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[Nummer 73]
Van de redactie
Voor u ligt het mystieknummer van Liter. Mystiek, van het Griekse μυω, verbergen,
over wat niet geweten kan worden en toch opgeschreven is. Ingeleid door onze
nieuwe gastschrijver - welkom - Désanne van Brederode, die de eerste mysteriën
al jong beleefde, met Twin Peaks op de televisie, en later met de televisie uit grote
en gevaarlijke dingen zag. Zij zet ons op het spoor van de mystiek via Dionysius de
Areopagiet. Onze vorige gastschrijver, Marcel Möring, is niet uit beeld: hij staat niet
in deze Liter, maar als hij geen geheim telefoonnummer neemt zult u in deze pagina's
nog meer van hem horen.
Van Brederode neemt twee essayisten mee, met een aardsere ingang tot het
hogere: ‘We learned more from a three minute record baby / then we ever learned
in school’, zong Springsteen, en Roel Bentz van den Berg legt uit hoe. Dick Tuinder
had liever Bob Dylan dan Neil Armstrong naar de maan gestuurd: hij vertrekt bij een
uitspraak van Kennedy over ruimtevaart, en neemt het hogere weten serieus en
letterlijk.
De eerste poëtische bijdrage is een gedicht van Wim Brands, boekenman: op
zoek naar iemand die ‘onophoudelijk aan poëzie denkt’. En dan ‘Tractatus mysticus’,
een via oude overlijdensberichten zoeken naar de kracht van verhalen, als
rouwverwerking, met Wittgenstein. Heilna du Plooy brengt prachtig zingend Afrikaans:
‘Ek dink so baie oor die wind’, zeer geschikt voor extase, en er is een fragment van
de Amerikaanse Annie Dillard over het licht dat zij zag toen een mot verbrandde.
Van Bertram Westera, zoekende gedichten vanuit het Evangelie van Thomas, de
twijfelaar. Liesbeth Eugelink schrijft over David Vann: ‘Zijn personages willen
ontsnappen aan het ik, om een eind te maken aan het lijden.’ Els Meeuse schrijft
academisch en ontroerend tegelijk over mystiek en erotiek in Van de koele meren
des doods en de Berlijnse Talmoed-professor en dichter Admiel Kosman leert ons
waarom Kierkegaard zijn verloofde had moeten omarmen.
In Maatwerk: Goedegebuure, Favery, protestantse mystiek volgens Bras, Gerda
van de Haar over de ellenlange psalm en, vooral: Mart van der Hiele, over Angelus
Silesius anno nu, met nieuwe vertalingen van Silesius' subtiele regels.
Ondertussen: dat u met Liter een bijzonder blad in de schoot geworpen krijgt, wist
u al. Dat ons door Steven van der Gaauw ontworpen tijdschrift officieel behoort tot
‘De Best Verzorgde Boeken van 2013’ bevestigt dat weer. Liter mysticus. Moge de
lezer deze dagen van de vasten grote invallen en inzichten geworden.

Liter. Jaargang 17

2

Van de gastschrijver
Naar verwachting zal eind 2014 de eerste Nederlandse vertaling van de verzamelde
werken van ‘Dionysius de Areopagiet’ verschijnen. Michiel ter Horst, een dierbare
vriend, is er jaren mee bezig geweest. Soms mocht ik met hem meedenken. Daarbij
ontdekte ik dat de werken van deze man die zich Dionysius noemde en die ikzelf
alleen maar kende van diens ‘negatieve theologie’, mij zowel in religieuze als in
literaire zin diep raakten. Taal en verbeelding zijn bij hem geen middelen om het
heilige mee te benaderen - ze zijn heilig in zichzelf.
Het lezen van Dionysius is hard werken. Doorbijten. Ploeteren. De woorden
proeven en kauwen, tot je kaken er pijn van doen en je oren gaan zoemen.
Spreken lukt niet meer, met deze vreemde smaak van deze vreemde taal op je
tong en tegen je gehemelte. Maar als je opkijkt van de tekst, zie en versta je wereld
des te beter. Of voor het eerst. Ze wordt opnieuw het mysterie dat ze was bedoeld
te zijn.
Onverklaarbaar ‘ervaarbaar’. Als je al wordt ingewijd, dan in het mens-zijn zelf.
Dat klopt aardig met de toelichting die Michiel me gaf:
Dionysius de Areopagiet, de Atheense leerling van Paulus, is de naam
waarachter een volstrekt onbekende auteur, vermoedelijk afkomstig uit
Syrië, omstreeks het jaar 480, zich verbergt. Hij formuleerde de misschien
wel belangrijkste synthese van Griekse en christelijke filosofie. Beginnend
bij de zinnebeeldige werelden van een engelenhiërarchie in de hemel en
een kerkelijke hiërarchie op aarde, voert hij de lezer naar zijn positieve
filosofische noties over God als oorsprong, om die vervolgens allemaal
te ontkennen. Na deze ‘negatieve theologie’ volgt dan een mystieke
theologie, waarin licht overgaat in duisternis en spreken in zwijgen. Maar
dan laat hij ook dat achter zich en er opent zich een wereld van
verwondering. Tenslotte bespreekt hij in herderlijke brieven de
weerbarstige, harde praktijk van het kerkelijk leven temidden van de chaos
van zijn tijd.
Toen ik eind 2012 een lezing bijwoonde van Roel Bentz van den Berg, schrijver,
radiomaker en presentator van het televisieprogramma Nederland van Boven (!),
had ik het idee naar een geheime leerling van Dionysius te luisteren. En toen ik on-
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langs per toeval een essay in handen kreeg van beeldend kunstenaar, filmmaker
en schrijver Dick Tuinder, geschreven naar aanleiding van zijn laatste speelfilm
Afscheid van de maan, overviel me datzelfde idee. Beide auteurs kenmerken zich
door hun zintuig voor symboliek, maar zonder dat ze wegzweven, genietend van
hun kunsten, van hun vondsten, van hun o zo mystieke, hoge inzichten. Integendeel.
De waan van de dag gaat hun zozeer ter harte, dat ze er noch van willen
wegvluchten, noch tegen vechten; ze ‘lezen’ de weerbarstige werkelijkheid zoals je
Dionysius kunt, of moet, lezen. Met eerbied voor de zwaartekracht, de modder. Het
gemodder.
Alle opwaarts strevende, naar kennis, inwijdingen, eenwording en verlichting
verlangende mystiek, produceert niets meer dan het geluid van een dreunende
gong, of een schelle cymbaal. Je kunt spreken met de tongen van engelen en
mensen, maar zonder de liefde is er niets. En die moet hier in het ‘ondermaanse’
vorm krijgen, tussen gewone stervelingen.
De hogere, diepere andere werelden winnen aan betekenis en waarde, waar we
ze menselijk laten worden. Kunstzinnig. En ze behalve een geest, ook een hart
geven, een ziel, een gezicht. Een stem.
In den beginne was het woord, en het kan roepen, fluisteren, zingen.
Ons noemen bij onze diepste naam. Maar dan moeten we wel leren hoe te
luisteren, met meer dan onze oren alleen. In plaats van de extase: de ‘instase’.
Eindelijk.

