minst gezond geweest zijn, als zij
gekozen had voor het geloof én voor de liefde. Nu is ze nog strenger voor zichzelf
dan een non die een gelofte van kuisheid heeft afgelegd. Ze lijkt eerder op een
middeleeuwse mystica, die de eenheid met God nastreeft.
Experimenteel geloof
Nik is tot de conclusie gekomen dat het enige geloof dat hij kan aanhangen een
geloof is, dat hij moet ervaren, zeg maar door veldonderzoek. ‘Nu weet ik het: het
enige geloof waar ik in kan geloven is een experimenteel geloof ’ (blz. 244). Om
het verwijt van Julie te weerleggen, dat hij wel weet wat geloven is, maar er niets
mee wil doen uit zelfbescherming, besluit hij zijn rol van Jezus letterlijk te
nemen: hij zal aan het kruis gaan hangen. Waarschijnlijk is hij mede geïnspireerd
door het zoeken van Julie naar de zin van pijn en lijden. Hij gebruikt zichzelf,
zijn eigen lichaam, voor het experiment. Alleen zo kan hij enigszins navoelen wat
Jezus gevoeld moet hebben. En het is zo pijnlijk, dat hij tot zijn positieven komt
en zich afvraagt wat hij daar doet. Wanneer de politie vroeg in de ochtend op het
autokerkhof arriveert, gealarmeerd door een jogger, is noch het kruis noch de
gekruisigde te vinden. Als Nik terugkijkt, formuleert hij zijn ervaring als volgt:
‘[...] nu weet ik iets, waar ik me op dat moment niet van bewust was: hoe het is
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Hij weet alleen niet of hij dat kan waarmaken.
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van de vriendschap’ een beter aanbod is dan een totale, ook lichamelijke liefde.
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om volledig in iets op te gaan, om volkomen mezelf te zijn en toch ook meer dan
mezelf, een deel van iets dat onvermijdelijk was en uitsteeg boven het moment.
Wat ik voelde is, denk ik, datgene geweest wat mensen bedoelen als ze het hebben
over het noodlot en je lotsbestemming vinden. Daarom voel ik ook geen schuld
of schaamte of spijt, zoals sommigen (iedereen?) vinden dat ik zou moeten doen.
Ik weet dat het belachelijk was om zoiets te doen, gevaarlijk en echt stom, maar
als ik eraan terugdenk, kan ik het niet nalaten te glimlachen’ (blz. 251).
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Hoe zou Christus op aarde terugkeren?
De filmregisseur heeft de wildste ideeën voor zijn film. Als hij hoort van de terroristische aanslag, gaat hij helemaal uit zijn dak: Christus de stadsguerrillastrijder! ‘Dat is pas echt actueel, dat is pas echt relevant. Misschien moet Christus wel
de terrorist zijn?’ (blz. 217). Nik heeft voor de filmploeg vergelijkbare suggesties:
‘Als Christus vandaag de dag terug zou keren, dan zou hij op aarde moeten komen
als een hevig body-buildende joggende gezondheidsfanaat met een eigen televisieprogramma’ (blz. 82). In ieder geval zou hij dan de aandacht trekken. Of: ‘Als
Christus vandaag de dag op aarde zou terugkeren, dan zou hij de meeste kerken
tegen de grond gooien. Dat zou ook een fraaie scène opleveren! Hij kaapt een
enorme bulldozer en rijdt een kerk in puin. Er verzamelt zich een menigte. Hij
zegt: Mijn huis zal een bedehuis heten, maar gij maakt het tot een mausoleum’
(blz. 219). Waarschijnlijk zouden ze hem dan als gestoord, schizofreen of zwaar
psychopatisch in een inrichting opsluiten. Maar zijn uiteindelijke conclusies zijn
voorzichtiger: ‘Op grond van alles wat ik te weten ben gekomen, lijkt het mij dat
als Christus heden ten dage op aarde zou terugkeren: 1. Hij een vrouw zou zijn.
[...] 2. Toch zou je haar niet herkennen, want ze is niet één, maar allen. Wil je dus
een film maken over de wederkomst van Christus in onze tijd, dan moet je: Een
camera neerzetten in een willekeurige straat [...] en hem alles laten opnemen wat
de mensen daar doen en dat zo lang mogelijk’ (blz. 269). Op de regisseur wil hij
waarschijnlijk wraak nemen voor diens opmerking aan zijn adres: ‘Schop de regisseur de straat op. Hij wil enkel en alleen maar God zijn. Maar zijn soort God bestaat niet meer’ (blz. 269).
Ontvangst
Niks geloof is een experimenteel geloof. De structuur van de roman is, net als in
Chambers’ andere romans, ook experimenteel. Chambers gelooft niet in een
rechttoe rechtaan verhaal, omdat zo’n verhaal zou suggereren dat er eenvoudige,
duidelijke waarheden bestaan. Voor de structuur én voor de hoofdpersonen geldt
wat Nik in het begin van het verhaal opmerkt: ‘Het leven krijgt alleen zin als het
door de war gegooid wordt’ (blz. 6). Ook als lezer word je gedwongen zelf gege-
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vens in te vullen, verbanden te leggen en zo met een eigen interpretatie te komen.
Volgens mij is deze uitdaging ook de enige mogelijkheid om de lezer aan het denken te zetten over levensvragen. Verhalen waarin alles door de schrijver ingevuld
wordt en de personages en het gebeuren overzichtelijk worden gepresenteerd,
zijn hoogstens geschikt voor entertainment. Die verhalen beklijven niet.
Chambers laat zien dat een verhaal met een ingewikkelde structuur helemaal
niet saai hoeft te zijn. Nu weet ik het is humoristisch en spannend. Die spanning