Désanne van Brederode
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Dionysius de Areopagiet
Fragment [I]
De fragmenten op bladzijden 4, 16 en 26 verschijnen eind dit jaar
in Dionysius de Areopagiet. Verzamelde Werken (uitgeverij
Christofoor, onder redactie van Michiel ter Horst).
Stel nu dat iemand genegen is de geheiligde beeldsamenstellingen te aanvaarden
omdat het enkelvoudige op zichzelf voor ons onkenbaar en onaanschouwelijk is,
maar toch van mening is dat de beeldbeschrijvingen van de heilige geestwezens
en, om het zo uit te drukken, die hele toneeltent vol engelennamen
in de Schriftwoorden ongepast is
en zegt dat de schrijvers van Gods Woorden, toen zij ertoe overgingen
gestalten te scheppen voor wat volstrekt gestalteloos is,
deze hadden moeten vormgeven en zichtbaar maken met daarbij passende
en zoveel mogelijk daarmee overeenkomende uiterlijke weergaven
[...]
maar nee, ik meen dat het onderzoek naar de waarheid
de hooggeheiligde wijsheid van de Heilige Woorden aantoont,
daar zij bij het vinden van vormen voor de hemelse geestwezens
uit voorzorg vooruitgedacht heeft aan tweeërlei:
om, zogezegd, de goddelijke krachten niet te beledigen
en om evenmin ons te laten steken in de alledaagse laagheid van de beelden.
Van het feit dat met recht vormen worden aangedragen voor wat ongevormd is
en gestalten voor wat gestalteloos is,
daarvan ligt de oorzaak niet alleen, naar men zeggen moet,
in ons onvermogen om ons in onze verhoudingen rechtstreeks te verheffen
tot geestelijk te denken aanschouwingen
en in onze behoefte aan passende, op onze natuur afgestemde, opwaartse leiding
die ons vormen voorhoudt die voor ons bereikbaar zijn
in plaats van vormvrije en bovennatuurlijke beschouwingen
maar eveneens hierin, dat het voor de mystieke goddelijke woorden het meest
passend is
om de heilige en verborgen waarheid van de bovenwereldse geestwezens
door onzegbaar geheime en geheiligde raadselwoorden te verhullen
en voor de menigte ontoegankelijk te maken.
Niet iedereen is immers geheiligd,
noch behoort, zoals het Heilige Woord zegt,
de gewijde kennis aan allen.
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Désanne van Brederode
Het mistige dal tussen de toppen - de mystiek van het gemis en
het je laten missen
Ruim twintig jaar geleden waren de zondagen mij ook al heilig. Naar de kerk ging
ik nauwelijks nog, maar al bij het opstaan verheugde ik me op de bijzondere avond
die komen ging. Ik woonde met mijn toenmalige verloofde, zijn jongere broer en
een vriend in één huis, en op zondag nodigden we vaak onze
(filosofie)-studievrienden uit om te komen eten en dan Twin Peaks te kijken, de
televisieserie die begin jaren negentig in Amerika mateloos populair was. Een enkele
keer waren we bij onze ouders op bezoek geweest - dan was het zaak om op tijd
de trein te halen, zodat we geen minuut van de nieuwe aflevering zouden missen.
Twin Peaks lijkt in het begin vooral een absurdistische parodie op een
misdaadserie. Er hoeft slechts één gruwelijke moord te worden opgelost: die op de
jeugdige, beeldschone Laura Palmer. Maar omdat het kleine plaatsje in het hoge
noorden van Amerika wordt bevolkt door wonderlijke personages die ook in hun
onderlinge relaties heel wat hebben uit te zoeken, beseft de kijker al snel dat het
vinden van de dader niet mogelijk is via de doelgerichte weg van toedracht naar
verdachten en hun motieven. Verschillende verwikkelingen hangen met elkaar
samen, of toch weer niet. Aanwijzingen blijken soms in de richting van andere
misdrijven en duistere praktijken te wijzen; bovendien krijgt special FBI-agent Dale
Cooper zijn informatie soms in dromen aangereikt, en anders werkt hij met een
Tibetaans vraagspel, of leest hij waarschuwende ‘tekens’ in de geheimzinnige, bosen bergrijke omgeving, en in het gedrag van de mensen die hij ontmoet - op een
manier die zowel zijn collega's als de kijkers confronteert met hun symbool-blindheid,
iets waarvan ze voordien geen flauw benul hadden.
Het is fascinerend hoe landschap, muziek, ‘droom’-scènes, omineuze monologen
en meerduidige, ‘onaffe’ karakters naast hilarische karikaturen elkaar zozeer
versterken, dat de kijker al snel bereid is de ronduit bizarre spirituele wereld die
regisseur David Lynch hier toont, voor werkelijk aan te nemen.
Het ongeloofwaardige wordt op momenten zelfs zó geloofwaardig dat mijn vrienden
en ik, in de tussenliggende Twin Peaks-loze dagen, het idee hadden dat we de
gewone werkelijkheid plotseling veel scherper waarnamen dan in alle jaren
voorafgaand aan de serie. Alsof ons gemoed en onze geest erdoor werden verruimd,
en we dieper in onszelf en onze medemensen konden blikken, (zonder te
psychologiseren of causale verbanden te leggen), en tegelijk begrepen dat iedere
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ontmoeting, iedere gebeurtenis wel eens een ingrijpende betekenis kon hebben,
niet per se voor onszelf, maar voor het leven zonder meer.
Twin Peaks wekte een rijkdom aan stemmingen, die ons niet dichterbij de oplossing
van de moord bracht, maar ons leerde om fenomenologen te worden. De goede
vragen te stellen aan alles wat er op ons afkwam. Nee, om een vragende houding
aan te nemen.
Niet dat we de zwaartekracht niet meer vertrouwden, maar we namen de
klakkeloosheid waarmee we bijvoorbeeld op natuurwetten vertrouwden niet meer
serieus. Er waren zoveel vanzelfsprekendheden, of vooroordelen, die ons het zicht
belemmerden op wat er nog meer viel te beleven; niet buiten of boven deze
werkelijkheid, maar erbinnen. Nu en hier. En morgen. Het mysteriedrama dat Twin
Peaks heette was overal en altijd aan het werk, zelfs voordat iemand Twin Peaks
had bedacht.
*
De woorden mysterie en hysterie rijmen alleen visueel op elkaar. Toch wordt in
artikelen over mystiek en mystici vaak beweerd dat vroegchristelijke mystici (m/v)
in ieder geval bij vlagen leden aan een vorm van hysterie. Ook zonder baarmoeder:
toch die door Freud voor het eerst als zodanig benoemde ‘baarmoederwoede’.
Ontwereldlijking en ontlichaming als religieus project, als topsport voor de geest.
Zelfkastijding, vasten, waken - in de visie van moderne psychologen en antropologen
creëerden de pijnen, de honger (of beter: de anorexia!) en het chronische slaaptekort
psychotische verschijnselen. Epileptische aanvallen, hallucinaties, fantoompijnen
en misschien wel fantoombegeertes die op hun beurt tot bepaald niet fantoomachtige
orgastische sensaties konden voeren, en in ieder geval tot die extase die de
gemiddelde man of vrouw maar hoogst zelden tijdens de liefdesdaad beleeft,
aangezien hier ook altijd een ander in betrokken is. De mysticus komt klaar zonder
te masturberen, zonder zelfs maar over een ander te fantaseren, zonder zijn eigen
lichaam aan te raken, en zonder ook maar een beetje ongemakkelijke schuld of
schaamte te voelen; hij weet niet beter of hij ‘gaat op in God’, wordt één met God,
wordt opgetild en vrij in Gods oneindige, overstromende liefde en vergeet daardoor
zichzelf. Hij wordt, al genietend en begenadigd, ontdaan van zijn ‘ik’ en vloeit samen
met louter goedheid, reinheid, schoonheid en waarheid, om later te kunnen beweren
wat hij daarvoor ook al beweerde: dat hij ieder verlangen in zichzelf altijd krachtig
heeft vernietigd - na eerst al de rug te hebben toegekeerd aan alle aardse
verleidingen. Extase als beloning voor de totale onthechting. Regelrecht genot, maar
aansprakelijk kan de mysticus niet worden gesteld: God begon. Het is zíjn schuld.
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Ziedaar - zo luidt de hedendaagse duiding van de psyche van de mysticus - de
redeneertrant van de heimelijke masochist, die zich willoos en soms tegenstribbelend
uitlevert aan de sadistische meester, zich met pijn en moeite over de grenzen van
het betamelijke laat sleuren, om hierbij en erna te kunnen denken dat hij alleen maar
onderdanig, dienstbaar en nederig is geweest ten opzichte van de perverse
machtsbeluste ander. Smetvrees als het gaat om eigen lichaam en ziel, een obsessie
met onschuld en morele perfectie, misschien een enorme bindingsangst in ‘gewone’
menselijke relaties - maar ondertussen weet de ‘patiënt’ toch maar mooi voor elkaar
te krijgen dat hem de volkomen vervulling ten deel valt, terwijl hij tegelijkertijd kan
blijven neerkijken op de lichamelijke verlangens van gewone mensen die, in plaats
van hun blik op de hemel te richten, wanhopig bij elkaar iets zoeken wat ze dan, in
vredesnaam, maar ‘liefde’ noemen - totdat de bui is overgewaaid en men elkaar het
leven zuur maakt of zich gefrustreerd terugtrekt uit de door Paulus toch zo roerend
beschreven verbintenis die huwelijk heet en waarin de beide echtelieden ook buiten
het bed één lichaam zouden zijn. Niets brengt het, niets verheffends, niets wat
duurzaam is voor de eeuwigheid, behalve leed en kindertjes.
Dan heeft de mysticus toch op het betere paard gewed.
*
Hadewych, Hildegard von Bingen, Augustinus, Teresa van Avila, Johannes van het
Kruis: ik had amper iets van ze gelezen toen ik mijn debuutroman Ave Verum Corpus
schreef, maar de Franse filosoof en antropoloog Georges Bataille las ik al wel, en
zijn werk hielp me om de ervaringen die ik zelf vanaf mijn negende had gekend,
beter te begrijpen. Of: me er minder ‘vreemd’ en eenzaam in te voelen.
Ik was blij dat hij in het boek L'expérience intérieure (1954) zo treffend beschreef
wat ik hier nu maar de mystieke ervaring noem, en in L'Érotism (1957) zelfs nog
dieper inging op verschijnselen als masochisme, extreme hongerzucht en extase
bij mystici - al stoorde ik me er evenzeer aan.
Batailles absurdisme, surrealisme en subversieve ‘denken voorbij het discursieve
en analytische denken’ raakte me. Hij woelde een taal los die de mystieke ervaring
niet opvatte als een louter religieus of spiritueel verschijnsel dat dús wel moreel
moest zijn, maar haar evenmin ‘modern’ reduceerde tot een psychische afwijking
of stoornis, tot een soort immoreel narcisme-via-de-sacrale-omweg.
De spirituele én zinnelijke Sehnsucht, de roes, de extase, de excarnatie, de
visioenen van een oneindige, eeuwige, geestelijke wereld aan gene zijde - en
tenslotte de ont-ikte versmelting met de (Goddelijke) Ander, worden gekenmerkt
door hun tijdelijke karakter. Net als de bijna-doodervaring, de dronkenschap en de
bele-
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ving van het orgasme (le petit mort in het Frans) kan iemand die de ervaring
ondergaat weliswaar de levendige indruk hebben dat hij zich buiten de tijd bevindt,
maar er is toch altijd weer een moment waarop zo iemand opnieuw incarneert.
Terugkeert tot het eigen lichaam, waar hij de doorn in zijn eigen vlees wordt, of zijn
vlees juist beleeft als de doorn in de reine of gereinigde geest. Als de benauwde
veste.
Alles wordt zo iemand te eng. De aardse werkelijkheid kan na een mystieke
ervaring vijandig overkomen: reden om met nog meer geest-drift terug te verlangen
naar ‘daar’. Om maar niet hier te zijn, verveeld en vertwijfeld.
Wat me zo stoorde bij Bataille, was dat hij deze afwijzing, de beledigingen en
verwondingen van het eigen aardse, lichamelijke leven, toegebracht door de mysticus
zelf, niet duchtig kritiseerde. Hoe bijzonder de ervaringen ook mochten zijn, ik miste
een afgewogen oordeel over het moment, de houding en het gedrag na een dergelijke
ervaring. Het zogenaamde ‘heimwee naar de hemel/het hemelse’ was immers niet
zelden een nog dieper neerkijken op en een verachting van de stoffelijke
benedenwereld. Van de voor iedereen zintuiglijk waarneembare en in het gemoed
ervaarbare, veelkleurige, gelaagde, gebarsten, bezopen, gelittekende werkelijkheid.
Die mocht dan weliswaar van God verlaten zijn, maar ze was ons dan toch wel
geschonken - misschien zelfs wel uit dezelfde belangeloze liefde die de mysticus
in zijn visioenen had ervaren.
Om daarna dus een ondankbare liefdesweigeraar te worden.
*
Uit eigen ervaring wist ik tot welke verwrongen hoogmoed de mystieke ervaring kon
leiden. Het gevolg: ik werd er zodanig beducht voor, dat ik de wereldhaat oversloeg,
en in een andere afkeer belandde.
Zodra ik na de extase terugviel in mezelf, viel ik ook terug in het bekende gedrag.
In mijn benepen oordelen waar ik, zeker na zo'n ingrijpende ervaring, zelf nog het
meeste moeite mee had: omdat ze het licht vertroebelden, de warmte verdreven
die ik zowel buiten mij als in diep in mijn eigen hart had waargenomen, zij het op
de laatste plek meer als mogelijkheid dan als voldongen feit.
Ik viel, en ik kwam mijzelf plotseling weer heftig tegen, en daarna viel ik mezelf
tegen, en soms, tenslotte, viel ik mezelf dan ook af. Ik wilde niet meer lijken op mij,
niet meer horen bij mij. Ik was de ervaring niet waard geweest. En ik kon diegene
die Christus in mij had gezien, en die ik nog lang niet was, niet eens proberen te
worden. Niet wáár maken. Zelfs als ik zo goed mogelijk ‘goed’ probeerde te doen,
zag hij niet alleen mijn daden, zag hij mijn daden misschien helemaal
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niet - maar enkel maar mijn intenties. En die waren bepaald niet zuiver: dat mocht
ik hooguit willen.
Na een mystieke ervaring kun je er zelfs een beetje fier op zijn dat je de balk in
je eigen ogen zo wonderbaarlijk goed ziet, waardoor je je keurig probeert te
onthouden van kritiek op de splinter in andermans ogen - precies zoals het evangelie
het wil. Die trots op de eigen leergierigheid en deemoed gaat gehuld in een al even
nederig kleedje: je ontleent natuurlijk niets aan de mystieke ervaring, maar je ‘gunt’
andere mensen wel een soortgelijke ervaring. Het is precies hier, waar de mystieke
ervaring haar schaduwzijde toont.
Hier, in dit ogenschijnlijk onschuldige woordje ‘gunnen’. Want hiermee capituleer
je voor de gedachte dat je ervaringen je tot een uitverkorene maken.
Weliswaar schrijven mystici stamelend, beschroomd, maar dit alleen om hierna
toch weer door te jakkeren naar de volgende poëtische beeldspraak, de volgende
paradox, om daarbij impliciet de suggestie te wekken dat er een smalle weg is te
vinden naar het licht dat ze hebben geschouwd. Andere mensen moeten door de
mysticus geholpen, getroost, bemoedigd en berispt worden, ze zijn zijn navolgers,
maar natuurlijk hoeft hij van hen niets meer te leren, laat staan dat hij hun liefde,
zorg, kritiek of bemoediging nodig heeft. Ik vrees dat mystici denken dat het spreken
en schrijven over de intense ervaring hetzelfde is als deze liefde ‘beantwoorden’.
Toen ik zelf teksten van mystici ging lezen, vroeg ik me vaak af: waarom hebben
deze mensen hun documenten niet verscheurd? Zagen ze dan niet dat ze, al
schrijvende, steeds meer gingen geloven dat de ervaring die hen ten deel viel,
maakbaar was, in de zin van: herhaalbaar, en ook voor anderen bereikbaar - en
merkten ze niet op dat ze hierdoor met terugwerkende kracht toch de indruk wekten
dat zijzelf iets hadden gedaan om hun ervaringen te verdienen? Me dunkt dat als
God wil dat iemand anders ook een mystieke ervaring beleeft, dat hij deze zelf wel
schenkt, en dan perfect passend bij de persoonlijkheid, de zintuigen en de ziel van
deze ene mens. Een echte mysticus wil daar bij mijn weten helemaal niet tussen
gaan zitten - hij is geen ‘relatiebemiddelaar’ en moet dat ook niet willen zijn. Het zal
altijd handel blijven in liefde op het tweede gezicht. Of beter: in tweedehands liefde.
*
Ook Pseudo-Dionysius, of Dionysius de Areopagiet, wordt wel een mysticus
genoemd. Inderdaad beschrijft hij trefzeker, en met oog voor detail, wat hij in de
hemel heeft geschouwd heeft. Maar van sentimenten als hierboven beschreven is
daarbij geen sprake. Nuchterheid en voorzichtigheid voeren de boventoon. Ieder
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woord moet kloppen, vorm en inhoud horen één geheel te zijn en bij iedere
beeldspraak waarschuwt de auteur zijn lezers: ‘Ik moet helaas mijn toevlucht nemen
tot begrippen die we uit de zintuiglijke wereld kennen, maar geloof alsjeblieft niet
dat het daarboven lijkt op beneden: ik wil je voorstellingsvermogen wekken, prikkelen,
je een indruk geven van sferen en entiteiten, maar laat ze in je geest niet stollen tot
vaste beelden en concepten. Houd de voorstellingen in beweging, levendig, denk
erover na, maar altijd in het besef dat het mysterie zich nooit laat begrijpen of
doorgronden.’
Wie in contact wil treden met de hogere werelden die Dionysius beschrijft, wordt
niet aangespoord om daarbij dan alle zintuiglijkheid en alle denken opzij te schuiven:
hij heeft gewijde priesters nodig, die de riten kennen en deze, als musici, perfect
kunnen vertolken, zonder dat hun eigen interpretaties hierbij in de weg staan - en
dus ook een strakke liturgie waarin ieder woord, ieder gebaar, iedere handeling en
ieder object hem op een zuivere manier nabij het goddelijke kunnen brengen, zonder
dat de gelovige één ogenblik de gelegenheid krijgt om zich te laten meevoeren door
hevige persoonlijke roerselen en ontroeringen, zonder dat een zekere spirituele
gretigheid of hebzucht vat op hem krijgt, en zonder dat hij na de eredienst ijdel kan
denken dat hij God kent, dat hij de genade ‘binnen’ heeft, en zich nu wel mag afkeren
van de wereld.
*
Na mijn eigen ervaringen heb ik zelf ook lang aangenomen dat het leven hier op
aarde een spirituele of religieuze scholingsweg was. Ik las boeken over het
onderwerp, bad en mediteerde veel, en soms ‘lukte’ het me om zelf een nieuwe
ervaring te bereiken, te evoceren. Op zeker moment dacht ik wel te weten hoe ik
snel en puur mijn lichaam uit kon glippen, om geconcentreerd vergeestelijkt aan de
overkant te komen, ook al wist ik dat de teleurstelling daarna weer hevig zou zijn.
Het christuslicht had ik al jaren nooit meer zo indringend beleefd, maar wel allerlei
moois en bijzonders eromheen. En moeilijke dingen, die ook, maar daar was ik
‘uiteraard’ aan toe, anders zou ik ze immers niet zomaar hebben mogen zien.
Tot ik op een middag weer eens in zo'n diepe meditatie was, en opwaarts klom,
om, al bijna bij het indringende, goud doorstraalde ultramarijnblauwe, warme licht
(waarin de ervaringen zich meestal aan me voordeden) opeens een
afschrikwekkende, vuurspuwende draak te ontwaren, die in niets leek op de monsters
uit sprookjes en films. Hij was te echt. Nog echter dan ikzelf.
Ik was doodsbang. Het was een reusachtige aanwezigheid, die groter leek dan
de kamer, het huis, dan de hele hemel die hij kennelijk bewaakte, en gauw maakte
ik me uit de voeten die ik niet had, om mezelf te beloven dat ik nooit, maar dan

Liter. Jaargang 17

11
ook nooit meer, zo intens zou mediteren. Bijgekomen van de schrik besefte ik: die
draak, dat monster, die wachter aan de poort, dat ben ik zelf.
Ik wist dat ik eigenlijk niets te zoeken had in het domein waar ik zo vurig naar kon
terugverlangen. Dat ik geen inspanning meer mocht leveren om daar te komen, dat
ik mezelf niet meer leeg mocht maken om die beelden te ontvangen: de mystieke
ervaring, de genade, is iets wat je toevalt, of niet, maar je mag niets bespoedigen
of actief in je uitnodigen.
Laat de macht bij wie de macht hoort, houd er rekening mee dat je jezelf steeds
iets hebt wijsgemaakt, en voorkom dat je ooit nog over iemand denkt: ‘hem of haar
gun ik het zo’. Doe alsof het niet bestaat en nooit bestaan heeft: dat is het beste
eerbetoon.
En durf om jezelf te lachen.
*
Precies deze vermaning (of zelfcensuur) ontbrak in Batailles gedachten over de
mystieke of innerlijke ervaring. Terwijl ik zelf juist op het punt was gekomen dat ik
dacht dat het misschien beter was om ‘er vanaf’ te geraken, zoals je een verslaving
opgeeft, of een einde maakt aan een spannende, soms kwellende, magisch
vervullende, en tegelijk destructieve affaire. Omdat die met liefde niets te maken
heeft.
Zeer zeker kan het leven een scholingsweg zijn. Maar niet één waarop je zelf ook
maar een stap kunt zetten. Je hoeft evenmin stil te staan: je kunt levendige
(dans)passen op de plaats maken, en dan stroomt de weg, met horten en stoten,
onder je door. De decors rondom je wisselen, er zijn nieuwe ontmoetingen, er is
oud zeer: maar je kunt er niet zelf op afgaan. Ze komen naar je toe, de kansen, de
mogelijkheden, allemaal eenmalig, en het is aan jou of je ze opmerkt, aangrijpt, je
erdoor laat aangrijpen en in actie komt. Het hele banale leven, met alle zorgen en
oorlogen erin, met alle verveling, ergernis en simpele gelukjes: dat is de openbaring,
de mystieke ervaring die dúúrt. Hier moet je zijn. Nu. Tegenwoordig zijn. Letterlijk:
tegen de woorden zijn. Niet ergens naar op weg, maar er middenin zijn, terwijl je
toch nooit het middelpunt kunt of mag bezetten. Je kun je er alleen maar toe
aangetrokken voelen. En het daarin uithouden. Dáár ‘in blijven’.
Waarom zou je anders zijn geboren? Een lichaam hebben gekregen, oren, handen,
ogen, een mond? En waarom zou je wonderen verlangen, terwijl je nog niet eens
het talent tot verwondering in jezelf hebt ontdekt en hebt laten groeien?
Aan het einde van mijn studie leerde ik het werk kennen van de eveneens Franse
denker Roland Barthes. Vooral zijn boek Fragments d'un discours amoureux (1977)
sprak me aan. Ook Barthes hield van de verlangende en soms zo hoogdravende,
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gefluisterde woorden van mystici, maar minder van de verheven ervaringen van
versmelting, zelfverlies en extase. Hij had meer aandacht voor de ‘instase’. Voor
de onzekere stemmingen tussen, en voor en na de hemelse eenwordingsmomenten.
Voor wat ik hier maar noem ‘het driedubbelzinnige gepruts op de halve millimeter’.
Verliefdheid en verlangen maken ons zo schrikbarend menselijk. Bij Barthes geen
woord over het menselijk tekort: mens-zijn, een verliefd mens zijn, is niet alleen
tekorten hebben, het is één groot ‘tekort’ zijn. En het is: zelfs dat niet kunnen
uitleggen, toelichten - omdat ook de woorden tekort schieten.
Wie verliefd is, erkent dat er in zijn leven een missing link is, die hij zelf niet is,
die God niet kan zijn, die ook niet valt te ontwringen aan de extase van het opgaan
in elkaar - die alleen die ene, ware ander voor hem blijkt te zijn. Te worden.
In het werk van een derde Franse denker, Emmanuel Levinas, vormt het gelaat
van de ander, de andere mens, de openbaring. Dat de wereld zoals we die beleven
en begrijpen, radicaal doorbreekt, een appel op ons doet: ‘Zie mij in mijn
oneindigheid, definieer en duid me niet, bezit mij niet, laat je aanspreken en weet
je dat nooit het ultieme antwoord kunt zijn, maar wees er wel, wakker, paraat - voor
mij.’
Dat is ook wat je kunt ervaren in een verliefdheid: de ander die je een vraag stelt.
Alsof je verliefdheid (iets/iemand) beantwoordt.
Maar dat is slechts de halve waarheid. Er is ook nog de ervaring dat een ander
verliefd is op jou, en zelf denkt dat hij nog verliefder is op jou dan jij op hem. Dat de
ander jouw liefde niet alleen kan, maar vurig wil beantwoorden, nog voordat je hem
een vraag hebt gesteld: dat is onbegrijpelijk. Een mysterie, in de ware zin van het
woord. Een mysterie, precies omdat je het niet verwacht en het zo niet past in het
beeld dat je van jezelf hebt. Wat raakt hem zo, wat ziet hij dat ik niet zie? Wat maakt,
dat hij niet alleen maar telefoneert om te horen hoe het met me gaat en waar ik mee
bezig ben, en om iets over zichzelf te vertellen, maar vooral omdat hij mijn stem wil
horen?
De geliefde kan in je leven komen tot daar waar je zelf niet bij kunt. De ander
heeft je nodig, en nooit zul je begrijpen waarom. Het is in ieder geval niet omdat hij
troost, hulp, wijze raad of praktische zorg ontbeert, en evenmin omdat je hem iets
concreets of benoembaars kunt bieden wat hij al heel lang overal had gezocht,
vergeefs: de ander heeft je nodig om van een ver-liefde een ge-liefde te kunnen
worden. En vice versa.
Niks vraag, niks antwoord. De ander heeft je al in zich toegelaten nog voordat je
de weg wist, of wist dat er een slot, een deur, een drempel was - en op dezelfde
manier heb jij hem of haar toegang geboden, zonder naar een wachtwoord te vragen.
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De afgelopen winter kocht ik voor onze veertienjarige zoon de dvd-box van Twin
Peaks. Mijn man had de serie destijds niet gezien: voor hen allebei was de ervaring
nieuw. Voor mij eigenlijk ook; ik bleek veel meer vergeten te zijn dan ik dacht, en
hoewel ik af en toe aangename déjà vu-momenten beleefde, viel me nu pas op dat
de serie niet was bewaard in dat deel van het geheugen dat normaal gesproken
verhalen, toneelstukken en films opslaat (ik hoor een zin, ik zie een scène, en weet
plotseling weer welke gebeurtenis erop zal volgen), maar in mij als gehele persoon.
Opeens begreep ik dat een sfeer die vaak terugkeert in mijn dromen, de sfeer van
Twin Peaks is. De sekseloze, ietwat koele waarnemer, altijd onderweg, die ik in veel
van mijn dromen ben, meestal in beige of zwarte regenjas - het is Dale Cooper. Ik
zie hoe de serie mijn werk heeft beïnvloed, mijn fantasieën, mijn angsten, mijn liefde
en mijn religiositeit, en mij heeft helpen veranderen - van een bij vlagen hysterische
en eigengereide studente in... mijzelf.
Nooit heb ik het kijken naar Twin Peaks opgevat als een spirituele cursus, als
therapie, als meditatietechniek, als methode om steeds dichterbij waarheid en
verlichting te geraken. Toch heeft Twin Peaks mij aangeraakt en omgevormd tot
iemand die dit leven als een mysteriedrama kan zien. En een paar jaar geleden
voegden de vier zogeheten mysteriedrama's van Rudolf Steiner (urenlange
toneelstukken, opgevoerd in het door hem ontworpen Goetheanum in Dornach)
daar nog meer nieuwe werkelijkheden aan toe. En lezing van Dionysius de
Areopagiet.
Je kunt onverschillig stellen: ach, het leven is vol onoplosbare raadsels, waarom
zou je je ermee bezig houden? Je kunt ook verschillig worden. Willen blijven worden,
in de gedachte: er zijn wellicht andere werelden, heilige en demonische, en die kun
je je zo levendig mogelijk proberen voor te stellen, in woorden, beelden, handelingen,
in filosofische ideeën, in muzikale en kleurrijke symbolen, in kunst, in de bewegingen
van de rite en de cultus - niet om ze daarmee tot waarheden met de status van
natuurwetten te maken, maar om te voorkomen dat je deze werkelijkheid reduceert
tot een kenbaar, voorspelbaar en vooral bruikbaar toneel waarop jijzelf toevallig ook
even een paar decennia mag lijden, beminnen, leren, werken, schitteren en vlammen.
Met Socrates weet ik, dat ik niets of althans niet veel weet. Maar ik weet, onder
andere dankzij Twin Peaks, ook wát ik allemaal niet weet. Niet zeker kan weten.
Wat niet betekent dat ik geen vragen meer zou willen stellen. Integendeel. Door
Twin Peaks is de werkelijkheid Fragwürdig geworden.
En dat blijft ze worden, tot in mijn diepste dromen aan toe. Deze werkelijkheid is
nog niet eens de halve werkelijkheid. Er zijn werkelijkheden rondom haar. Die haar
doortrekken, als adem, als warmte. Als licht, als wijsheid en als waarheid. Als
bezieling en begeestering. Als stemmingen, een stem.
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Boven de poort die voerde naar het orakel van Delphi, was de oproep te lezen: ‘ken
uzelf’. Zelfkennis kan beginnen bij intensief biografisch onderzoek, contemplatie of
het stellen van gewetensvragen. Maar dan blijft er toch die verliefde ander, die
opeens iemand in jou ziet die jijzelf niet kent, en nooit zult kunnen kennen. Niet eens
ons ‘betere ik’, ook niet ons ‘ware ik’: maar wél het ‘ik’ dat in staat is om zich
waar-achtig te tonen: zonder trucjes, maskers, volzinnen en imponerende daden.
Het is geen onverdeeld genoegen. De ander wil je nabij zijn, wil zijn leven leiden in
jouw leven. Dat maakt pijnlijk kwetsbaar. Klaarblijkelijk geef je de verliefde ander
iets: maar zonder te weten wat, of hoe, en op welke momenten. Je weet hooguit
dat je hetzelfde voelt, maar volkomen anders: jij bent immers ook op de ander
verliefd, en dat heeft helemaal niets raadselachtigs. Dat is de waarheid. Hij is de
ware, ook al ziet hij dat dan zelf niet in. Jij wilt altijd bij hem blijven en je weet waarom.
Jij wel.
Veel moeilijker dan welke stap op de scholingsweg dan ook, is dit: je kunt de
ander nooit vragen of hij alsjeblieft wil blijven, liefst voor altijd. Je kunt misschien in
hem, in haar blijven, zelfs nog jaren, misschien zelfs nog eeuwen na een breuk,
maar daar staat niet en nooit tegenover dat de ander ook in jou blijft. De geliefde is
vrij om uit je weg te gaan. Bij vertrek, of bij onverschilligheid, nalatigheid, bedrog,
verloochening of verraad kun je hem niet tegenhouden en smeken om nog toch nog
wat langer te blijven: zijn in-jou-zijn kan op een onvoorspelbaar ogenblik eindigen,
gewoon, onder je ogen, waar je bij zit. Sluipenderwijs kan de ander uit jou verdwijnen,
ook als jij nog in hem bent en blijft en in hem blijven wilt. Zo is het immers ook
begonnen. Een verliefde weet dat en durft het risico te lopen. De verliefde die de
kans krijgt om een geliefde te worden, wil zichzelf op het spel zetten, ook als er
geen winst valt te behalen, ook als dit een volkomen verlies betekent. Voor minder
doet hij het niet.
De liefde maakt je een ander mens. Méér mens. Een geliefde kun je blijven, ook
als de liefde van de ander abrupt ophoudt of geleidelijk verdampt.
Om eerlijk te zijn heeft geen enkele mystieke ervaring mij ooit een stap verder
gebracht. Ik heb niets kunnen ontlenen aan het kortstondige verblijf bij Christus'
hart, en het heeft me geen hogere inzichten, geen bovenzinnelijke of buitenaardse
kracht of troost geschonken. Hooguit heb ik daar, en in mezelf, ervaren hoe het is
als iemand liefheeft alsof zijn leven ervan afhangt. Waarbij het woord ‘alsof’ gerust
kan worden doorgestreept.
Als geliefde word je de meest waarachtige versie van jezelf, al zul je dit ‘zelf’ zelf
nooit in het gezicht kunnen zien of aanraken: je bent hierin nu juist volkomen
afhankelijk van het innige, verlangende meeleven van de ander. Een geliefde
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weet hoe het is om zelf Fragwürdig te worden, beschikbaar, bruikbaar, nodig - zoals
hij de ander en anderen nodig durft te hebben in al het alledaagse gestuntel en
gepruts. En dit nooit als surrogaat of vervanging voor God, de hemel of de sacrale
roes.
Intiemer inzicht valt je hier beneden niet ten deel.
De ware mysticus wil een geliefde blijven, ook als de liefde hem pijnlijk ontvalt.
En hij wil dat iedere dag lijkt op een slapeloze nacht, waarin hij met open ogen durft
te dromen, om meer te zien dan er schijnt te zijn. Waarin hij een open oor houdt
voor de vraag: ‘Kun je dan niet één uur met mij waken?’
Al zou hij niet weten door wie dit gevraagd wordt, waarom dit gevraagd wordt en
laat staan: waarom dit gevraagd wordt aan hém.
Er blijft misschien iemand die mij beter kent dan ik mijzelf. Die de kwaadaardige
manipulator in mij kent, die de dader kent nog voordat het misdrijf begaan is, die de
wegkijker, de verrader en het monster kent, en de ijdele verklaarder ‘die er ook niets
aan kon doen’ en geen vuile handen wilde maken.
Er is misschien iemand die desondanks alles van mij vraagt. Omdat hij me mist
in zijn werkelijkheid. Omdat ik daar ontbreek. En al lijkt de liefde afwezig, al verlang
ik zelf niets meer en heb ik geen idee wat iemand in mij ziet: het is geen alibi.
Ik word gezocht en ik wil vindbaar worden.
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Dionysius de Areopagiet
Fragment [II]
En wanneer wij nog weer opwaarts gaan zeggen wij
dat hij
noch ziel is noch geest
noch voorstelling of gezichtspunt of verwoording of denkkracht bezit
en dat hij ook geen verwoording of denkkracht is
noch verwoord noch gedacht wordt
noch getal is noch orde
noch grootte noch kleinheid
noch gelijkheid noch ongelijkheid
noch gelijkendheid of ongelijkendheid
noch stilstaat noch beweegt
noch rust bewaart
en dat hij ook geen kracht heeft noch kracht is
noch licht, noch leeft, noch leven is,
noch wezen is
noch eeuwigheid noch tijd
en ook dat van hem geen geestelijke aanraking bestaat
en geen kennis en geen waarheid bestaat
noch koningschap noch wijsheid
noch één noch eenheid
[...]
noch bestaat woord noch naam noch kennis van hem
noch is duisternis noch licht noch dwaling noch waarheid hem eigen
noch hoort hoe dan ook begripsbepaling bij hem
noch wegneming
integendeel
als wij van wat op hem volgt
begripsbepalingen en wegnemingen maken
stellen we noch hem vast noch nemen we hem weg
want boven iedere begripsbepaling
is de volmaakte en enige oorzaak van alles
en boven elke wegneming
de overstegenheid van wat eenvoudigweg vrij is van alles
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Roel Bentz van den Berg
Three steps to heaven
The formula for Heaven's very simple
Just follow the rules and you will see
And as life travels on
And things do go wrong
Just follow steps one, two and three.
Eddie Cochran

Graag wil ik het hebben over een bijzonder relikwie, met de nadruk op reli, niet op
kwie. Ik wil het hebben over een single. Wat heeft een schijfje vinyl van zeven inch
(ongeveer achttien centimeter) doorsnede te maken met het thema van dit verhaal:
het getal drie en dan met name de drie in verband met muziek? Wel, behoorlijk veel,
zoals ik in het vervolg van mijn verhaal hoop aan te tonen, en dan vooral waar het
gaat om mijn stelling dat ‘drie’ naar inhoud en betekenis eigenlijk ‘één’ is - en de
één omgekeerd eigenlijk drie is, of, preciezer gezegd: dat de drie de manifestatie
is van het Ene. Of op z'n Heideggers: dat de drie de ‘ontberging’ is van het verborgen
Ene. Niet zomaar voor de lol verborgen, trouwens: het verborgen zijn behoort tot
het wezen van het Ene.
Mijn eerste associatie bij ‘drie’ is een regel uit de song ‘No Surrender’ van Bruce
Springsteen: ‘We learned more from a three minute record than we ever did in
school.’ Het zou het motto van dit verhaal kunnen zijn. Sterker nog, het is het motto
van van dit verhaal. Eventueel in combinatie met het kinderrijmpje ‘Eén ei is geen
ei, twee ei is een half ei, drie ei is een paaaasei!’. Een rijmpje dat in één zin samenvat
wat ik eerder zei over de drie als de manifestatie van het Ene.
Voordat ik inga op de vraag wat er van een plaatje van drie minuten dan precies
te leren valt, en wat niet op school wordt onderwezen, wil ik u alvast attenderen op
de wij-vorm waarin die uitspraak is gesteld. Het is niet ‘I’, maar ‘We learned more...’
Met andere woorden: de eerste les - misschien zelfs wel les één tot en met drie is dat je niet alleen bent. ‘Gimme your hands, you're not alone’, zoals David Bowie
alias Ziggy Stardust begin jaren zeventig tig keer zou herhalen aan het slot van het
op het pathetische af melodramatische nummer ‘Rock 'n Roll Suicide’.
Maar eerst nog even over dat grammofoonplaatje zelf. Met een ‘three minute
record’ kan The Boss, Springsteen dus, niets anders bedoelen dan een single. De
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enige ware single is een rond, plat schijfje vinyl van, ik zei het al, zeven inch in
doorsnede (zo'n achttien centimeter, dat is: twee keer drie keer drie centimeter),
met een klein of iets minder klein rond gat in het midden, dat je, met dat gat of gaatje
als opening voor de spindel, op een draaitafel kunt leggen en waar - wanneer je er
met zo'n elegante mechanische arm een naald, lees minisaffier of diamant, in laat
zakken - via het zogeheten element en voorts via versterker en luidsprekers muziek
uit komt, zoals die ligt opgeslagen in de in het vinyl geperste groeven.
De eerste single werd in 1949 op de markt gebracht door RCA en ik vind het nog
steeds een van de meest magische objecten die de moderne wereld ooit heeft
voortgebracht - al was het maar omdat ik nooit goed heb kunnen bevatten hoe het
in godsnaam mogelijk is: geluid opslaan op een plat stukje plastic, en niet zomaar
geluid, een beetje vaag geruis of wanhopig gekras in het donker, maar ritmisch en
harmonisch gestructureerd geluid, gezang, getrommel, getoeter, gepingel, getokkel,
gestrijk, kortom: muziek. Een net zo wonderbaarlijk gegeven eigenlijk als het feit
dat er in onze hersenen een heel universum aan gedachten, herinneringen,
waarnemingen, gevoelens, inzichten, beelden, visioenen en niet te vergeten ook
nog eens allerlei handleidingen en aansturingsprogramma's voor de werking van
ons lichaam zijn opgeslagen.
Wat niet veel mensen weten, is dat dit laatste - van dat universum en dat bevatten
- alleen mogelijk is dankzij de onzichtbare verbinding die die hersens onderhouden
met iets wat misschien vergelijkbaar is met wat in digitale termen een cloud heet,
maar wat ikzelf met een minder abstracte en poëtisch veel preciezere term liever
‘ziel’ noem, soul. Ik denk wel eens dat de verhouding tussen de hersens en de ziel
(of, in het ernstig vervreemde, de ziel ontvreemdende jargon van de filosofie sinds
Descartes, tussen ‘lichaam’ en ‘geest’) dezelfde is als die tussen de grammofoonplaat
aan de ene, en de muziek die daar op staat aan de andere kant.
Misschien dat u zich het nummer ‘Het spel kaarten’ kunnen herinneren, gezongen,
of eigenlijk verteld, door Gerard de Vries, artiestennaam ‘Cowboy Gerard’, en
uitgebracht in 1965. Het Amerikaanse origineel ‘A Deck of Cards’ stamt uit 1948 en
staat op naam van een zekere T. Texas Tyler. Het gaat over een soldaat die tijdens
de Tweede Wereldoorlog wordt gearresteerd omdat hij in de kerk tijdens de dienst
met een spel kaarten zat te spelen, en vervolgens door de militaire politie aan de
tand wordt gevoeld waarom hij niet net als alle anderen in die kerk de Bijbel voor
zijn neus had. Zijn antwoord komt erop neer dat wat hem betreft elke kaart uit dat
kaartspel heel nadrukkelijk naar iets uit diezelfde Bijbel verwijst. De aas herinnert
hem eraan dat er slechts één God is, de twee dat de Bijbel uit twee delen bestaat,
het Oude en het Nieuwe Testament, de drie staat voor de heilige Drie-eenheid, en
zo - via onder meer de vier evangelisten, de zevende
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dag, de tien geboden, de tweeënvijftig weken van het jaar - voort tot aan zijn
conclusie dat zijn spel kaarten eigenlijk de Bijbel, een kerkboek en een almanak
ineen is. En dan volgt de legendarische slotregel: ‘Beste mensen, dit was een waar
verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik...’ En ik vertel dit verhaal
weer omdat de single voor mij dezelfde functie vervult als het spel kaarten deed
voor die soldaat.
De aanduiding ‘single’ zegt het al: we hebben te maken met iets dat één is, enkel,
het ‘Ene’. Maar dat Ene is ook ‘twee’, want heeft twee kanten, een A- en een B-kant.
Die B-kant wordt ook wel de flipside genoemd, en hoe belangrijk die kan zijn weten
we uit de prachtfilm Diner van Barry Levinson, waarin een van de jongemannen die
elkaar dagelijks (of eigenlijk nachtelijks) in de diner uit de titel treffen, zijn echtgenote
tijdens een ruzie, als ultieme typering van haar gebrek aan oprechte betrokkenheid
bij zijn leven, voor de voeten werpt: ‘You never ask me what's on the flipside of my
records!’
Maar het is, en daar gaat het me hier om, vooral ook, zuerst und zumeist (om
weer met Heidegger te spreken) ‘drie’, want, zie Springsteen, een single duurt drie
minuten, en in die drie minuten wordt alles gezegd, alles wat er maar te zeggen of
te zingen valt. En dan heb ik hetnog niet eens over de drie akkoorden waaruit de
meeste songs op die single bestaan of zouden moeten bestaan of over het aftellen
vooraf of zelfs nog tijdens, zoals in ‘Blue Suede Shoes’ van Carl Perkins: ‘One for
the money, two for the show, three to get ready and go go go.’
Meestal duurde een singlekantje zo'n drie minuten, zeker tijdens de hoogtijdagen
van de single, de jaren vijftig en tot eind jaren zestig. In kloktijd-werkelijkheid was
de duur van een single weliswaar eerder twee en een halve minuut of vaak korter
nog, maar die drie minuten waren niet alleen de grens - langer zou het plaatje
ongeschikt maken voor airplay via de radio of jukebox, en in dat opzicht vormde
‘Like A Rolling Stone’ van Bob Dylan, ook weer uit 1965, een van de beste en
leerzaamste singles aller tijden, met zijn (twee keer drie is) zes minuten rond een
enorme doorbraak - die drie minuten als zijnde de duur van een singlekantje moeten
vooral ook symbolisch worden begrepen, symbolisch en programmatisch. ‘Duur’
dus in de Bergsoniaanse zin van ‘innerlijke, ervaren tijd’ - waarin drie minuten een
lifetime kunnen zijn.
Nu dit soort filosofische termen als ‘innerlijke tijd’ en ‘duur’ en het ‘ene’ opeens
weer als hagel uit de lucht komen vallen, lijkt mij het juiste moment aangebroken
om even terug te gaan naar de historische betekenis van het getal drie. En laten
we, ego- en ethnocentrisch als we zijn, in het Westen beginnen.
Bij de oude Grieken gold het getal drie als een verwijzing naar het toppunt van
volmaaktheid. Omne trium perfectum, om het op z'n Latijns te zeggen. Volgens de
getallenleer van de vaak ook als sjamaan aangeduide denker Pythagoras - voor