man aangetroffen die gekruisigd was aan een roestig metalen geval’ (blz. 10). Hij
geeft een agentje van negentien jaar de opdracht ‘de kruisiging te doen’. Het
onderzoek door deze agent, Tom, komt regelmatig terug. De kruisiging zelf staat
pas aan het einde van het boek. De lezer is nieuwsgierig: hoe zit dat met die
kruisiging? Chambers schrijft altijd beeldend, filmisch; in dit verhaal voert hij
niet alleen een filmploeg op, maar hij verwerkt ook filmische verwijzingen en
filmcitaten.
Aidan Chambers is een populaire auteur voor adolescenten, niet alleen bij de
recensenten, ook bij de lezers. Zijn boeken zijn in veel landen en in grote oplagen
uitgegeven. Daarom is het merkwaardig dat Nu weet ik het nooit herdrukt is,
hoewel de recensent van Trouw schreef dat het boek onmiddellijk een bestseller
was. 4 Alle recensies waren lovend. Representatief is een citaat uit een recensie in
De Standaard: ‘[In een samenvatting] lijkt de jongste jeugdroman van Aidan
Chambers, Nu weet ik het, op het randje van de godsdienstwaanzin of toch van de
melodramatiek te balanceren. [...] Nu weet ik het is een vreemd boek, fascinerend
onder meer door de treffende wijze waarop oude waarheden over lijden, liefde
en vooral geloof, met nieuwe woorden en verfrissende, ook humoristische bedenkingen worden aangeboden. Spannend ook, bijna als in een thriller, beschrijft
Chambers hoe Nik op zoek gaat naar Jezus en diens kruisdood. Niks retraite in
het klooster is een brok zinderend innerlijk leven (Chambers weet waarover hij
schrijft: voor hij trouwde was hij zelf acht jaar kloosterling). De beschouwingen
van Julie, onder meer over lijden, pijn, God, zouden in alle bezinningsboeken
een plaats mogen krijgen. Beter nog is dat veel plus-zestienjarigen Nu weet ik het
lezen en herlezen.’ 5
Deze oproep tot lezen en herlezen onderschrijf ik volledig. Mij heeft het herlezen intellectueel en emotioneel genot verschaft. Mijns inziens zijn jongeren nú
meer bezig met vragen over spiritualiteit dan bij de eerste verschijning van het
verhaal in 1990. De uitgever zou er goed aan doen het boek te herdrukken, zoals
met alle andere romans uit zijn Dance Sequence gebeurd is.

|

politie de melding krijgt van de kruisiging: ‘Eerder op de dag was er een jonge-
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wordt op de eerste bladzijden al opgeroepen, wanneer de hoofdinspecteur van
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Noten
1. Aidan Chambers (vertaling Rob Scholten), Nu weet ik het. Querido, Amsterdam 1990,
276 blz. Oorspronkelijke titel: Now I Know, 1987.
2, 3, 4. Lieke van Duin, ‘Het onzegbare gezegd’. In: Trouw, 16 mei 1990.
5. [Anoniem], ‘Jezelf kruisigen om te weten hoe dat voelt.’ In: De Standaard,
20 juli 1990.
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Marlies Verwoerd Een ziel met zwarte vlekjes
Over God en geloof in Moeder en God en ik van Rita Verschuur *