Liter. Jaargang 17

20
wie getallen ontologisch, zijnsgewijs zeg maar, het soortelijk gewicht hadden van
‘dingen’ - was drie het getal van de wijsheid, de vervulling, van de vrede, de harmonie
en het huwelijk. Bij ‘vier’ gaat immers de tijd, als zijnde de vierde dimensie, weer
een rol spelen; en met de vergankelijkheid die dat met zich meebrengt komt er al
snel de klad in al die volmaakt abstracte verhevenheid.
In de Griekse mythologie is het drievoudige, het triadische, vaak een attribuut van
de goden en godinnen die geassocieerd worden met de onderwereld. Zo wordt
Typhon vaak afgebeeld met drie lichamen met elk wel dertig drakenkoppen erop,
die samen een onbeschrijfelijk geluid konden voorbrengen, een mengeling van
bliksemende godentaal, stierengeloei, hondengejank en schril gefluit. En Hekate,
de godin van de tovenarij, van de geboorte en de maan, maar ook van huis en
haard, Hekate had niet alleen drie lichamen maar ook drie hoofden - van een hond,
een paard en een slang of een leeuw, en liet zich bovendien - wat mij altijd
buitengewoon heeft geïntrigeerd - graag vergezellen door een tweetal spookhonden.
Vanwege haar associatie met driesprongen werd haar beeltenis vaak op kruispunten
van wegen neergezet. En behalve met de Drie blootdansende Gratiën, heeft ieder
mens natuurlijk ook te maken met de Drie Schikgodinnen - de spinster, de
doorgeefster en de afknipster - en met de Erinyen, de drie Furiën, wraakgodinnen,
dochters van de nacht: wie komt ze niet regelmatig tegen in zijn of haar dromen?
En dan is er nog Hermes, de god van de handel en de dieven, die echter bovenal
ook een psychopompos was oftewel iemand die de zielen van de overledenen naar
de onderwereld loodst. Die had van alles maar één, maar zijn eenheid werd destijds
aangemerkt als drievoudig. Niet alleen vormde hij samen met Athene en Perseus
een trio dat de strijd aanbond met de Medusa - lees: de pathologische diepten van
ons onderbewustzijn - maar, als soulbrother van de Egyptische god Thoth werd hij
ook wel Hermes Trismegistos genoemd. En deze driewerf grootste Hermes was
niet alleen de god van de schrijvers, met vooraan Harry Mulisch, die hem regelmatig
aanriep in zijn werk, maar vervulde ook een belangrijke rol in de alchemie.
Over de alchemie en de rol van het getal drie, met name in de gecompliceerde
relatie van de drie tot de één en de vier, is veel te zeggen. Ik beperk me hier tot een
van de vele getalsmatige grondregels uit de alchemie: het Axioma van Maria, zo
genoemd naar Maria Prophetissa, een alchemiste uit de, jawel, derde eeuw na
Christus, en dat axioma luidt als volgt: ‘Eén wordt twee, twee wordt drie, en uit de
derde volgt het het ene als het vierde.’ Carl Gustav Jung zag dit axioma, dat als
leitmotiv door de hele geschiedenis van de alchemie loopt, als een ideale metafoor
voor het proces van wat hij ‘individuatie’ noemde, de geleidelijke marginalisering in
iemands leven van het ego ten gunste van het veel méér omvattende Zelf. Daarbij
staat de ‘één’ voor de fundamentele eenheid van het onbewuste, de ‘twee’ voor
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het conflict tussen de door het bewustzijn gecreëerde tegenstellingen, en de ‘drie’
voor een potentiële opheffing van die tegenstellingen, een verzoening op een hoger
of, same thing, dieper niveau. Die derde heeft dus een functie die de functies van
de één en de twee overstijgt, een functie die in het teken staat van de spanning
tussen bewustzijn en onderbewuste en tevens hun oorspronkelijke èn uiteindelijke
eenheid ondersteunt. Met ‘het ene als vierde’ wordt dus een
bewustszijn-transformatie bedoeld waarmee de eenheid en de daarbij horende rust
in de tent is hersteld. Geen zucht naar méér meer, die honger is gestild, je bent
terug in het hier en nu, waar al het noodzakelijke voorhanden is - en al het
voorhandene noodzakelijk, maar dit terzijde.
Het motief van de overstijgende oftewel transcenderende werking van de drie en
het herstellen van de eenheid op een hogere niveau - waarbij je een streepje moet
denken tussen ‘één’ en ‘heid’ - is overigens niet alleen voorbehouden aan een
schaduwtraditie als die van de alchemie en de mystiek. Ook in de offciële
geschiedenis van de filosofie speelt het een belangrijke rol. Denk alleen maar aan
de dialektiek van Hegel: these - antithese - synthese, waarbij het derde lid niet alleen
de verzoening op een hoger plan is van nummer één en twee, maar tegelijk zelf
ook weer uitgangspunt is voor een volgende draai in de spiraal, met andere woorden:
een nieuwe één. Et cetera. Althans, tot zo'n drie natuurlijk per ongeluk een beetje
flink uit de kluiten gewassen vier tegenkomt. Het denken, met name ook het creatieve
denken is - als het er op aan komt dingen te onderscheiden, er een kwestie van
of-of van te maken, en ze vervolgens weer op een hoger plan met elkaar te
verbinden, want dat is denken - dol op driedelingen. Denk maar aan al die triologieën
en drieluiken, aan de eeuwige zang-en-dans van de drieslag
enerzijds-anderzijds-conclusie, of aan de drie bedrijven van een film of toneelstuk,
waarbij in het derde bedrijf alle eindjes weer netjes aan elkaar worden geknoopt. In
het Verre Oosten - niet alleen letterlijk, geografisch ver, maar ook figuurlijk, want,
lang geleden, wetenschap en technologie daargelaten, vaak veel verder dan wij
ooit zijn gekomen - in het Oosten werkt de mind net iets anders, zeker als het om
de drie gaat. Ik denk bijvoorbeeld aan, ook een favoriet van Jung en ook, net als
de alchemie, een goed voorbeeld van een uiterst verfijnde, alle ins en outs van de
menselijke psyche recht doende geprojecteerde psychologie: de I Ching, oftewel
Het Boek der Veranderingen, een zogeheten - denigrerende term - ‘orakelboek’,
met als leidende gedachte dat op elk gegeven moment de hele werkelijkheid, zonder
vooraftrek of naheffing, in het hier en nu aanwezig is, dus niet alleen inclusief het
verleden, maar ook inclusief de toekomst, althans qua tendensen, want met enigerlei
vorm van voorbestemming heeft het niets te maken.
De I Ching bestaat uit vierenzestig zogeheten hexagrammen, oftewel vier maal
vier maal vier figuren van elk twee keer drie lijnen. Wanneer je drie muntjes op-
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gooit - want zo raadpleeg je het boek - zes keer achtereen, voor elke lijn één worp,
terwijl je je ondertussen concentreert op de vraag die je het boek wilt stellen - is
volgens die gedachte zowel het moment van gooien als hoe die munten vallen, in
welke configuratie van kop of munt zeg maar, noodzakelijkerwijs en per definitie
een weerspiegeling van het grote moment, het grote hier en nu, waarvan immers
alles deel uitmaakt. Zo'n configuratie van de muntjes, waarbij kop voor yang staat
en munt voor ying, correspondeert met één van de vierenzestig basispatronen van
de werkelijkheid - en dat is dus inclusief de psychische werkelijkheid - die in de I
Ching staan beschreven door middel van de genoemde vierenzestig hexagrammen.
Elk bestaande uit twee keer drie lijnen, die ieder apart ook weer te onderscheiden
zijn als ‘stabiel’ of ‘in beweging’, waarbij de bewegende lijnen - bewegend in de
richting van hun tegendeel, hun antithese - de tendenzen voor de toekomst
aangeven, de innerlijke dynamiek van het grote moment waarin degene die het
boek raadpleegt zich bevindt. Eigenlijk zijn het een soort abstracte mandala's, die
hexagrammen, of in Westers jargon: grafische testimonia voor de gedachte dat de
onderliggende eenheid van het universum weliswaar alleen aantoonbaar is via
tegenstellingen (het is niet a en ook niet niet-a) maar zich, al die tegenstellingen
transcenderend, toont in wat Jung dan noemt synchronistische gebeurtenissen.
Gebeurtenissen die tegelijkertijd plaatsvinden en ogenschijnlijk in geen enkel causaal
verband tot elkaar staan, maar wel in een betekenisvolle relatie die minstens zo
krachtig is. Een typisch geval van de ‘verviering’ van de drie, als u het mij vraagt.
En van de I Ching naar de Tao Te Ching. Daarin staat, en de uitspraak wordt
toegeschreven aan Lao-Tse, de grondlegger van het taoïsme: ‘Eén baart twee, twee
baart drie en drie baart de tienduizend dingen.’
Ik vind dat mooi, deze terugkeer op de derde tel van het vele hier beneden in
plaats van het ene daarboven, vanwege de doorbreking of, zoals u wilt, de openlijke
deviantie van het verticaal-centralistische denken met alle totalitaire trekjes die daar
bij horen. Hoewel, ‘derde tel’...? Strikt genomen is het natuurlijk de tel na de derde,
oftewel de vierde tel, waarop het vele, en daarmee het veel democratischer,
polytheïstische universum weer zijn intrede doet. Ik moet hierbij onvermijdelijk
denken aan soulman Wilson Picketts hitversie van het nummer ‘Land of a thousand
dances’ uit het magische jaar des heren 1966 - een land dat natuurlijk ook het land
van Laozi's tienduizend dingen is en dat we pas kunnen betreden, of dat zich pas
voor ons ontvouwt, nadat de Wicked Pickett aan het begin twee keer achter elkaar
luid en duidelijk tot drie heeft geteld: ‘one two three - Taahhh! - one two three Taahhh!’ En ja hoor, daar verschijnen ze, niet op de three maar op de taahhh: de
boeddhavelden met hun tienduizend dansen, het land van de tienduizend dingen
dat je alleen dansend kunt betreden. We zijn binnen! Probeer ons maar weer eens
van die onafzienbare dansvloer af te krijgen!
Het westerse, of misschien moet ik zeggen: christelijke denken heeft er lang
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over gedaan voordat ze deze vierde tel wilde erkennen, en dan nog alleen, vooral
wat de mannenbroeders betreft, knarsetandend, en zonder afstand te willen doen
van hun monotheïstische machtspositie. In de Bijbel ritselt het van de drietjes, met
name in het Nieuwe Testament. Rond Jezus is het bijna allemaal drie wat de klok
slaat, te beginnen met de drie wijzen uit het Oosten die in de stal van de ezel en de
os op kraambezoek kwamen bij Maria en Jozef. Hij was dertig bij zijn doop in de
Jordaan, het moment waarop hij, zo wil het met name in de gnostiek, pas echt de
Christus werd. Aansluitend bracht hij veertig dagen door in de woestijn, waar de
duivel hem tot drie maal toe probeerde te verleiden (om stenen in brood te
veranderen, van het dak van de tempel te springen en dan door engelen opgevangen
te worden, en - in ruil voor één knieval voor hem, de Satan en de droom van elke
tegenstander van 007 - tot het aanvaarden van de wereldheerschappij). Volgden
drie jaren van wonderen, genezingen en predikingen, tot hij, verraden door Judas,
en tot drie maal toe door Petrus verloochend te zijn, door de Romeinen werd
ingerekend, en na een showproces ter dood werd veroordeeld. Op drieëndertigjarige
leeftijd stierf hij om drie uur 's middags aan een van drie kruisen op Golgotha, en
na drie dagen dood te zijn geweest stond hij weer op. En dat betrof alleen nog maar
het begin en het eind van zijn aardse leven.
Maar het meest overrompelend is de drie natuurlijk aanwezig in wat wellicht het
meest centrale (en centralistische) axioma uit het christendom is, het fundament
onder het monotheïstische denken: de Heilige Drie-eenheid van de Vader, de Zoon,
en de Heilige Geest. De drie als ontvouwing, als geestelijke manifestatie van het
onuitsprekelijke en transcendente Ene - als zijnde het Grote Paasei in the sky. Een
punt dat in vele Bijbelse en middeleeuwse verhalen wordt benadrukt. Als iets één
keer gebeurt is het toeval. Twee keer? Daar moet de immer tweedracht zaaiende
duivel achter zitten. Drie keer, dan is het, zeker weten, een teken van God! Verder
tellen was overbodig, althans zo'n tweeduizend jaar lang, tot 1950 om precies te
zijn, het jaar dat Paus Pius XII na veel theologisch geharrewar en ruim negentien
eeuwen na dato eindelijk de lichamelijke tenhemelopneming van de Moeder Gods
officieel als dogma fidel bevestigde. Vóór die tijd werd de ‘ontslapenis van Maria’,
zoals het in de Orthodoxe kerk heet, weliswaar gevierd, maar kon er, vanwege het
feit dat er in het Nieuwe Testament met geen woord over haar hemelvaart werd
gerept, van een gelijkstelling met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest geen
sprake zijn. Maar sinds 1950 dus wèl - met alle gevolgen voor de Drie-eenheid van
dien.
Exit om te beginnen de volmaaktheid, zoals die al sinds mensenheugenis
verbonden was met het getal drie, met alle zelfgenoegzaamheid van dien. Een
volmaaktheid die vooral in the mind bestond, in de wereld van de ideeën en niet,
zoals wij elke dag met onze eigen ogen kunnen ervaren, in de concrete werkelijkheid,
en het is precies die concrete werkelijkheid die met de vier in al zijn weerstand en
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weerbarstigheid en zowel goddelijke als menselijke onvolmaaktheid zijn intrede
doet. Of eigenlijk, met dank aan Maria, haar intrede doet. Want exit ook het old boys
network en de drie mannenhanden op één despotische buik van de Vader en de
Zoon en de Heilige Geest, die - één voor allen en allen voor één - altijd één lijn
trokken, een lijn die ook nog eens akelig verticaal en recht liep. Dankzij Maria en
de vierde functie, die zij niet alleen in de kerk maar ook in de psyche vervult, is die
lijn beweeglijk geworden, bevallig, warm, meevoelend, wijs: een lijn die harten
verbindt, een dansende lijn, een hotline van ziel tot ziel. Dat is mijn axioma van
Maria. De drie mag dan de idee van het Ene als de volmaakte schepping
vertegenwoordigen, maar is daarmee nog niet verwerkelijkt op het fysieke vlak. Om
alle mogelijkheden en vormen en dingen die in dat Ene besloten liggen concreet te
maken in onze driedimensionale wereld hebben we de vierheid nodig, de Teriade,
om onze ervaring diepte en inhoud te geven. Want de vier zet de drie niet alleen
weer met beide benen op de grond, maar verzorgt als tegenwicht tegen al dat ijle
streven naar het hogere-en-hogere ook de verbinding met de diepten, het
onderbewuste, de intuïtie, het mysterie: de sprong in het duister. Je telt af: ‘Eén...
Twee... Drie!...’ En op de vierde tel spring je - nee, die vierde tel is de sprong - en
begint alles pas goed: het feest, de race, het spel, het gedonder, het lied, van voren
af aan.
Met mijn lofzang op Maria en haar dansende ‘vier’ zijn we, hoe kan het ook anders,
terug bij waar we begonnen zijn, bij de single, bij het one-two-three-four van de New
Yorkse punkrockband The Ramones bijvoorbeeld, wier briljante singles eind jaren
zeventig zelden of nooit langer duurden dan twee minuten, maar niettemin bij uitstek
voorbeelden waren van de three minute records waar je meer van kon leren dan je
ooit op school onderwezen had gekregen. Zoals ook de singles van Little Richard
daar stuk voor stuk voorbeelden van waren, en van Elvis natuurlijk, en Jerry Lee
Lewis en The Drifters en The Ronnettes en Sam Cooke en Aretha Franklin, Gary
us Bonds, Sam & Dave, Question Mark & The Mysterians, The Outsiders, The
Stones, en noem maar op. Kortom: al die stemmen en tweede en derde stemmen,
al die gitaren en blazers en bassen en drums die mij vanaf dat kleine, hypnotiserend
in de rondte draaiende plakje plastic toeriepen, bliezen, loeiden, trommelden dat ik
zelf ook een roeping had, er misschien wel één was, en er aan toevoegden dat de
officiële versie van de werkelijkheid die mij thuis en op school en vanaf de kansels
en krantenpagina's en televisieschermen als enige juiste werd voorgehouden er
slechts een van velen was en zeker niet de mijne hoefde te zijn, en:
- dat ik het recht en ook de plicht had om vrij over mijn eigen verbeelding te
beschikken en me door niets of niemand te laten beklemmen of bedrukken, en zeker
niet vanwege iets in mijn uiterlijk, mijn kleur of mijn sekse, noch in mijn innerlijk, mijn
aanleg, voorkeur of overtuiging;
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- dat het oké was om mijn lichaam en mijn ziel uit de catacomben te bevrijden waar
het christelijk-Cartesiaanse denken ze zolang in aparte kerkers had opgesloten en
dat ik daarvoor alleen maar even met mijn heupen hoefde te bewegen;
- dat mijn hart niet alleen het beste kompas denkbaar is maar ook een vuist kon
maken als het nodig mocht zijn en dat is vaak, want onderscheid maken is - wat ze
je ook wijs proberen te maken - niet hetzelfde als discrimineren, afwijzen,
buitensluiten, kleineren, noch is het alleen maar (meestal niet zelfs) een kwestie
van rationaliteit, van consequent zijn of van goed en kwaad. Want waar het werkelijk
om gaat, gaat aan al dat soort onderscheidingen vooraf en voorbij, en is - in
tegenstelling weer tot de officiële versie - alleen maar schijnbaar buiten bereik,
omdat de busverbinding met dat bereik niet buiten je ligt maar binnenin.
Wat ik die stemmen, gitaren, blazers, bassen en drums hoorde zeggen, en niet
alleen zeggen, maar tegelijk ook metterdaad bewijzen, en nog, is dat anderen het
misschien beter zullen weten (in ieder geval zullen zeggen dat ze dat doen), maar
dat de meest waardevolle, inspirerende, desolaat-lyrische en bevrijdende dingen
die er zijn zoals liefde, hoop, dromen, zich bij voorkeur tegen beter weten in laten
vinden en ervaren.
Het is dit soort geheime informatie die in de groeven van elke single staat geperst
en die dankzij de intieme aard van de relatie tussen muziek en luisteraar via het
element van je ziel en de versterker van je hart tot spreken komt in je leven: in de
slaapkamer, in de keuken, de salon, op een plank in de garage, in de tuin, op straat,
op het werk, op de computer, in je zak, op je heup, aan je pols, in hoe je staat en
loopt en danst en vrijt: de muziek die overal vlak naast je loopt en tweede stem zingt
bij al je overwinningen en nederlagen, en die over al je dromen en verlangens waakt
om ervoor te zorgen dat ze levend blijven, die dromen en verlangens, zelfs nadat
ze zijn vervuld. In al die three minute records zitten lessen verborgen die je hele
leven meegaan, omdat ze zich voortdurend blijven vernieuwen.
Het heeft ook niets met nostalgie te maken, wanneer bij het horen ervan de tranen
in je ogen komen of de lijnen in je gezicht weer aan het dansen gaan. Wat je je
herinnert en wat je ontroert is niet je jeugd op zich, maar dat liedje, die ene single,
en de deuren die er in je hoofd en hart niet alleen door open gingen maar er vaak
ook nog eens door uit hun hengsels sprongen en die hengsels uit de muur.
En o ja: je bent dus niet alleen.
Je bent - niet - al - één.
Dit is een verkorte weergave van de lezing die de auteur hield op het festival ‘The
Art of the Trio’ in het Muziekgebouw aan 't IJ op 30 december 2012.
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Dionysius de Areopagiet
Fragment [III]
Laten wij bidden in die meer dan lichtende duisternis te geraken
en door niet-zicht en niet-kennis
degene boven aanschouwing en kennis
te zien en te kennen
juist door niet zien en niet kennen,
want dat is het wezenlijke zien en kennen
en het bezingen van de bovenwezenlijke op bovenwezenlijke wijze
door alles wat bij de wezens hoort
weg te nemen
zoals men bij het maken van een beeld uit één stuk
al wat aan het zuivere zien van het verborgene
belemmerend in de weg staat
wegneemt
en de verborgen schoonheid zelf, zoals zij op zichzelf is,
enkel zichtbaar maakt door
wegneming.
Maar het is nodig, naar ik meen,
de wegnemingen en de begripsbepalingen
in tegenovergestelde zin te bezingen,
want terwijl wij de begripsbepalingen vaststellen
door uit te gaan van de hoogste dingen
en via de middelste af te dalen naar de laagste
worden hier alle dingen weggenomen
door aanvangend bij de laagste
tot aan de meest oorspronkelijke
de opklimming te volbrengen
om onverhuld die niet-kennis te kennen
die in alle wezens door al het kenbare
is verhuld
en om dat bovenwezenlijke duister te zien
dat door al het licht in de wezens
is verborgen.
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Dick Tuinder
De andere dingen
In september 1962 hield de Amerikaanse president John F. Kennedy een toespraak
aan de Rice University in Dallas, Texas.
Het was bijzonder warm die dag. Kennedy sprak in de open lucht, en op de
opnames van de toespraak zien we een zonnige wereld in technicolor. Een wereld
die nog klein genoeg was om grootse vergezichten te presenteren.
Het is een dramatische toespraak. Vol stijlfiguren, stapelingen en sterke contrasten.
Hier stond een man die Henry James had gelezen en had leren spreken van mannen
die hadden leren spreken voor grote massa's zonder zaalversterking, in lange
zangerige zinnen die door vele komma's bij elkaar werden gehouden.
De boodschap van de toespraak is dat het goed gaat. De moderne wereld draait
op volle toeren. We weten meer en we kunnen meer. En de mogelijkheden zijn naar
beide zijden van het spectrum toe oneindig. Maar over deze zonnige wereld hangt
een loodzware dreiging van het irrationele. Verschillende wedstrijden die men dreigt
te verliezen. Politiek, filosofisch en symbolisch. Amerikaanse astronauten sterven
bij bosjes in hun pogingen de ruimte te bereiken, terwijl de Russen Yoeri Gagarin
hebben. In zijn toespraak schakelt Kennedy voortdurend tussen optimisme en
somberheid. Die rusteloosheid dient een doel: hij moet zijn publiek en het land
overtuigen van een onzinnig manisch plan. Binnen acht jaar tijd zullen de Verenigde
Staten een mens naar de maan brengen en weer veilig terug naar huis. Why?
Because that challenge is one that we are willing to accept,
one we are unwilling to postpone,
and one which we intend to win, and the others, too.

Merk op dat de argumentatie van Kennedy vaak in drie trappen gaat. Merk ook op
dat er drie astronauten in de Apollo-capsule zaten. Merk tenslotte op dat Kennedy
zelf iets minder dan drie jaar president was.
Maar eerst moet het publiek mee de ruimte ingenomen worden. En de president
doet dat, staand achter een katheder in het footballstadion van de universiteit, in
wederom drie eenvoudige maar prachtige stappen.
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We meet at a college noted for knowledge,
in a city noted for progress,
in a State noted for strength, and we stand in need of all three.

Pats boem. Daar zijn we drie komma's later in de ruimte. We zweven boven de
aarde en je kijkt samen met hem vanaf grote hoogte naar beneden, en je ziet waarom
we aan die drie waardes behoefte hebben, en weer zoomt hij uit, al is het nu in tijd
in plaats van in ruimte, en hij markeert elk schakelpunt van deze drietrapsraket met
een duo van contrasten:
For we meet in an hour of change and challenge,
in a decade of hope and fear,
in an age of both knowledge and ignorance.

De president schetst een wereld die zowel archaïsch als actueel is.
Tovenaarsleerlingen, onredelijke wezens met de macht en de kennis om elkaar
wederzijds uit te roeien. In de context van deze actuele ontwikkeling wordt ook de
jonge techniek van de bemande ruimtevaart bekeken.
For space science, like nuclear science and all technology,
has no conscience of its own.

En daarom is het belangrijk dat we haar het juiste, westerse, geweten geven.
De speech is zowel visionair als huishoudelijk. We moeten naar de maan om
dingen uit te vinden. Omdat het onze missie is. Omdat we waarden van vrijheid en
democratie in de ruimte willen verspreiden. Omdat als wij het niet doen, zij het zullen
doen. De bemande maanmissies waren feitelijk niets meer en niets minder dan een
poging tot preventieve regime change op kosmische schaal. Als we niets zouden
doen stond er binnen het decennium een kantoor van de KGB op de maan, en zou
Mars misschien wel op meerdere manieren een rode planeet zijn.
Huishoudelijk wordt de president als hij als een zuinige verenigingsboekhouder
voorrekent dat de kosten voor het ruimtevaartprogramma ten bate van deze
democratische zendingsmissie zullen stijgen van veertig naar vijftig cent per week
per inwoner (man, vrouw of kind).
Er zijn dus argumenten om naar de maan te gaan, en de kosten vallen ook nog
wel mee, maar een concrete noodzaak is er eigenlijk niet. Maar we moeten het
doen. Waarom? Daarom! En dan volgt die achteraf profetische zin:
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We choose to go to the moon in this decade, and do the other things,
not because they are easy, but because they are hard.

En de rest is geschiedenis.
Zou je denken.
Maar het merkwaardige doet zich voor dat er wel een geschiedenis is van het
naar de maan gaan, maar eigenlijk niet van het op de maan zijn.
De geschiedenis van het verblijf op de maan is in twee momenten samen te vatten.
De aankomst van de eerste man, en het vertrek van de laatste. Daar tussenin
gebeurde eigenlijk niets. Ja, tijdens de laatste missie vond astronaut Schmitt
oranjekleurig zand.
Het probleem, achteraf, was niet zozeer om op de maan te komen, het probleem
lag bij the other things. Wat te doen als we daar eenmaal waren? Natuurlijk neem
je, zoals iedere toerist, foto's van elkaar. Natuurlijk schep je wat in het zand. Maar
dan? Wat zijn de andere dingen die we hier moeten doen? Uit armoede en om de
kijkcijfers op te krikken ging men autorijden en golfen en nog meer dingen die je op
aarde veel beter kan doen. Op 14 december 1972 kwam er derhalve en volkomen
terecht een voortijdig einde aan het Apollo-programma toen gezagvoerder Gene
Cernan als laatste man het maanoppervlak verliet.
Voor de jeugdige ruimtefanaat, wiens hoofd in de voorgaande jaren op hol was
gebracht door live-uitzendingen, spaaracties van de Esso, televisies in de vorm van
ruimtehelmen en mooi geïllustreerde boeken over de stad die in het jaar 2000 op
de maan zou zijn gebouwd, was het een enorme deceptie die evenwel niet als een
complete verrassing kwam. Iedere tiener die een beetje kon rekenen had het
natuurlijk al zien aankomen. Met de huidige techniek is Mars het hoogst haalbare.
En dan nog. Waar ben je dan helemaal? Een muizenstapje over de drempel van
een eindeloze weg. En ook: wat er in vredesnaam te doen? De hele onderneming
had iets plotloos, als het universum zelf. Net als bij de latere invasies van Afghanistan
en Irak was er wel een tomeloze wil om er binnen te vallen, maar met een exit
strategy was geen rekening gehouden. Een vergelijking die het waard is om verder
te verkennen, maar waar we het voor nu even bij zullen laten.
Niemand kon weten dat 14 december 1972 een scharnierpunt in de moderne
westerse geschiedenis zou blijken te zijn. Er was al teveel dat onze aandacht
gevangen hield. Maar dat het niet op zichzelf stond kon zelfs een kind zien. Alle
beloftes dat dit nog maar het begin was van het menselijke avontuur in de ruimte
en dat we terug zouden komen ten spijt voelde het als een nederlaag. Een
paradoxale nederlaag, want eigenlijk hadden we gewonnen. Ook weer op dezelfde
wijze waarop de oorlog in Afghanistan, Irak en in zekere mate ook Vietnam werd
verloren nadat-ie was gewonnen. Daar kwam nog bij dat er opeens oliesjeiks bleken
te