Het is nogal wat: Rita moet zich van het ene op het andere moment verhouden
tot een vrouw die wil dat zij haar ‘moeder’ noemt, die psalmen en geestelijke
liederen galmt, die haar naar jeugdkapel stuurt, die een kaal kruis in huis hangt,
en die Rita’s vader onder dat kruis laat slapen in een bed dat getimmerd is
voor haar eerste man. ‘Ik wil niet dat pappa in een bed ligt dat voor Anton is getimmerd. Altijd als ik die kamer binnen kom moet ik aan een doodskist denken,’
vertelt Rita de lezer.
Jeugdkapel is een ramp. Er preken twee zussen, de dames Mastenbroek. Beiden
nemen karikaturale trekken aan in het boek: ze zingen ‘pieperig’ uit grote
monden, ze spreken woorden die ‘los door de zaal vliegen’, kijken sip en hebben
een lelijke neus. Rita vindt de jeugdkapel zo’n bezoeking dat zij ‘moeder’ vraagt
van jeugdkapel af te mogen.
‘Je moet niet denken dat ik een vijand van Jezus ben, ik kan alleen niet tegen
de dames Mastenbroek.’
‘Die twee zusters offeren al hun vrije tijd op voor de kerk en voor jeugdkapel. Daar kun je alleen maar respect voor hebben.’
‘Maar als het nou niet helpt wat ze doen?’
‘Wat niet helpt?’
‘Nou, al dat praten over God, natuurlijk. Daar gaan kinderen heus niet
van geloven, hoor.’
Rita zit tijdens jeugdkapel al snel met watjes in haar oren, maar intussen blijkt ze
wel bezig te zijn met het geloof van ‘moeder’. Dat wordt onder meer duidelijk
door haar gesprekken met dorpsgenoot Freddie. Freddie is katholiek, en ‘moeder’
heeft een duidelijke mening over katholieken:
‘Hoe kun je zo’n zwarte vlek op je ziel eigenlijk weg krijgen?’ vraag ik aan
moeder.
‘Dat is een heel gevecht,’ zegt ze.
‘Een gevecht met wie?’ vraag ik.
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alles veranderd,’ zo vertelt Rita in het autobiografische Moeder en God en ik van
Rita Verschuur.
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‘Moeder en God, die twee zijn tegelijk ons huis binnen gekomen. Ze hebben er
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‘Met jezelf.’
‘Maar is God daar niet voor? Kun je hem niet vragen zo’n vlekje weg te
halen?’
‘Zeg, we zijn hier niet bij de katholieken.’
Freddie legt aan Rita uit wat biechten is en wat weesgegroetjes daarmee te maken
hebben, en voor welke zonde hij die week heeft gebiecht – een zonde die hij niet
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eens heeft gedaan, maar ‘ik moest toch iets zeggen toen ik daar op mijn knieën
zat’. Rita raakt gefascineerd door de gedachte dat zonden zwarte vlekken zijn. Ze
tekent bij Freddie zelfs een zwarte vlek op zijn arm, zodat ze kan zien wanneer
zijn zonden zijn vergeven.
Rita’s opa geeft zijn kleindochter een kinderbijbel. Ze leest die tijdens de
uurtjes waarin ze van jeugdkapel spijbelt. Opa is een ‘heiden’. Want Rita deelt de
mensen om zich heen in twee categorieën in: de heidenen en de bekeerden. ‘In de
bijbel staat dat God aan Abraham beloofde dat zijn volk Kanaän zou krijgen. Dat
maakte hij zelf niet meer mee, het duurde nog wel vierhonderd jaar voordat de
heidenen die daar woonden uit hun huizen werden weggejaagd en gedood en de
gelovigen er konden gaan wonen,’ vertrouwt Rita de lezer toe. ‘Als wij daar toen
hadden gewoond, dan waren pappa en ik ons huis uit gezet en gedood, maar
moeder had mogen blijven.’
De heidense opa lijkt op de dominee van het dorp, de dominee die van Rita
eens een bosje gestolen bloemen kocht en die haar vergaf toen ze hem dit eerlijk
vertelde. ‘Er is maar één verschil tussen de twee,’ zegt Rita. ‘Dominee Blaauw gelooft het meest in God van alle mensen die ik ken en opa het minst. Toch heeft opa
mij de kinderbijbel gegeven. Hij [...] kent zelf allerlei verhalen die erin staan. Dat
over de barmhartige Samaritaan vindt hij het mooist. Ik ook. En ik weet waarom.
Omdat het de heidenen goede moed geeft.’
Tijdens het lezen van Moeder en God en ik bekroop mij de vraag: voor wie is dit boek
geschikt? Voor jongere kinderen lijkt me de thematiek van protestant versus
katholiek erg ingewikkeld en oninteressant; voor oudere kinderen zijn de overige
gebeurtenissen nogal kinderlijk beschreven. Zelf las ik het vooral als een tijdsbeeld van de jaren kort na de Tweede Wereldoorlog. Verrassend genoeg werd het
boek wel bekroond door de Nederlandse Kinderjury 2006.
Zojuist bestelde ik op bol.com toch ook maar het autobiografische Tweede
moeder, waarin ik deze moeder volgens de beschrijving zal leren kennen als een
gepassioneerd kunsthistorica. Ik ben benieuwd.
* Rita Verschuur, Moeder en God en ik. Houten, 2005.
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En toen hij in een grot in Zuid-Afrika eens vijf geraamten vond, van mensen die
door hun vijanden waren geworgd, kon hij zonder enige emotie de gebroken
nekwervels in zijn handen houden en de lippen spitsen in wetenschappelijk
gepeins over de oorzaak van gebroken wervels: het deed geen pijn meer. Verdriet
van honderdduizend jaar geleden is geen verdriet. [...] Maar toen Clarck van
Harvard eens tegen hem zei: ‘You know Bodin, sometimes I think God must be
thinking exactly like you. He’s only interested in long range planning’, toen had
hij zich toch geschokt gevoeld.
Boeli van Leeuwen, De eerste Adam. Amsterdam z.j.
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Koos Meinderts Oude vrouw in gebed *
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Dag opoe.
Ja, ik weet wel dat u niet echt mijn opoe bent, maar u doet me aan mijn opoe
denken, de oma van mijn moeder. Ja, die leeft nog. Ze is 97 jaar.
Hoe oud bent u?
Zo te zien ook ergens in de negentig. Nog drie jaar dan is mijn opoe honderd.
Ik hoop dat ze het haalt. Geweldig lijkt me dat, om een overgrootmoeder te hebben van precies honderd. Die heeft bijna niemand. Ik denk dat het dan een groot
feest wordt. Misschien komt de burgemeester wel, met een taart met honderd
kaarsjes.
‘Blazen, opoe.’
Niemand die het erg vindt als het haar niet lukt in één keer alle kaarsjes uit
te blazen. Daar mag ze best een paar keer over doen. En anders helpen wij haar
toch.
Mijn opoe zelf geeft niet om haar leeftijd. Ik heb het haar laatst gevraagd, toen
ik bij haar op bezoek was.
‘Hoe oud wilt u worden, opoe?’
Eerst zei ze niets, ik dacht dat ze me niet had verstaan, ze is wat dovig, en net
toen ik het haar nog een keer wilde vragen, zei ze: ‘Daar heb ik niks over te zeggen, kindje.’
Kindje, zo noemt ze me. Van niemand zou ik dat pikken – ik ben negen jaar! –
maar van haar wel. Ze legde het verder niet uit, maar ik weet wat ze bedoelde toen
ze zei, daar heb ik niks over te zeggen.
Hoe oud ze uiteindelijk zal worden is aan God.
Mijn opoe is heel gelovig. Ook daarom doet u mij aan haar denken. Zoals u daar
aan tafel zit te bidden voor het eten.
Bij ons thuis bidden wij niet. Opoe vindt dat verschrikkelijk. Bidden moet.
‘Een varken knort tenminste nog,’ zegt ze altijd.
Mijn opoe houdt tijdens het bidden haar handen wel anders dan u. Niet met de
handpalmen tegen elkaar, maar met de handen in elkaar, de vingers om en om.
Haar ogen heeft ze ook dicht.
‘Dan word ik niet afgeleid,’ zegt mijn opoe.
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Nicolaes Maes, Oude vrouw in gebed, bekend als ‘Het gebed zonder end’, ca. 1656. Olieverf
op doek, 134 x 113 cm. Amsterdam, Rijksmuseum, inv. nr. sk-c-535. Bruikleen van de
gemeente Amsterdam.
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Ook niet door de kat? denk ik dan.
Mijn opoe heeft ook een kat, een zwarte, en dat is al net zo’n rover als die van u.
Hoe heet uw kat? Die van mijn opoe heet Moortje. Alle katten die mijn opoe in
haar leven heeft gehad, moesten Moortje heten en helemaal zwart zijn. De kat
die ze nu heeft is Moortje 6, of Moortje 7. De andere Moortjes zijn allemaal van
ouderdom doodgegaan. De Moortje van nu is nog jong. Drie jaar is ie pas. Ik denk
niet dat mijn opoe deze Moortje zal overleven. Een kat kan wel 20 jaar worden.
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Dan is mijn opoe 114! Ik weet niet of ze dat haalt, hoor. Voor die tijd zal God haar
wel hebben gehaald, toch? Nu ja, God. De dood, bedoel ik. Ik geloof niet zo in
God. Sorry.
‘Als u dood bent opoe, ziet u Jan dan weer terug?’
Heel lang heb ik het haar niet durven vragen. Laatst heb ik dat toch gedaan,
die keer toen ik haar vroeg hoe oud ze wilde worden.
Jan is het grote verdriet in mijn opoe’s leven. Jan was haar oudste kind. Hij is
verongelukt. Negen jaar was hij. Net zo oud als ik nu ben. Het heeft nog in de
krant gestaan. Mijn moeder heeft het krantenberichtje bewaard: Doodelijk ongeluk.
Dodelijk met twee oo’s, zo schreef je dat toen.
Jan was een hoge schoorsteenpijp ingeklommen. Hij wilde weten of je bovenin
de zee zou kunnen zien. Op het hoogste punt heeft hij zijn evenwicht verloren.
Hij was op slag dood.
Sinds die dag heeft mijn opoe nooit meer sieraden gedragen en ging ze altijd
in het zwart gekleed.
‘Of ik Jan weer terug zie?’ vroeg opoe.
‘In de hemel,’ zei ik.
Een poos zei ze niets, ze leek heel diep na te denken.
‘Nu verlang ik naar hem,’ zei ze toen. ‘Nog steeds, elke dag. Maar straks is dat
voorbij. In de hemel verlang je nergens meer naar.’
Toen zei ík een poos niks. Ik dacht na over mijn opoe en haar verdriet om Jan.
Hoe kon opoe in God blijven geloven! Ik zou boos zijn. Mijn opoe niet. Niet meer
in ieder geval.
En u? Zou u boos zijn als u zoiets zou zijn overkomen? Zou u net als mijn
opoe in God blijven geloven?
U draagt ook geen sieraden, valt me op.
In het huis van mijn opoe is het alsof de tijd stil heeft gestaan. Ze heeft geen
televisie en geen internet. Een bed en een tafel, vier houten stoelen en een
donkere kast, dat is alles wat er bij haar in de kamer staat. Het is er donker en stil,
net als bij u op het schilderij.
De laatste keer dat ik bij haar op bezoek ging, keek ik door het raam naar
binnen. Ik zag haar zitten aan tafel. Ik heb een poosje naar haar staan kijken. Net
zoals ik nu naar u sta te kijken.
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Het was laat in de middag. Opoe zag er mooi uit in het schemerlicht.
Toen kende ik u nog niet, anders had ik vast aan u moeten denken.
Misschien ga ik mijn moeder vragen of we binnenkort weer eens bij haar langs
gaan. Ik wil haar nóg iets vragen.
‘Wat denkt u opoe, heeft Jan de zee gezien?’
Dat wil ik haar nog vragen. Maar nu moet ik gaan.
Dag mevrouw.
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* ‘Oude vrouw in gebed’ wordt gepubliceerd in Het grote Rijksmuseum vertelboek, dat
voorjaar 2013 verschijnt.
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Koos Meinderts Gedichten
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toeval
ik kwam bij toeval
langs zijn huis
op de deur hing een briefje:
Ben even luchtje scheppen
Zo terug
God
ps: Toeval bestaat niet
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smeekbede
Lieve God
Wilt U nog één keer
terugkeren op aarde
en zeggen dat U niet bestaat