Liter. Jaargang 17

30
bestaan die in het bezit waren van een kraan die ze zomaar dicht konden draaien.
Vooroorlogse tijden dreigden met een genadeloze comeback en de minster-president
van Nederland beleefde zijn finest hour toen hij de natie somber toesprak dat het
nooit meer zo zou worden als vroeger. De wereld leek plotseling gemaakt van licht
ontvlambaar materiaal. En diep doordrongen van het feit dat de mens voor het eerst
in de geschiedenis in staat was zichzelf te vernietigen werd de essentiële filosofische
vraag die Albert Camus zich enige decennia daarvoor stelde, van een particuliere
opeens een collectieve zaak.
Een nieuw archetype werd geboren: de manische, zich profetisch wanende
Amerikaanse president die strak van de pillen en met een glas whisky in de hand
zichzelf om drie uur 's nachts, na een slapeloze wandeling door het Witte Huis,
plotseling alleen weet met een wel heel erg onweerstaanbare glimmende rode knop,
in zichzelf mompelend dat dit ook weer zo'n challenge is which we are unwilling to
postpone. Een type dat overigens fenomenaal werd neergezet door Martin Sheen
in David Cronenbergs The Dead Zone uit 1983.
Moest dit alles onvermijdelijk gebeuren? Was het deze kolossale identiteitscrisis
van de vrije wereld de enig mogelijke uitkomst van een oncontroleerbare historische
dynamiek?
Ik denk het niet.
De geschiedenis van na 1972 had er heel anders uit kunnen zien, als men destijds
de symboliek van het maanprogramma had begrepen. Een symboliek die er in alle
soorten en maten van afspat en toch blijkbaar door niemand werd opgemerkt. Want
wat zie ik, als buitenaards antropoloog die zonder de taal te begrijpen naar de
beelden van de maanreizen kijk?
Ik zie een reusachtige, met goud beklede, peperdure fallus in maximaal opgerichte
toestand. Ik zie vanuit de verte drie als spermazoïden verklede mannetjes aan
komen waggelen die met een liftje naar het bijna bovenste puntje van die
kerktorenhoge fallus worden gebracht. Waar ze instappen en in een soort
foetushouding gaan zitten. Klaar om afgeschoten te worden naar ons collectieve
vruchtbaarheidssymbool.
Ik zie dat onder alle paranoia en Koude Oorlog-politiek een werkelijk en diep
verlangen schuil ging om ons te verenigen met dat wat buiten ons was. Om niet
meer alleen te zijn. Niet langer gevangen in ons eigen lichaam de aarde, alsmaar
opkijkend naar de sterren en de maan. Een diep existentieel verlangen om onszelf
vanaf de maan te kunnen zien. Als een nobele wilde die zichzelf voor het eerst van
zijn leven in een spiegel ziet, zo wilden we onszelf zien.
Maar hoe lang we nadien ook staarden naar die in de zwarte ruimte zwevende
blauwe parel op de bijna muurvullende poster: geen mens die zichzelf beter begreep.
En nu we er eenmaal geweest waren leek de maan verder weg dan ooit.
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Wat ging er mis?
De oorzaak van het mislukken ligt in de oorsprong van NASA, die een voortvloeisel
was van het Amerikaanse militaire ruimte- en luchtvaartprogramma. De astronauten
die naar de maan gingen werden uit die achtergrond geselecteerd. Testpiloten en
mariniers. Mannen van beton. Tijdens de lancering van Apollo 11 bleef de hartslag
van Neil Armstrong voor, tijdens en na de lift-off strak op de zestig zitten. Het is
natuurlijk altijd handig om één zo'n onverwoestbaar type aan boord te hebben. In
geval van nood. Maar drie? Uit angst dat ze desondanks gegrepen zouden worden
door maangekte werden de astronauten eenmaal op de maan strak geregisseerd
door mission control op aarde. Het woord zegt het al: controle. Gewoon een beetje
rondhangen en om zich heen kijken, wat ieder normaal mens in zo'n geval zou doen,
was er niet bij. Er moesten metingen verricht en stenen verzameld worden. De schep
in het zand, de blik naar beneden. Met als netto resultaat dat we nu zo'n
driehonderdvijftig kilo maangruis en een paar snapshots bezitten.
Hoe anders had het kunnen zijn als men niet een testpiloot, maar een kunstenaar
had gestuurd? Wat hadden we nu kunnen hebben als we niet Neil Amstrong maar
Louis hadden gestuurd? Wat als Bob Dylan daar was geweest?
Tijdens hun verblijf op de maan moesten de astronauten verplicht slapen. Slapen!
Op de maan! Daar hadden ze bij Duke Ellington niet mee aan moeten komen. Maar
ze deden het, de gedrilde mariniers. In plaats van die paar kuub maangruis hadden
we nu ook een novelle van Nabokov kunnen hebben of een foto van de aarde
gemaakt door Andy Warhol. In zo'n geval hadden we echt iets gehad. Iets dat aan
de hele onderneming werkelijk betekenis had kunnen geven, en een reden ook om
terug te gaan. Driehonderdvijftig kilo maangruis is geen goede reden.
Maar niemand begreep eind jaren zestig waar men werkelijk mee bezig was. Wat
de diepere symbolische betekenis van de onderneming was. Hadden ze dat wel
geweten, dan hadden ze Neil Armstrong alleen gebruikt om de raketten te testen.
En als dat eenmaal gelukt was hadden ze elkaar aangekeken.
‘Oké. Hij doet het. Wie zullen we als eerste sturen?’
Schichtige blikken door de vergaderruimte. Niemand durft iets te zeggen. Dan
legt de notuliste haar potlood neer en zegt: ‘Waarom bellen we Elvis niet?’
En natuurlijk vindt iedereen dat een geweldig idee. Dus zo gezegd, zo gedaan.
Priscilla neemt op.
‘Ja, met de NASA hier, mogen we Elvis even spreken?’
‘Hij zit in bad, heeft het haast?’
‘Eigenlijk wel ja.’
‘Ik zal 'm even roepen. Momentje.’
En ze zouden de situatie hebben uitgelegd en gezegd: ‘Luister King, wij hebben
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de techniek, maar jij moet het doen. You must do The Other Thing! Ben je d'r klaar
voor?’
En de King, met natte haren en een roze badhandoek vluchtig om zijn goddelijke
heupen geslagen, zou hebben gezegd: ‘Baby, I was born ready.’
(Hand over de hoorn, duim omhoog: ‘Hij doet 't!’)
‘Just one thing.’
‘Wat dan?’
‘Ik ga alleen als James Brown ook mee mag.’
‘Deal!’
En zo zouden de King en Soulbrother Number One op weg zijn gegaan. Terwijl
de één het koude universum in vuur en vlam zet met zijn heupbewegingen, laat de
ander wateren vloeien over het dorre maanoppervlak terwijl hij een rivier huilt.
En door hun beider ogen zouden we neerkijken op de aarde en naar onszelf en
we zouden hebben gezien wat de Andere Dingen waren en er zou nooit meer oorlog
zijn geweest.
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Wim Brands
Gedicht
In den beginne was er een verhaal over vertrekken
dat hij op een regenachtige maandagochtend
vertelde.
Hij huilde niet, jij ook niet, hij sprak alsof
hij je wilde bedanken, jou, omdat er
niemand anders was.
En toen was hij dan echt vertrokken.
Daar lag hij. Zoek mij niet, leek hij
te zeggen, ik ben de woestijn in,
naar het poolijs, op zoek naar God die
uiteindelijk de beste verhalen kent;
en mocht hij slapen
dan weet ik dat hij ook dan
onophoudelijk aan poëzie denkt.
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Menno van der Beek
Tractatus mysticus
Bij vier bidprenten, antiquarisch verzameld door Hilde Bosma
Iets kan het geval zijn of niet het geval zijn.
Ludwig Wittgenstein, Tractatus, 1.21

[I]
Jona is dood. Dat kan gewoon niet waar zijn,
want hij is vol vertrouwen overboord gesprongen
met de verhalen van de walvis in zijn hoofd.
Vlak voor zijn lichaam in de wijnkleurige zee verdwijnt
zuigt hij de allerlaatste keer zijn longen vol
om onder water tijd te kunnen maken voor geloof.
Bepaalde soorten vissen lijken onwaarschijnlijk
maar Jona blijft met grote ogen om zich heen kijken
en langzaam in de stilte naar de bodem zakken.
Hij heeft twee kansen: door een walvis opgeslokt worden
of het is allemaal verzonnen - als dat het geval is
sprong hij niet overboord en mist hij ook de vis niet.
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Wij maken beelden van de feiten.
Ludwig Wittgenstein, Tractatus, 2.1

[II]
Als een verhaal mij kwaad maakt, ga ik naar de pelikaan:
haar beeld staat in het bos. Daar pikt zij in de eigen borst
terwijl drie jongen van haar vrijgekomen bloed drinken.
Een onjuist beeld, dat heeft kunnen ontstaan
omdat niet goed naar de natuur gekeken werd in feite eten pelikanenjongen uit de moedersnavel.
Hier wordt geen zoölogisch feit meer afgebeeld
maar deze jongen weigeren om voortaan brood te eten zij denken niet aan leegbloeden. Zij hebben het vertrouwen
dat het verhaal gewoon zo vol te houden is;
ik heb mij bij dit beeld al vaker kwaad gemaakt
maar zij hebben gelijk, zolang dit beeld hier staat.
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In de zin wordt als het ware een situatie als proef samengesteld.
Ludwig Wittgenstein, Tractatus, 4.031

[III]
Dit is de trieste situatie: in een doos, een kat,
een flesje met vergif, en ook een geigerteller
die naar een enkel zwaar atoom kijkt. Valt dat uit elkaar,
dan slaat de teller met een hamertje de fles kapot
en sterft de kat. De kans dat dat gebeurt is,
als u over een uur de doos opent, één op twee.
Iemand zal moeten waarnemen, iemand moet kijken
of anders accepteren dat het onbeslist blijft het kijken is het werk. En wanneer dat gedaan is,
is er geen hoop meer nodig. Die kan dan verloren gaan,
als wat zou kunnen zijn tot één verhaallijn instort
en wat er in de doos zit dus de waarheid wordt.
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Wat zich laat beschrijven, dat kan ook gebeuren.
Ludwig Wittgenstein, Tractatus, 6.326

[IV]
Als kind heb ik het risico genomen
over te steken zonder uit te kijken,
dus werd ik aangereden door een witte walvis
van een bestelbus die ik niet zag aankomen
en lag ik stil op straat. Ik heb niet meegemaakt
hoe de chauffeur zijn auto uitgekomen is.
Ik was bewusteloos, en u hebt u gebogen
over de vraag, of wij nog samen verder konden:
u hebt de taal en het verhaal gekozen waarin ik
een paar uur later met mijn ogen knipperde ik was heel even weg, maar ik ben opgestaan:
het lukt me niet om kwaad te blijven op de pelikaan.

De citaten komen uit de Tractatus Logico-Philosophicus van Ludwig Wittgenstein
(1918), aangehaald in de Nederlandse vertaling van Victor Gijsbers uit 2005.
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Heilna du Plooy
In die streke van die wind
Ons sewentig of tagtig is bloot 'n fragment,
'n partikeltjie tyd en 'n spikkeltjie plek
in 'n omvang wat ons nooit kan ken nie.
‘Ek dink so baie oor die wind,’
sê jy dikwels in ons laaste gesprekke,
soos altyd oor idees, oor stories en oor boeke.
Oor die uiteindelike hiërargieë en die groot
patrone. Nogtans het ons net vermoedens;
die oorkoepelende ordeninge bly onbegryplik.
‘Dit is belangrik om die wind te verstaan,
te probeer verstaan. Waar lug is, is wind.
Waar lug roer, roer wind.’
Ons praat oor dit wat agter woorde lê,
oor die belang van vaagheid, oor die ryklike
dink wat glip en gly, syig soos asem.
In 'n vriendskap sonder eise, onafhanklik
én verbonde kón ons praat selfs oor onsienlike wind:
ons was mekaar hartgrondig goed gesind.
As ons 'n sentrum of 'n enkelheid
nie kan bedink, omvat of voorstel nie,
is daar onteenseglik nog die oral en die alles:
deurentyd in voel en weet is daar invulling
en aanwesigheid, soos lug, soos wind
vly iets voortdurend teen ons aan.

Liter. Jaargang 17

43
Die metgesel, konkreet en wit en asemloos
- ‘human kind cannot bear very much reality’ hou jy weg, van hom weerhou jy die bewussyn.
Lewe en begeerte is beweging en net dit wat leef,
kan sterf - ‘the bitter apple, and the bite in the apple’ en waar jy was, sal lug en wind en oopte wees.
Nogtans, nogtans, nogtans:
Die groot duif tref die motor voluit, slaan gat
oor kop, sy vlerke uitgesprei en spat dan op,
sy vere verstrooi in die vlugstroom agter die kar.
Op die voorruit lê sy vorm, onderstebo
in fyn poeier geëts, 'n geboë hoof
en vlerke wat afwaarts bly duik.
Wat asem was, kan ook lug wees.
As jy lug is, kan jy ook wind wees:
stormwind, dwarrelwind, aandwind.
Daar is drie dinge wat ek nie kan verduur nie,
nee, vier wat ek met ontroering onthou,
jou stem, jou oë, jou stem en jy,
met wie ek steeds in gesprek wil tree.
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Annie Dillard
Licht gezien
Vertaald door Menno van der Beek
In 1977 schreef Annie Dillard, twee jaar nadat ze de Pulitzerprijs kreeg voor Pilgrim
at Tinker Creek, het boekje Holy the Firm. Boze tongen beweerden dat ze het schreef
onder invloed van geestverruimende middelen. Maar het is misschien alleen maar
een springerig boekje geworden omdat ze zich openstelt voor de vreemde, harde
wereld om haar heen en er tegelijk God in probeert te zien en God eruit wil wegkijken.
En omdat ze zich tegelijkertijd verbaast over de intensiteit van de ervaringen van
een mens met een hoofd vol gedachten. Dillard is iemand die haar ogen openhoudt.
Ook al zit ze vaak te lezen, zoals in de volgende misschien wel mystieke scène uit
*
Holy the Firm.
Twee zomers geleden kampeerde ik, alleen, in de Blue Ridge Mountains in Virginia.
Ik had mijzelf erheen gesleept om te lezen; onder andere het boek van James
Ramsey Ullman, The day on fire, een roman over het leven van Rimbaud, die me
er op mijn zestiende van overtuigd had dat ik schrijver moest worden. Ik hoopte dat
het boek me nog een keer zover kon krijgen. En dus zat ik te lezen, verdwaald in
mijn boek, elke dag, onder een boom bij mijn tent, terwijl rietzangers boven mijn
hoofd in de boom zaten en wormen door de rotte bladeren rond mijn voeten kropen;
en ik las elke avond bij kaarslicht, met uilen die riepen vanuit het verre bos en bleke
motten die in grote aantallen om mijn hoofd cirkelden, op de open plek en in mijn
kring van licht. Motten bleven in mijn kaarsvlam vliegen: ze sisten en fladderden
achteruit, en raakten dan de weg kwijt in de schaduwen tussen mijn pannen. Of ze
schroeiden hun vleugels en vielen, waarna hun hete vleugels, alsof ze gesmolten
waren, bleven plakken aan het eerste ding dat ze tegenkwamen - een pan, een
deksel, een lepel - waarna ze niet los konden komen en in kleine kringetjes bleven
rondraaien. Deze motten redde ik door een kort tikje met een stokje; in de ochtend
zag ik dan dat mijn kookgerei bezaaid was met goudkleurige restjes van
mottenvleugels: kleine driehoekjes van stof op het aluminium. Dus las ik, kookte
water, verving de kaars, en las verder.
Eén van die avonden vloog er een mot langs de kaars. De mot kwam vast te
zitten, verschroeide en bleef in het kaarsvet steken. Ik moet in de kaarsvlam hebben
zitten staren, of ik keek op toen er een schaduw over mijn pagina gleed. Hoe dan
ook, ik zag het gebeuren. Een gouden, vrouwelijke mot, een nogal grote, met een
vleugelwijdte van ruim vier centimeter, fladderde richting de vlam, landde met
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haar onderlichaam in het kaarsvet, bleef vastzitten, vatte vlam en knetterde en
verbrandde binnen een seconde. Haar fladderende vleugels vatten vlam als flinterdun
papier, waardoor de lichtkring op die open plek groter werd en ik plotseling de blauwe
mouwen van mijn trui en de groene bladeren van het springkruid en de rode ruwe
stam van een pijnboom om me heen kon zien. Direct werd de lichtkring ook weer
kleiner en de vleugels van de mot verdwenen in een klein wolkje smerige rook.
Tegelijkertijd klauwden, trappelden en blakerden haar zes pootjes, tot ze stilvielen
en helemaal verdwenen. Haar hoofd schokte als in een spasme, en maakte kleine
spetterende geluidjes; haar antennes verbrandden en verkoolden en de hijgende
onderdelen van haar mond kraakten als pistoolschoten. Toen het voorbij was, was
haar hoofd, voor zover ik kon nagaan, verdwenen, helemaal verdwenen net als haar
vleugels en haar poten. Was het een oude mot geweest, of een jonge? Had ze
gepaard en eieren gelegd, had ze haar werk gedaan? Alles wat achterbleef was de
hoornen buitenkant van haar onderlichaam en borstkas - een gerafeld, gedeeltelijk
beschadigd goudkleurig buisje, recht in het plasje vloeibaar vet van de kaars
gestoken.
En toen begon deze essentie van een mot, dit spectaculaire skelet, te fungeren
als een lont. Ze bleef branden. Het kaarsvet steeg van haar vochtige onderkant door
haar borstkas naar waar haar hoofd zou moeten zijn, en verwijdde daar tot een
vlam, een saffraankleurige, die haar hele gestalte in een gewaad van licht zette, als
een brandende monnik. De kaars had twee lonten, twee even hoge vlammetjes,
naast elkaar. Het hoofd van de mot was vuur. Ze brandde nog twee uur, tot ik haar
uitblies.
Ze brandde twee uur lang, zonder te veranderen, zonder te buigen of achterover
te leunen - almaar gloeiend, van binnenuit, als een brand in een gebouw, van buiten
zichtbaar in de op de muren dansende schaduwen, als een holle heilige, als een
maagd onderweg naar God met het gezicht van een vlam, en ik las bij haar vlam,
verlicht, terwijl Rimbaud in Parijs zich aan duizenden gedichten brandde, en de
nacht als een plas aan mijn voeten lag.

Eindnoten:
* Annie Dillard, Holy the firm. Harper Collins, New York 2003 (1977), blz. 16-17.
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Bertram Westera
Gedichten
Zijn leerlingen zeiden tegen Jezus: wij weten, dat u zult weggaan en ons
alleen zult laten. Wie moet zich dan als leider over ons opwerpen? Jezus
antwoordde: Waar jullie ook terecht mogen komen, je moet altijd
weerkeren tot Jacob, de rechtvaardige, omwille van wie hemel en aarde
geschapen zijn.
Evangelie van Thomas, log. 12
*
Mijn vader stierf. Ik vroeg hem nog:
wie moet van nu af aan mijn vader zijn?
Maar antwoord kon hij niet meer geven.
Of wilde hij niet geven. Dat weet ik niet.
Eigenlijk denk ik het laatste.
Dat hij vindt dat ik maar niet meer
thuis moet blijven wonen.
Dat ik veel te lang een vader heb gehad.
Dat dat de pest geweest is
voor mijn broers en zussen en voor mij.
Dat ik er vandoor moet gaan
en wel terug moet keren, maar dan niet
naar dat verdomde vaderhuis.
Maar waarheen dan? Daarop
wil hij nog steeds geen antwoord geven.
Dan vloek ik hem bij mij vandaan. Dan
kan ik het nog beter zelf. Dat denk ik dan.
En hij? Hij knikt. Maar ik moet het nog zien.
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De leerlingen vroegen Jezus: Leg ons eens uit waar het Koninkrijk der
Hemelen op lijkt. Hij antwoordde hen: Het lijkt op een mosterdzaadje. Dat
is kleiner dan welk ander zaad ook, maar als het valt in geploegde aarde,
brengt het een grote stam voort, beschutting biedend aan de vogelen des
hemels.
Evangelie van Thomas, log. 20
*
Iemand loopt de weg naar nergens.
Loopt een blauwtje. Nergens is niet
ergens, maar een enge poort.
En iemand anders staat daar streng te zijn.
Blauw op straat. Streng aan de poort.
Streng als de vorst. Blauw van de kou.
Kou die niet uit de lucht wil. Poort
gesloten, sleutel gebroken. Kou die de
slapers onder de open hemel doodt.
De schoot van vader Abraham is warm.
Zijn zaad schiet op maar komt te laat
voor hen - maar niet voor hem. Zijn zaad
vormt strengen die wroeten in sleutelgaten
Kraakt de voegen. Slecht de poort. Breekt
het blauw, de kou. Nergens is niet nergens
maar een poortje in het dicht gebladerte.
Olla uogala nestas. Niemand loopt de
weg naar nergens. Uuat umbiadat ghe nu.
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Jezus zegt: Maak je geen zorgen van de morgen tot de avond, noch van
de avond tot de morgen, over jullie voedsel, over wat jullie moeten eten,
noch over jullie kleding wat jullie aan moeten trekken. Je bent boven de
lelies in het veld verheven, die nooit hebben gekaard of gesponnen. Als
je één hemd bezit, wat heb je dan verder nog nodig? Wie kan (zelf) zijn
(eigen) levensduur verlengen? HIJ zal jullie kleden.
Evangelie van Thomas, log. 36
*
De dag kroop voorbij en we slenterden over de markt.
We dachten na. Heel hard. Het zweet stond in onze fronsen.
We dachten na over het eten van vanavond. En over het ontbijt
van de volgende morgen. En over de moltons die ze er hadden:
de nachten kunnen koud zijn, maar ja, ze kunnen ook warm zijn.
We hadden wel planten of bomen willen zijn: die komen de dag
wel door. Zonder eten, zonder warme deken, zonder kleren.
Maar planten worden dan weer vertrapt, en sommigen
kunnen daartegen maar anderen weer niet. En bomen sommigen worden wel honderd maar er zijn van die beesten
die de schors aanvreten, en dan gaan ze dood. Soms heel jong.
De bomen dus, niet de beesten. En dat is ook niet alles.
Dan maar liever slenteren over de markt, dat je dag ervan slijt.
Dat-ie zo om is en dat je uiteindelijk niets hebt gedaan.
Behalve nagedacht. Heel hard, met het zweet in je frons.
Kwam het eten, de kleding, maar uit de hemel vallen.
Konden we dat maar geloven. Niet dat je dan weet waar je
aan toe bent maar dan slenter je niet zo over die markt.
Dan denk je niet na. Dan doe je nog wat met je dag.
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Jezus zegt: er staan veel mensen (samen) voor de deur, maar die het
bruidsvertrek binnengaan, zijn enkelingen.
Evangelie van Thomas, log. 75
*
Feestje gebouwd, jawoord gegeven,
ringen gewisseld en suite geboekt.
Smoking en duchesse in de lounge - wij
zijn niet de enigen voor die kamer.
De hoge toon van paren die zich beklagen,
samen sterk staan, vragen naar de chef
- die houdt kantoor, juist in de suite,
maar daar kan men nu net niet in,
niet samen, niet sterk: te smal de trap erheen Ga jij dan linksom, ga ik rechts.
Elkanders ringen hebben we toch nog.
Alleen: waarom die suite nog,
de een zonder de ander, waarom niet
het dak, het plein, het open veld, de open plek,
in de sneeuw, onder een sterrenloze hemel?

Liter. Jaargang 17

50

Liesbeth Eugelink
De vernietiging van het subject
Geweld en mystiek bij David Vann
Fictie is het buiten je geest treden, want niet alleen het geslacht is een
val, het ‘zelf’ is een val.
Lionel Shriver
In de boeken van David Vann (1966) komt - en dat is rustig een understatement te
noemen - veel geweld voor. Zo probeert in Legende van een zelfmoord (2008) een
vader het contact met zijn zoon te herstellen door samen met hem op een eiland te
overwinteren. Een poging die gedoemd is te mislukken; in alles wat de vader probeert
faalt hij immers, tot zijn grote wanhoop. De zoon ziet zijn vaders ontsteltenis met
lede ogen aan. De lezer wordt halverwege het boek opgeschrikt door een
pistoolschot. Anders dan verwacht, pleegt echter niet de vader, maar de zoon
zelfmoord door zichzelf door het hoofd te schieten. Wat volgt is een gruwelijke
beschrijving van de verminking van de zoon, en van het hopeloze gesleep met een
lichaam dat steeds verder ontbindt: ‘Toen was hij [de vader] bij de deur en keek
omlaag en zag zijn zoon. Het lichaam van zijn zoon en niet echt zijn zoon want zijn
hoofd was weg. Ruw afgescheurd, rood, donker, glibberig haar langs de rand en
overal bloedspatten.’
1.
In Caribou Island (2011), Vanns tweede boek dat in Nederland verscheen ,
proberen een man en een vrouw de droom van de echtgenoot te verwezenlijken,
door een hut te bouwen op een eiland. Ook dat loopt op een groot fiasco uit,
eindigend in moord: ‘“Ik hou van je, Irene,” zei hij, en plotseling was het weer
makkelijk. Ze liet de pijl los, zag hem verdwijnen in zijn borstkas. Alleen de zwarte
veren staken uit zijn jack. [...] Gary huilde. Of gilde. [...] Ze liep dichterbij en legde
haar laatste pijl op. [...] Ze trok de pijl terug naar haar wang, mikte laag op zijn rug
en liet los. Weer een kreet van Gary, de pijl te snel om te zien. Hij stond er zomaar
ineens, omhooggestoken. Maar hij nagelde hem aan de vloer. Hij kon niet meer
verder kruipen.’
In Aarde (2012) de derde roman van deze schrijver uit Alaska, woont Galen alleen
met zijn moeder in een oud huis in een voormalige walnotenboomgaard. Als zijn
moeder ontdekt dat haar zoon geslapen heeft met zijn nog minderjarige nicht, kondigt
ze aan dat zij hem naar de gevangenis zal sturen. Hierna volgt een lange, woedende
gijzelingsactie door de zoon van de moeder, om te voorkomen
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dat zij hem zal aangeven bij de politie. Als hij eindelijk tot bezinning komt, is het te
laat; zijn moeder is dan al door uitputting in de snikhete schuur omgekomen. En in
Vanns jongste boek, Goat Mountain (2013), schiet een elfjarige jongen tijdens zijn
eerste jacht een stroper neer, en doodt hij op dieronterende wijze een hertenbok.
In de romans van David Vann vinden de gewelddadigheden bijna altijd plaats
tussen gezinsleden: vader en zoon, echtgenoten, moeder en zoon. De natuur
fungeert daarbij telkens als decor voor die verwikkelingen; de omgeving legt de
scheve verhoudingen genadeloos bloot en zet ze op scherp. Dit procedé zien we
telkens terug: de schrijver voert de spanning van een toch al gespannen verhouding
op, door de protagonisten in een extreme situatie te plaatsen. Een geïsoleerde plek
- een eiland, het bos, een boomgaard in een vallei - onder extreme
weersomstandigheden: kou, hitte, regen. In die wijde natuur creëert hij een ‘enge’
ruimte, in beide betekenissen van het woord: nauw, maar ook angstaanjagend. De
blokhut, dat icoon van de negentiende-eeuwse Amerikaanse back to
nature-gedachte, wordt tot een ware locus horribilis.
Er is overigens een belangrijk verschil tussen het ‘debuut’, Legende van een
zelfmoord, en het latere werk. In het eerste boek doet iemand zichzélf iets aan, is
er sprake van zelfmoord; in de andere drie boeken gaat het om moord. Het debuut
is daarmee, qua plot, tegelijkertijd ‘subtieler’ en wreder. De psychologische motivatie
in de andere boeken, hoe verwrongen de relatie ook is tussen de protagonisten,
overtuigt minder. Want waarom gaan in Caribou Island en in Aarde de respectievelijke
daders niet gewoon weg? Beide protagonisten houden zichzelf gevangen in een
relatie waarin ze niet gelukkig zijn. Uiteindelijk zien ze maar één uitweg, namelijk:
de aanval naar voren. De door de hoofdpersonen gezochte verlossing kómt, maar
ten koste van wat? De catharsis, de bevrijding is van korte duur, en zeer destructief
van aard; sociaal gezien, en ook op individueel niveau.

Exorcisme
Vann laat dus in zijn boeken intermenselijke relaties zien waar de spanningen zo
hoog opgelopen zijn, dat ze ontaarden in pesten, treiteren, sarren, in marteling,
moord en zelfmoord. Zijn romans zitten daarmee, althans zo ervaar ik ze, op de
rand van wat nog te verdragen is aan verbeeld geweld.
De verklaring voor die geweldsfascinatie heeft, naar eigen zeggen, een
autobiografische oorsprong; zij is ingegeven door een jeugd die doordrenkt was van
geweld - zijn vader pleegde zelfmoord, en wapens en jagen speelden een belangrijke
rol in het gezin.
Vann, en zijn personages met hem, probeert zich aan dat gewelddadige verleden
te ontworstelen. Zijn boeken zijn daarmee een soort uitdrijving van het
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kwaad, een daad van exorcisme. De uitbeelding van het geweld is geen doel op
zich, maar een middel, een manier om verlossing te zoeken, catharsis te
bewerkstelligen. De schrijver lijkt daarin geslaagd, want na Goat Mountain, zijn
meest recente boek, zal hij, zo zei hij laatst in een interview, positieve boeken gaan
schrijven. Of hem dat gaat lukken, blijft natuurlijk de vraag.
Zijn preoccupatie met geweld lijkt ook een typisch Amerikaanse obsessie. Zo
analyseert hij in Last Day on Earth (2011) de motieven van de school shooter Steve
Kazmierczak die op Valentijnsdag 2008 vijf studenten van de Northern Illinois
University doodschoot en er achttien verwondde. De auteur plaatst dit in het licht
van de Noord-Amerikaanse omgang met wapens, waaronder die van hemzelf. Zo
experimenteert hij driftig met de wapens van zijn vader, wanneer hij deze in zijn
middelbareschooltijd van zijn overleden vader erft. Een experiment dat heel ver
gaat: ‘Ik stelde me van alles voor, zelfs mijn klasgenoten doodschieten. Ik leefde
een dubbelleven. Een scholier met alleen maar tienen die [...] in de scholierenraad
zat, in de band, sportte et cetera. Niemand zou het voor mogelijk hebben gehouden.’
Toch is Vanns autobiografische verleden en de Amerikaanse preoccupatie met
geweld niet het hele verhaal. In zijn fictie is, naast het geweld, een andere lijn te
ontdekken, en dat is die van de mystiek.

Spirituele zoektocht
In de boeken van David Vann zien we tevens een tendens naar spirituele groei. Zo
doen bijna al zijn hoofdpersonen aan abstinatie; door te vasten, door de afzondering
op te zoeken en, in latere boeken, door zich bezig te houden met meditatie. De
omgeving waarin de verhalen plaatsvinden zijn bovendien steevast plekken waar
vroeger de kluizenaars heentrokken: de zee, een eiland, de woestijn.
Die spirituele zoektocht wordt steeds explicieter verwoord. In Legende van een
zelfmoord is het mystieke element nog erg bedekt; je moet het vooral zoeken in de
natuurbeschrijvingen. In Caribou Island zijn de passages al heel wat duidelijker. Zo
beschrijft Gary, de echtgenoot, zijn verlangen naar eenwording met de natuur als
volgt:
Een verlangen van duizend jaar geleden, een verlangen naar atol ytha
gewealc, het verschrikkelijke rijzen der golven, en eindelijk begreep Gary
het. Als student had hij het niet begrepen omdat hij te jong was, te
conventioneel en geloofde dat het gedicht alleen maar over godsdienst
ging. Hij had zijn leven nog niet verspild, had nog niets begrepen van het
pure verlangen naar wat in feite een soort vernietiging was. [...] De zegen
van vernietiging, van het weggevaagd worden. Maar altijd kent hij
verlangen, hij die in zee steekt, en dat is het verlangen om tegenover het
ergste te staan, een subtiele hoop op een grotere golf.
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Een beeld dat doet denken aan de beroemde houtsnede De grote golf voor de kust
van Kanawaga (1832) van de Japanse kunstenaar Katsushika Hokusai.
In Aarde zitten veel expliciete verwijzingen naar new age en mystiek. Dat zie je
duidelijk bij de hoofdpersoon Galen, die soms bijna in orakeltaal vervalt. Als hij een
sloot om de schuur heen aan het graven is, wordt dat bijvoorbeeld als volgt
beschreven:
Galen wist nu dat het belangrijk was wat hier gebeurde. Dat zijn moeder
in de schuur opgesloten zat, was een geschenk. Dit was zijn laatste les.
Hier zou hij de onbestendigheid van alle dingen voelen en leren kennen.
Dit was zijn rivier. Galen had altijd naar water gekeken, met het idee dat
zijn meditatie dezelfde zou zijn als die van Siddhartha [...], maar Galens
rechtmatige meditatie was altijd al hier geweest, een meditatie over aarde.
Hij voelde [...] een opwinding die hem totaal vervulde.
Het lijden, het geweld, lijkt in Vanns boeken voornamelijk veroorzaakt te worden
door de omgeving. Maar de schrijver, en de personages steeds meer met hem,
weten zelf heel goed dat het eigenlijk het ego is dat lijdt, en dat het dus gaat om
een verlossing van hun zelf. Zijn personages willen ontsnappen aan het ik, om een
eind te maken aan het lijden. Dat proberen zij te doen door op te gaan in het grotere
geheel van de natuur. Pas als dat niet lukt, treedt het geweld in of op, als uiterste
noodoplossing. Vann vertoont daarin verwantschap met Oek de Jong die ook
aanvankelijk via geweld verlossing en bevrijding zocht. (Zie daarvoor mijn analyse
van De Jongs werk in Niets in mij gelooft dat).