bij voorbaat dank
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dat iedereen U gelooft
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en kunt U het dan zo zeggen
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godsdienstles
God kan alles,
leerde ons de godsdienstleraar.
O ja?
Kan God dan ook
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een steen maken
die Hij zelf niet kan optillen?
Een mond vol tanden
was het antwoord.
Hadden wij hem even tuk,
de godsdienstleraar.
Nu weet ik:
de vraag stellen
is haar beantwoorden.
God kan alles.
Ook wat hij niet kan.
Daar is hij God voor.
God is poëzie.
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god
U moet me echt geloven, God
Ik heb U overal gezocht
Zelfs op google
14 miljoen hits
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Het woord is nu aan U.
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Nergens heb ik u gevonden,
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h o e o p e e n d a g ...
Hoe op een dag het kind
op zoek ging naar God,
Hem Overal zocht
en nergens vond:
Oud en eenzaam,
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spittend in zijn tuintje
voor eigen eet,
en het kind zich afvroeg
of met diezelfde schep
de wereld was geschapen
waarop God,
die alles hoort,
opkeek en zei:
in zeven dagen.
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Elizabeth Kooman God tot leven geloven
God en verdriet in Eric-Emmanuel Schmitts Oscar en oma Rozerood *

oma Rozerood. Andere belangrijke personages zijn oma Rozerood en God. Oma
Rozerood is een oude dame in rozerode jasschort die Oscar in het ziekenhuis bezoekt. En God? Aan hem schrijft Oscar brieven, elke dag een, de laatste dagen van
zijn leven. Die dagen leeft Oscar zijn hele leven, want met oma Rozerood heeft
hij afgesproken dat hij zich zal voorstellen dat hij elke dag tien jaar van zijn leven
leeft. En zo wordt Oscar al corresponderend met God in een paar dagen toch nog
stokoud.
‘Elke keer dat je in hem gelooft, zal hij een beetje meer gaan bestaan. Als je maar lang genoeg
volhoudt, zal hij helemaal bestaan. En dan zal hij je helpen.’ (blz. 20)
Oscar ziet het wel: hij stelt iedereen teleur omdat hij een zieke is die laat zien
dat dokters niet alles kunnen. De dokter, de zusters, de co-assistenten, de schoonmakers: ze kijken allemaal verdrietig als Oscar in een goed humeur is. Alleen oma
Rozerood is nog dezelfde. Zij is ook de enige die er niet omheen draait dat Oscar
dood zal gaan. Ze raadt hem aan brieven aan God te schrijven, omdat hij zich dan
minder alleen zal voelen. Oscar gelooft niet dat God bestaat, dus waarom zou hij
hem schrijven? Maar volgens oma Rozerood moet je beginnen met geloven, en
dan zal God meer en meer gaan bestaan.
Zo geloven Oscar en oma Rozerood ook hoe langer hoe meer in de worstelaarster die oma Rozerood is geweest. Onuitputtelijk is de voorraad verhalen die zij
Oscar vertelt over de tijd waarin het nu gerimpelde omaatje als de ‘Wurgster van
het Westen’ de ene na de andere rivaal tegen de vlakte werkte. Oma Rozerood weet
Oscar aan het lachen te krijgen. Als lezer lach je mee om de humor in dit boekje,
dat je vrolijk-met-een-dikke-keel achterlaat.
Oma Rozerood zegt dat Oscar God elke dag één wens mag doen. Geen verlanglijstjeswens, maar iets wat met zijn innerlijk te maken heeft, of iets voor een
ander. Oscar waagt het erop, en vraagt God in de eerste brief of hij beter zal
worden.
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luidt Eihoofd. Dat is in het kort de hoofdpersoon in het brievenboekje Oscar en
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Hij is tien jaar, niet meer te genezen van leukemie, heet Oscar en zijn bijnaam
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‘[...] hij heeft een heel bijzondere manier om mensen op te zoeken. Hij zoekt je op in gedachten.
In je hoofd. [...] Je zult het wel merken: van zijn bezoekjes knap je heel erg op.’ (blz. 36)
Nou, antwoord komt er, maar wel wat bot. Oscar hoort een gesprek tussen zijn
ouders en de dokter, waarna zijn ouders ’m smeren zonder bij Oscar langs te
komen, lafaards die ze zijn. Gelukkig mag oma Rozerood Oscar de komende
twaalf dagen elke dag komen opzoeken. En als het meezit, krijgt Oscar ook nog
wel eens een bezoekje van God. Wanneer oma Rozerood zegt dat God je kan op-
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zoeken in je gedachten, vindt Oscar dat cool, en zijn volgende wens is dan ook een
bezoekje van God. Maar tot nu toe, moet hij toegeven, zijn het de bezoekjes van
oma Rozerood waarvan hij het meeste opknapt.
Vervul je ook dat soort wensen, in de categorie relatiebemiddeling? (blz. 60)
Intussen is Oscar vijftien, en verliefd. Op Peggy Blue, die blauwig ziet door
haar ziekte, maar dat vindt Oscar nu juist prachtig, zoals het een verliefde jongen
betaamt. De vorige wens is nog niet vervuld, maar wat is er menselijker dan een
bezoekje van God wel te kunnen missen als je genoeg hebt aan de mensen om je
heen? Het weerhoudt Oscar er niet van een nieuwe wens bij God neer te leggen.
Of het een vraag is die valt onder dingen die met het innerlijk te maken hebben,
weet Oscar niet zo goed, maar hij wil in elk geval met Peggy trouwen. En snel een
beetje, want de tijd gaat vlug.
‘Denk eens na, Oscar. Wie staat er dichter bij je, naar je gevoel? Een God die geen beproevingen
doorstaat, of een God die pijn lijdt?’ (blz. 70)
Met deze wens heeft God blijkbaar niet veel moeite: Oscar is inmiddels zo’n
dertig jaar en getrouwd met Peggy, want hij sliep een nachtje bij haar.
Wens twee staat nog open, en als Mohammed niet naar de berg komt, gaat de
berg maar naar Mohammed: oma Rozerood neemt Oscar mee naar de kapel, het
huis van God. Oscar schrikt van die lijdende man aan het kruis. Oma houdt het
simpel: dit is God, niet Jezus. Het is al ingewikkeld genoeg. Want een God die pijn
lijdt, staat dicht bij Oscar, maar had hij er nou echt niks tegen kunnen doen? Oscar
had het in Gods plaats wel geweten. De wijze oma Rozerood wijst Oscar op het
verschil tussen lichamelijke en geestelijke pijn. Hier wordt duidelijk waarom oma
Rozerood Oscar zo graag aan het geloven wil hebben. De man aan het kruis oogt
zo rustig omdat hij weliswaar lichamelijk lijdt, maar geen geestelijke pijn heeft,
omdat hij vertrouwen heeft.
Oscar kan bewonderenswaardig goed vertrouwen. Bang voor het onbekende is
hij niet. Maar het loslaten van het bekende, dát valt hem zwaar. Gelukkig zijn er
op zulke momenten de worstelverhalen van oma Rozerood.
Voor zichzelf heeft Oscar nu niet veel meer te wensen, maar Peggy moet wor-
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den geopereerd, en of dat alsjeblieft goed mag gaan. O nee, het ging om wensen
voor het innerlijk: of ze zich hoe het ook uitpakt goed mag houden.
‘Waarom laat God toe dat we ziek zijn? Dan is hij óf gemeen, óf niet erg slim.’ ‘Oscar, ziekte
is net zoiets als de dood. Dat soort dingen gebeuren nou eenmaal. Maar het is geen straf.’
(blz. 79)
Daar is hij dan, de grote waaromvraag. Die borrelt niet eens in Oscar op omdat

woord, dat die dingen gebeuren, maar geen straf zijn? Dat denkt Oscar ook, tot hij
zich realiseert dat oma Rozerood misschien toch niet zo makkelijk praten heeft,
omdat ze ook een en ander meemaakte. En dus slikt Oscar dit antwoord. Beschroomd slik ik het ook.
Oscars wens voor Peggy wordt ingewilligd, en hoe, want haar operatie slaagt.
Oscar ontmoet zijn schoonouders en is gelukkig. God krijgt een dag vrijaf.
Morgen, God, is het Kerstmis. Ik heb nooit beseft dat jij dan jarig bent [...] Nu we vrienden
zijn: wat wil je van mij hebben voor je verjaardag? (blz. 86-87)
Midlifecrisis. Volgens oma Rozerood heeft Oscar daarmee te kampen en is
het dus geen wonder dat alles misgaat. Problemen met Peggy. Oscar wenst dat het
weer goed komt tussen hen, maar vraagt deze keer ook Gods verlanglijstje.
Oma Rozerood zei dat het een heel goed verjaardagscadeau voor je was: mijn verzoening
met mijn ouders. (blz. 98)
Op Kerstmis worden twee wensen vervuld. Met Peggy is het weer koek en ei,
dat is een. Dan volgt er voor Oscar ook nog een verzoening met zijn ouders, volgens oma Rozerood een prachtcadeau voor Gods verjaardag. Oma Rozerood laat
Oscar inzien dat zijn ouders van hem houden. Dat ze alleen bang zijn van zijn
ziekte, niet van hem. Dat ook zij eens dood zullen gaan en dan vreselijk veel spijt
zouden hebben als ze zich niet met Oscar zouden hebben verzoend. Oscar moest
zich maar eens wat meer van hen aantrekken. Dat doet hij, hij zegt dat het hem
spijt. Dan vieren ze Kerstmis bij oma Rozerood, en Oscar wenst alleen maar dat
zijn ouders zullen blijven zoals ze nu zijn.
Ik zou het fijn vinden als je bij me op bezoek kwam. (blz. 102)
Een van Oscars eerste wensen, een bezoekje van God, lijkt nog steeds niet te
zijn ingewilligd. Oscar is moe, en herhaalt zijn wens nog maar eens. Intussen kijkt
hij naar een Mariabeeldje op zijn nachtkastje, dat op Peggy lijkt – ‘je moeder als
ik het goed begrijp’, schrijft hij aan God (blz. 101).

|

Blue, die geopereerd wordt. Nou nou oma, is dat niet een wat te makkelijk ant-

81 Elizabeth Kooman God tot leven geloven

hij zo met zichzelf te doen heeft, maar omdat hij medelijden heeft met Peggy
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‘De meest interessante vragen blijven vragen. Ze dragen een geheim in zich. Bij elk antwoord
hoort een “misschien”. Alleen onbelangrijke vragen hebben een duidelijk antwoord.’
(blz. 105-106)
Oscar is op leeftijd – tussen de zeventig en de tachtig. Deze dag bewondert hij
het leven van een eendagsplant en leest met Peggy in de Medische encyclopedie. Hij
zoekt er de woorden in op die hem interesseren: ‘Leven’, ‘Dood’, ‘Geloof ’, ‘God’.
Zo’n serieus boek, en dan staan er niet de dingen in die voor iedereen belangrijk
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zijn. Oma Rozerood denkt dat Oscar daarvoor in een Filosofische encyclopedie moet
zijn en dat hij zelfs daar geen antwoorden zal vinden. ‘Leven’ bijvoorbeeld, kent
verschillende oplossingen en daardoor geen oplossing. Oscar is het met haar
eens, het leven moet je gewoon maar leven.
Wat een ontspanning. En als dan de sombere dokter langskomt, weet Oscar
ook hem te ontspannen: ‘Relax! U bent Onze-Lieve-Heer niet. [...] U bent er alleen
maar voor de reparaties’ (blz. 107). Die Oscar. Met de dood op de hielen is hij zo
levend als een personage maar zijn kan.
Vandaag hou ik niet meer van je. (blz. 109)
Peggy is weg uit het ziekenhuis en Oscar heeft het helemaal gehad, ook met
God.
Ik begreep dat je er was. Dat je mij jouw geheim vertelde: bekijk de wereld elke dag alsof het
de eerste keer is. (blz. 111)
Juist dan wordt eindelijk Oscars wens vervuld. God komt op bezoek. Nu ja,
misschien is hij bij nader inzien al veel vaker op bezoek gekomen, maar nu ziet
Oscar het. Hij ziet hoe God de dageraad maakt en hem daarmee vertelt wat het
geheim is: bekijk de wereld elke dag alsof het de eerste keer is. En zodra hij dat
doet, ervaart Oscar het pure geluk van het bestaan.
Voor zichzelf heeft Oscar nu niets meer te wensen. Maar wat wil hij graag dat
ook zijn ouders en Peggy meemaken wat hij net meemaakte.
Ga hen eens opzoeken. Maak het karwei af. Ik word een beetje moe. (blz. 114)
Wat een levenswijsheid heeft de nu honderdjarige Oscar. Hij heeft ontdekt dat
het leven een gek cadeau is: ‘Eerst vind je het veel mooier dan het in feite is: je
denkt dat je het eeuwige leven hebt gekregen. Daarna vind je het maar niks: wat
stelt het nou voor, het duurt te kort, je zou het bijna willen weggooien. Ten
slotte besef je dat het geen cadeau is, alleen maar een lening. Dan probeer je het
cadeau waard te zijn’ (blz. 113). Dat alles probeert hij aan zijn ouders uit te leggen.
Of ze er iets van begrijpen? Hij betwijfelt het. Misschien kan God een handje
helpen.
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Hij heeft mij geholpen in jou te geloven. (blz. 117)
Oma Rozerood schrijft de laatste brief aan God. Oscar is gestorven. Nee, een
echte worstelaarster was oma Rozerood niet, die carrière heeft ze voor Oscar
verzonnen. Misschien, hooguit, worstelde ze met God. Maar nu niet meer, want
Oscar hielp haar in God te geloven. Zij hielp hem, hij hielp haar. Ik sla het kleine
boekje, zakformaat, dicht en heb Oscar en oma Rozerood in mijn hart gesloten.

|

83 Elizabeth Kooman God tot leven geloven

* Eric-Emmanuel Schmitt (vert. Eef Gratama), Oscar en oma Rozerood. Atlas, Amsterdam 2004,
2009 10, 118 blz., H 10,00. Oorspronkelijke titel: Oscar et la dame Rose.
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Ger van Hoek Labyrint van het lijden
God en het lijden in Het Grote Misschien van John Green 1
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Aan het begin van Het Grote Misschien staat de hoofdpersoon Miles Halter op het
punt naar Culver Creek te gaan, een kostschool in Alabama. Als zijn ouders vragen
waarom hij weg wil, haalt hij de biografie van François Rabelais uit de boekenkast: ‘Zijn laatste woorden waren: ‘Ik ga op zoek naar een Groot Misschien.’
Daarom ga ik. Dan hoef ik niet te wachten tot ik doodga voor ik het Grote Misschien ga zoeken’ (blz. 11). De Nederlandse uitgever heeft deze woorden gekozen
als titel van John Greens debuut Looking for Alaska.
Zo’n start maakt mij meteen nieuwsgierig. Niet alleen omdat dat ‘Grote Misschien’ vragen oproept, maar vooral omdat het waarschijnlijk gaat om wezenlijke
vragen, vragen van filosofische aard. En ik weet dat de doelgroep, adolescenten
vanaf zestien jaar, geïnteresseerd is in vragen naar de zin van het leven.
Alaska is een klasgenote van Miles. Bij hun eerste kennismaking hoort Alaska
over Miles’ zwak voor laatste woorden en haalt ook zij een boek uit haar boekenkast: Gabriel García Márquez’ De generaal in zijn labyrint over de vrijheidsstrijder
Simón Bolívar. Zij leest zijn laatste woorden voor: ‘Hij – dat is dus Simón Bolívar
– was geschokt door de overweldigende openbaring dat de roekeloze race tussen
zijn tegenspoed en zijn dromen op dat ogenblik de eindstreep bereikte. De rest
was duisternis. [...] “Hoe kom ik ooit uit dit labyrint”’ (blz. 26). De zoektocht van
Alaska uit ‘dit labyrint’ en de zoektocht van Miles naar ‘Het Grote Misschien’ zijn
twee belangrijke deelthema’s in het verhaal van John Green. Daarbij komt nog
een derde deelthema, dat in de Engelse titel verwoord wordt: de zoektocht naar
Alaska.
Culver Creek
Voor een deel is Het Grote Misschien een gewoon kostschoolverhaal. Miles gaat naar
de kostschool die hij kent uit de sterke verhalen van zijn vader. Hij krijgt Chip als
kamergenoot en maakt snel kennis met Alaska, net als Chip een klasgenoot. Miles
leert van zijn vrienden alles kennen waarvoor zijn vader waarschuwt: sigaretten,
drank en seks. Ook zijn er de onvermijdelijke spannende stunts. En iedereen heeft
een bijnaam: zo wil Chip De Kolonel genoemd worden en noemt hij Miles Prop.
Miles wordt hopeloos verliefd op de slimme, mooie, sexy, belezen, maar grillige
Alaska. Alaska verleidt hem en neemt dan weer ogenblikkelijk afstand. Het verhaal wordt met de nodige humor verteld.
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Twee aspecten doen het verhaal uitstijgen boven een eenvoudig kostschoolavontuur: de godsdienstlessen en het drama dat Alaska ‘overkomt’. Het deel vóór
de dramatische gebeurtenis heeft als titel ‘Ervoor’: de hoofdstukken tellen af naar
de fatale dag van 10 januari, wanneer Alaska zich ’s nachts dronken met haar auto
doodrijdt. Haar vrienden blijven achter, ontredderd, verdrietig en vol vragen.
‘Erna’ gaat over de rouwverwerking en over het schuldgevoel van Chip en Miles.
Zij hebben Alaska die nacht laten gaan, terwijl ze hadden kunnen aanvoelen dat

Miles en Chip proberen te achterhalen waarom Alaska ineens weg moest en of
het wel een ongeluk was, want het lijkt sterk op zelfmoord. Met deze spannende
zoektocht naar Alaska kan de lezer meedoen, want Alaska blijkt veel toespelingen
gemaakt te hebben. Chip en Miles moeten graven in hun geheugen, de lezer kan
zijn eigen leesvaardigheid testen.
God en lijden
Culver Creek is van oorsprong een christelijke jongensschool; vandaar de godsdienstlessen. Miles is niet gelovig, hoewel hij zich wel christen noemt, omdat hij
een keer of vier naar de kerk geweest is. De lessen van Hyde, die ze de Oude Man
noemen, gaan dit jaar over drie wereldgodsdiensten: het christendom, de islam en
het boeddhisme. Hyde weet Miles binnen vijftig minuten ervan te overtuigen dat
godsdienst serieus genomen moet worden, of je nou gelooft of niet. Miles ziet de
eindopdracht – ‘Wat is de belangrijkste vraag die de mensen moeten beantwoorden?’ – als een uitdaging. Miles kiest voor de vraag ‘Wat gebeurt er met ons als
we doodgaan?’ Chip: ‘Waarom treffen goede mensen het zo beroerd in het leven?’
Alaska gebruikt voor haar vraag de laatste woorden van Bolívar: ‘Hoe komen we
ooit uit dit labyrint van lijden?’
In deze periode is Miles overigens meer bezig met Alaska dan met zijn godsdienstwerkstuk. Alaska is zijn Grote Misschien; het vermoeden dat het leven meer
te bieden heeft dan hij tot nu toe dacht, heeft meer te maken met de lichamelijke
aantrekkingskracht van de sexy Alaska dan met de zin van het leven. Zijn vraag
voor het werkstuk beantwoordt hij heel simpel: mensen zijn bang voor de dood;
ze kunnen zich niet voorstellen dat hun geliefden niet bestaan, laat staan dat ze
zelf niet zouden bestaan. ‘Ik hield het er uiteindelijk op dat mensen in een hiernamaals geloofden omdat ze niet anders konden’ (blz. 118).
Na het fatale ongeval kantelt het verhaal echter. De zoektocht naar Alaska
maakt duidelijk dat het geen bevlieging was van Alaska dat ze de laatste woorden
van Bolívar koos voor haar werkstuk. Enkele dagen voor haar ‘ongeluk’ vertellen
de vrienden elkaar, op initiatief van Alaska, over de mooiste en rottigste dag van
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het niet goed met haar ging. In dit deel krijgen de godsdienstlessen de betekenis
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hun leven. Alaska’s mooiste dag was 9 januari, toen ze als achtjarige met haar
moeder naar de dierentuin ging. Haar rottigste dag was de volgende dag, 10 januari. Toen viel haar moeder en raakte Alaska haar kwijt. ‘Ze lag met haar handen
om haar hoofd op de grond en schokte heen en weer. En toen raakte ik totaal de
kluts kwijt. Ik had 911 moeten bellen, maar ik kon alleen maar gillen en huilen tot
ze eindelijk ophield met schokken, en ik dacht dat ze in slaap was gevallen en dat
wat haar pijn had gedaan nu geen pijn meer deed’ (blz. 138-139). Alaska’s lijden
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wordt getekend door het schuldgevoel dat ze haar moeder had kunnen redden,
maar tekortgeschoten is.
De laatste avond zoenen Alaska en Miles. Alaska valt in slaap, springt dan plotseling op en roept uit: ‘Ik ben het vergeten! God, hoe vaak kan ik het nog verkloten?’ (blz. 152-153). Haar laatste woorden, voordat ze in een rotvaart stomdronken
wegrijdt, zijn: ‘God o God, het spijt me zo’ (blz. 153). Alaska is de verjaardag van
haar moeders sterfdag vergeten en wil dat goedmaken met een bos bloemen. Of
er sprake is van een ongeluk of van een bewust gekozen dood, blijft onbeslist,
hoewel Miles in Alaska’s boek over Simon Bolívar bij diens laatste woorden in het
handschrift van Alaska de tekst ontdekt: ‘Snel & zonder omwegen’ (blz. 177).
Voor Miles vallen veel puzzelstukjes van het raadsel dat Alaska heet op hun
plaats: de herhaalde opmerkingen dat ze alles verpest, dat ze geen thuis heeft en
dat het thuis stikt van de geesten, dat ze klasgenoten bij de directie verraadt om
ervoor te zorgen dat zij zelf niet weggestuurd zal worden, het gevoel dat niemand
haar meer vertrouwt. Miles concludeert: ‘Daar heb je je labyrint van lijden. We
gaan allemaal. Zie maar eens uit die doolhof te komen’ (blz. 141).
In de eerste les na de begrafenis van Alaska, merkt Hyde op dat het werkstuk
niet langer gaat over naamloze christenen, moslims of boeddhisten: ‘De vragen
over de godsdienstige gedachtegang zijn persoonlijk geworden, vermoed ik. [...]
Op een gegeven moment kijken we allemaal op en zien dat we verdwaald zijn in
een doolhof [...]’ (blz. 180). Hij spitst de eindopdracht dan ook toe: ‘Hoe kom jij
– jij persoonlijk – ooit uit dit labyrint van lijden?’ (blz. 243).
De lezer leeft vooral mee met de persoonlijke verwerking van Miles. Het startpunt van zijn gedachten is dat het lichaam van Alaska ligt weg te rotten en dat
haar geest in zijn herinnering nog leeft. Hij houdt wel van rituelen en wil dus
Alaska blijven gedenken met geschenken, bijvoorbeeld door sigaretten te offeren
op de plek waar ze stiekem rookten. Van het idee dat de mensen vanwege de hemel of de hel in God moeten geloven, neemt hij afstand. In het boeddhisme vindt
hij nieuwe inspiratie. De Oude Man leert hem dat volgens zen alles wat samengekomen is uiteenvalt. ‘Boeddha zei dat lijden werd veroorzaakt door verlangen,
hadden we geleerd, en dat de beëindiging van verlangen de beëindiging van lijden betekende. Wanneer je niet meer wenste dat dingen niet uit elkaar vielen,
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zou je ook niet meer lijden wanneer dat wel gebeurde. Op een dag weet niemand meer
dat ze ooit heeft bestaan, schreef ik in mijn schrift, en toen: of dat ik ooit heb bestaan’
(blz. 222). De conclusie van zijn eindwerkstuk is dat er altijd een deel van je overblijft dat niet te vernietigen is. Hij noemt dat energie: ‘Net als alle energie kunnen
we alleen van vorm veranderen. Dat vergeten ze [de mensen, GvH] als ze ouder
worden. Ze worden bang om te verliezen en te mislukken. Maar dat deel van ons
dat groter is dan de som van onze delen kan niet beginnen of eindigen, en daarom
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kan het niet mislukken’ (blz. 250).
Hoop
De conclusie die de Oude Man zijn leerlingen meegeeft over de behandelde wereldgodsdiensten is dat hun persoonlijke stichters, Mohammed, Jezus en
Boeddha, alle drie een boodschap hebben gebracht van radicale hoop. Voor Jezus
is de boodschap ‘de laatsten zullen de eersten zijn’: zelfs de uitgestotenen hebben
reden tot hoop. Volgens Mohammed kan iedere gelovige het eeuwige leven
vinden. Boeddha biedt de hoop dat het lijden getranscendeerd kan worden. Miles
Halter kiest voor de invalshoek van het boeddhisme en weet dat het fout is uit
het labyrint van lijden te willen verdwijnen. Mocht Alaska door zelfmoord snel
en zonder omwegen uit het labyrint van lijden hebben willen ontkomen, dan
vergeeft hij haar. Net zo goed als zij hem zal vergeven dat hij tekortgeschoten is
door haar niet tegen te houden.
John Green vertelt in een nawoord dat hij zelf altijd gek is geweest op laatste
woorden. Als vijftienjarige heeft hij op een kostschool als Culver Creek gezeten;
daarna heeft hij godsdienstwetenschappen gestudeerd. Hij maakt de belevenissen
van Miles tot de zijne door de zin: ‘Ik ben geboren in Bolívars labyrint en daarom
moet ik in de hoop van Rabelais’ Grote Misschien geloven.’ (blz. 252). In een interview vertelt hij dat hij erover dacht om priester te worden, maar dat opgegeven
heeft omdat ‘hij niet gelovig genoeg is om mensen in hun zwartste dagen bij te
kunnen staan.’ 2 Het zou me niet verbazen als hij zich vereenzelvigd heeft met de
godsdienstleraar Hyde en via hem een boodschap van hoop heeft willen meegeven
aan de jonge lezers. Het verhaal eindigt immers met de laatste woorden van
Thomas Edison: ‘Het is heel mooi daarginds’ (blz. 250).

1. John Green (vert. Aleid van Eekelen-Benders), Het Grote Misschien. Lemniscaat, Rotterdam 2006. Oorspronkelijke titel: Looking for Alaska (2005).
2. [Literatuur]. Pjotr van Lenteren, ‘Young Adult-schrijver John Green’. In: de Volkskrant,
18 juni 2011.
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