Zelfverlies
Maar wat heeft bovenstaande met mystiek te maken? Is er niet gewoon sprake van
gestoord gedrag, van een ziektebeeld eerder dan van een mystiek zelfverlies? De
daden van Galen grenzen in zekere zin aan het waanzinnige. Ieder mens zou na
dergelijk gedrag worden opgepakt en opgesloten voor de rest van zijn leven. En in
de psychiatrie is er bij bepaalde ziektebeelden sprake van een vergelijkbare
vernietiging, versplintering van het zelf. Neem bijvoorbeeld deze passage uit het
boek The Centre Cannot Hold (2007), het intrigerende levensverhaal van Elyn R.
Saks, hoogleraar recht en psychiatrie aan de Gould School of Law in Zuid-Californië,
die lijdt aan schizofrenie, en die, door haar grote intelligentie, greep heeft weten te
krijgen op haar ziekte.
En dan gebeurt er iets merkwaardigs. Mijn bewustzijn (van mijzelf, van
hem, van de kamer, van de fysieke realiteit om ons heen) wordt in een
oogwenk wazig. Of wiebelig. Ik heb het gevoel alsof ik oplos [...] Het ‘ik’
vervaagt, en het
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vaste centrum van waaruit je de realiteit ervaart, valt uiteen als een slecht
radiosignaal. Er is niet langer een stevig perspectiefpunt van waaruit je
observeert, dingen in je opneemt, beoordeelt wat er gebeurt. Er is geen
kern die de dingen bij elkaar houdt. Willekeurige tijdsmomenten volgen
elkaar op. Waarnemingen, geluiden, gedachten en gevoelens vallen
uiteen. Er is geen organiserend principe dat de opeenvolgende momenten
op een coherente, begrijpelijke manier ordent en begrijpelijk maakt. En
het vindt allemaal plaats in slow motion.
Deze beschrijving doet denken aan het verlies van het zelf zoals beschreven in
mystieke teksten. Zij beantwoordt aan maar liefst vier van de zes kernaspecten van
de mystieke ervaring zoals beschreven door C.W. van de Watering: de beleving
van het ik en de tijdsbeleving veranderen, de gebeurtenis is zo overweldigend dat
zij bijna niet te beschrijven is, en de ervaring is bovendien bijzonder angstaanjagend.
Bij Saks is er echter alleen maar deze beleving. Er is niet de sensatie van
eenwording, van totale harmonie met de wereld die gelijk op gaat met het zelfverlies,
2.
volgens Van de Waterings beschrijving, het vijfde kernaspect van mystiek. In de
mystieke ervaring gaat het ‘ik’ op in een groter geheel waar het vervolgens deel van
uitmaakt. Het vervagen van de ik-beleving leidt in de ‘disorganisatie’, zoals Saks
haar ervaring betitelt, echter tot een verbrokkeling van de wereld.
Ook bij Vann lijkt er eerder sprake van een pathologische vernietiging van het
subject. Zo beschrijft hij aan het eind van Legende van een zelfmoord, hoe de vader
- die per vissersboot op de vlucht geslagen is, omdat hij bang is verdacht te worden
van moord op zijn zoon - door de schippers overboord wordt gegooid waarna hij
een ontluisterende verdrinkingsdood sterft: ‘De open oceaan zag er ontzagwekkend
uit. Overal rezen toppen op, kapseisden en verdwenen weer, hellingen rolden voorbij.
Het was niet te geloven dat het gewoon water was, niet te geloven ook hoe diep
het zich onder hem uitstrekte. Zijn worsteling leek een eeuwigheid te duren, voor
hij verdoofd en vermoeid raakte en water begon te slikken.’
Het angstaanjagende is er, het geweld, de desintegratie, en het gebrek aan
harmonie. Ook hier is het zelf niet sterk genoeg om op te gaan in een groter geheel.
Toch zien we hierin mijns inziens wel degelijk iets terug van het mystieke pad. Zo
is er bijvoorbeeld een opvallende parallel tussen deze passage in Legende van een
zelfmoord en een metafoor die Meister Eckhart gebruikt in zijn vijfenvijftigste preek:
‘Als men een druppel in de zee zou laten vallen zou de druppel veranderen in de
zee en niet de zee in de druppel. Zo vergaat het ook de ziel: als god haar binnenhaalt
wordt zij in Hem veranderd, zodat de ziel goddelijk wordt’ (aangehaald in Meester
Eckharts mystiek in de praktijk van C.B. Zuijderhoudt).

Liter. Jaargang 17

55
Vann beschrijft het zelfverlies, de destructie van het subject, van het ego, in klassiek
mystieke bewoordingen. Want ook in de mystiek is er immers sprake van geweld,
wanneer er gesproken wordt over de noodzaak van vernietiging van het zelf, het
ego, wil er ruimte komen voor het hogere Zelf dat kan opgaan in God, de natuur,
het alles of het niets. Het mystieke pad is niet gedompeld in rozengeur en
maneschijn. Er is in de mystieke ervaring een risico op onherstelbare beschadiging
van het ego, een risico op een permanente psychose. Vann beschrijft die
schaduwzijde van mystiek, het voorstadium, voordat er eenheid en harmonie bereikt
wordt. De weg die de hoofdpersonen van Vann afleggen doet daarin denken aan
de woorden van de negende-eeuwse Chinese zenmeester Lin-Chi: ‘Als ge de
Boeddha ontmoet, doodt hem dan; als ge uw ouders ontmoet, doodt hen dan; als
ge uw voorvader ontmoet, doodt dan uw voorvader! Slechts aldus zult ge de
3.
verlossing deelachtig worden!’
Vernietiging en geweld, met alle risico's van dien, horen bij mystiek als de nacht
bij de dag. David Vann laat dat ongeëvenaard zien in zijn boeken.

Mystiek en de roman
De verhalen en beelden van zelfverlies (van het subject), die Vann in extremis
doorvoert, zien we in veel fictie. Bijna altijd komt er een moment waarin het
personage (bijna) aan zijn eind komt, een ervaring die vaak in mystiek aandoende
bewoordingen wordt beschreven. Voorbeelden zijn eenvoudig te geven, maar ik zal
me beperken tot twee romans die ik de laatste tijd las: Oorlog en terpentijn (2013)
van de Vlaamse auteur Stefan Hertmans en Stoner (1965) van de herontdekte
Amerikaanse schrijver John Williams.
In Oorlog en terpentijn volgt de schrijver, aan de hand van diens dagboeken, het
leven van zijn grootvader die eind negentiende eeuw opgroeit in Gent en als
jongeman de Eerste Wereldoorlog meemaakt. Als de grootvader op jonge leeftijd
in de hoogovens werkt en daar bijna verongelukt, beschrijft Hertmans dat als volgt:
Op een dag gebeurt het: de prop zakt weg bij de uitgesleten vuurmond,
er zit niet voldoende vochtige aarde in de klaarstaande teil [...]. De vurige
stroom gulpt al gauw over de kroes, die hij uit alle macht recht probeert
te houden [...]. De vuurstroom gulpt over het bekken; zijn handen lijken
verdwenen. Rond zijn klompen zoekt het vloeibare ijzer zijn weg, hij voelt
hoe ze kraken onder het gewicht [...] de hitte neemt hem op als een
moeder, ze wiegt hem, verdooft hem, het toeren en schreeuwen ebt weer
weg. Tot er donkere vlekken verschijnen in het immense, hem lokkende,
hemelse licht [...].
Een bijna-doodervaring die, vanwege het visioen, en de ervaring van troost, van
eenheid en harmonie, doet denken aan mystiek.
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Williams laat in zijn wonderschone roman Stoner, dat in een vertraagd tempo een
heel leven bestrijkt, een mooi staaltje van natuurmystiek zien. De ervaring van
eenheid van zijn hoofdpersoon beantwoordt voor honderd procent aan Van de
Waterings definitie van mystiek:
In zijn kamer was het gloeiend heet. Hij opende het raam naast zijn
bureau, zodat er koude lucht binnen kon komen [...]. In een opwelling
draaide hij het licht van zijn bureau uit en ging zitten in de hete duisternis
van zijn kamer. De koude lucht vulde zijn longen en hij leunde richting
het open raam. Hij hoorde de stilte van de winternacht, en op een of
andere manier had hij de indruk dat hij de geluiden kon voelen die door
het delicate luchtige wezen van de sneeuw werden geabsorbeerd. Boven
het wit bewoog niets. Het was een doods tafereel, dat hem leek aan te
trekken, zijn bewustzijn leek op te zuigen, zoals het ook het geluid uit de
lucht absorbeerde en onder een koude zachte laag begroef. Hij voelde
hoe hij naar buiten werd getrokken door het wit, dat zich uitstrekte zo ver
hij kon zien, en dat deel uitmaakte van het donker van waaruit het
oplichtte, van de heldere en wolkeloze hemel zonder hoogte of diepte.
Even voelde hij zich uit zijn bewegingsloos voor het raam zittend lichaam
treden. En toen hij zich voelde wegglijden, leek alles - het vlakke wit, de
bomen, de hoge zuilen, de nacht, de verre sterren - onvoorstelbaar klein
en veraf, alsof ze in een niets oplosten. Toen, achter hem, rammelde er
een radiator. Hij bewoog, en het tafereel werd zichzelf.
Dit is wat fictie, wat de roman (sic) doet: er wordt volop in gestorven, gedood,
vermoord. Naast de bovenstroom - de Bildung van de burger die erin vorm gegeven
wordt, de ontwikkeling en groei van de hoofdpersoon onder druk van externe
gebeurtenissen of innerlijke dilemma's - is er tegelijkertijd een onderstroom die juist
streeft naar de vernietiging van dat personage, het subject; dit heeft de roman, als
genre, gemeen met mystiek.

Eindnoten:
1. A Mile Down: The True Story of a Disastrous Career at Sea, het boek waarmee Vann in 2005
debuteerde, maar dat hij schreef na zijn eigenlijke debuut, Legende van een zelfmoord, is niet
vertaald in het Nederlands.
2. Als zesde en laatste aspect noemt Van de Watering de onthutsing dan wel somberheid die
optreedt na de verheven ervaring (aangehaald in Maaike Meijer, De lust tot lezen, 1988).
3. Uit de Lin-Chi Lu, aangehaald door Marguerite Yourcenar in haar studie Mishima of Het visioen
van de leegte (1980).
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Els Meeuse
‘Dat is mijn heil, Hadewij!’
Mystiek en erotiek in Van de koele meren des doods
Frederik van Eeden leefde en schreef in een tijd die bekend staat als die van de
‘nieuwe mystiek’. Nadat er na het hoogtepunt van de christelijke mystiek (circa 1100
tot 1600) een periode van verval was ingetreden, kwam er aan het eind van de
negentiende eeuw nieuwe belangstelling voor de mystiek. De theologie, psychologie,
medicijnen en kunst hielden zich allemaal met dit fenomeen bezig.
De nieuwe mystiek verschilt in veel opzichten van de traditionele mystiek. De
theoloog Van Nes (1900) heeft het nodige geschreven over dit verschil. In
tegenstelling tot de traditionele mystiek wordt er volgens hem in de nieuwe mystiek
niet gestreefd naar de vereniging met een persoonlijke godheid. Men doet een
poging in betrekking te komen met de wereld die buiten het bereik van het zintuiglijk
waarnemingsvermogen ligt. Voorgevoel en droom krijgen grote belangstelling. Het
geheimzinnige van de natuur staat eveneens centraal. Van Nes noemt Van Eeden
de belangrijkste vertegenwoordiger van deze nieuwe stroming in de literatuur.
Van Eeden heeft als psychiater door middel van hypnose veel geëxperimenteerd
met wat volgens hem het ‘dubbele of onbewuste karakter van de mens’ was. Biograaf
Fontijn laat zien dat Van Eeden in dit opzicht een mystieke ontwikkeling in zijn leven
heeft doorgemaakt. Via de psychiatrie is hij geïnteresseerd geraakt in spiritisme en
paranormale verschijnselen. Liefde voor de natuur, de grote waarde die gehecht
wordt aan dromen, aandacht voor zintuiglijke waarnemingen, de zoektocht naar het
Ik/Zelf, de verheerlijking van het lijden en sociale bewogenheid zijn aspecten die in
Van Eedens leven een steeds belangrijker rol zijn gaan spelen. Deze ontwikkeling
is rond het verschijnen van Van de koele meren des doods in volle gang.

Hadewijch
De naam van hoofdpersoon Hedwig doet in het licht van de nieuwe mystiek direct
denken aan de mystica Hadewijch. De naam ‘Hadewij’ komt twee keer voor in de
roman. De eerste keer is Hedwig Johan, haar jeugdvriend, toevallig tegengekomen.
Ze zijn met elkaar in gesprek geraakt en enkele dagen later lijkt Hedwig over hem
te dromen. De man over wie ze droomt komt grotendeels overeen met Johan, maar
hij blijkt het toch niet te zijn. Het is iemand die ze alleen in haar dromen kent:
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Zij was in haar witte nachtkleed. Naast haar zat haar vriend, dien zij haar
besten vriend wist. Hij was niet iemand die zij uit haar dagleven kende,
maar in haar droom kende zij hem al lang, en zij was niet beschaamd
zóó naast hem te zitten.
Toen waren zij aan zee, aan het strand, en hij was ziek en zij moest hem
verplegen. Er was niemand, niemand rondom, alleen wind en zand en
meeuwen, en zij waschte hem en reinigde hem en gaf hem te drinken uit
een schelp.
Toen wees hij haar dat zij hem op zijn bloote borst kussen moest, dat zou
zijn genezing zijn. Zij deed het en hij zei: ‘dat is mijn heil, Hadewij!’
Duidelijk zag zij zijn sterk, zongebruind gezicht in een rooden glans van
de over zee ondergaande zon.
Even verderop denkt Hedwig terug aan de droom. In deze gedachten komt duidelijk
naar voren hoe belangrijk de naam Hadewij voor Hedwig is: ‘Zij overdacht alles
weer en weer, en werd dat nimmer moe, onder al haar bezigheden. De teedere
naam dien hij haar gegeven had was nieuw voor haar, en in die vijf woorden die hij
sprak, was de kern van haar geluk. Die overdacht zij het liefst.’
De droompassage van Hedwig vindt zijn parallel in het zevende visioen van
Hadewijch. In beide gevallen verschijnt een goddelijk persoon en in beide gevallen
wordt er gedronken, al is het bij Hadewijch uit een kelk en bij Van Eeden uit een
schelp. Een opmerkelijk verschil is dat Van Eeden het heil van de jongeman
afhankelijk laat zijn van Hedwigs handelen, terwijl bij Hadewijch het omgekeerde
het geval is.
De naam ‘Hadewij’ komt behalve in bovengenoemde droom nog een tweede keer
voor in de roman. Hedwig ontmoet op den duur in het hospitaal een zekere Valérie,
die vrijwel altijd spreekt over het leven na de dood en zegt dat geesten haar dingen
op laten schrijven. Nadat Hedwig ontslagen is blijft ze Valérie opzoeken. Op een
dag geeft deze haar een briefje: ‘Er stond wel twintigmaal “pardon” of “pardonne
moi” of “Dieu pardonne”.Maar ook stond er “Hadewij” en daar schrok ik van. Dat
was de naam uit mijn droom van 1874. En ook stond er heel duidelijk “Terweyde”.
Ik begreep dat eerst niet, maar bedacht later dat het Johan's familienaam was. Maar
ik gebruikte die nooit.’

Mystiek en erotiek
Mystica Hadewijch was de eerste die in haar werk de minnetaal van Franse
troubadours met religieuze taal vermengde. Ook bij Van Eedens Hedwig zijn erotiek
en mystiek nauw met elkaar verbonden. De mystieke ervaringen van Hedwig vinden
vaak plaats in de natuur; als Hedwig nog een kind is hebben deze ervaringen al
een sterk erotische lading:
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Zoo stond zij een avond van moeders jaardag in de donkere elzenlaan
[...]. En zij stond heel alleen en voelde zich ver en eenzaam. [...] Haar
armpjes knelden om den boom en haar gezichtje borg ze in de ruigte van
het veil. Zij zei: ‘Ik! Ik! - ik ben het’ en ze deed haar lippen op, en beet in
de harige kronkels van den klimopstam. Toen voelde zij een streelend
lustgevoel in haar rug en onder in haar lijfje en zij bleef lang zoo staan
met oogen dicht.
Hedwig schaamt zich achteraf over deze ervaring, maar toch denkt ze er met
genoegen aan terug. Ze verwondert zich erover dat het hetzelfde gevoel was als
zij bij het marmeren hart gehad heeft. Ze noemt het haar ‘hartsgevoel’. Dit wijst
terug naar een eerdere mystieke ervaring die heel belangrijk voor haar is geweest:
Onder de groote blanke marmersteenen van den gang waren er twee die
blijkbaar uit één stuk waren gezaagd, en, met hun schei-vlakte boven,
aldus waren aaneengelegd dat het figuur der aderen den vorm vertoonden
van een groot, wit, reuzenhart.
Hiervoor geknield liggend in beschouwing, daar zij het pas haar
vriendinnetje gewezen had als een merkwaardigheid van 't huis, op een
namiddag in laatwinter, had Hedwig plotseling dat zelf-inzicht op 't
allersterkst gekregen. En deze maal gold haar als type of oerbeeld aller
andere malen.
Is het protestantisme waarin Hedwig is opgevoed naar eigen zeggen onzinnelijk Hedwigs geloofsbeleving behelst heel wat zinnelijker aspecten. Een grote worsteling
in Hedwigs leven is het gevolg: het ontwaken van haar lustgevoelens geeft Hedwig
een groot schaamtegevoel, maar ze kan niet anders dan eraan toegeven. Als Hedwig
voor het eerst een naakte man gezien heeft, woelen de emoties door haar heen.
De lustgevoelens van Hedwig leiden al snel tot de nodige problemen. De opvoedster,
die na de dood van Hedwigs moeder de taak van de opvoeding op zich probeert te
nemen, ziet het ‘kwaad’ van zelfbevrediging bij Hedwig geschieden en denkt hier
een stokje voor te moeten steken. Ze haalt er een arts bij om Hedwig dit soort
laag-bij-de-grondse dingen voorgoed af te leren. De arts bijt haar toe dat ze vanwege
haar zonde nooit kinderen zal kunnen krijgen. Hedwig is door deze woorden volledig
van de kaart, maar ze houdt toch niet op met de in de ogen van haar opvoedster
vreselijke zonde. Vlak na de genoemde verbale afstraffing doet Hedwig haar eerste
poging tot zelfmoord. Daar schrikt men in haar omgeving toch wel van en Hedwig
wordt weer even iets zachter behandeld. Hierna is het meisje een tijdlang vrij van
‘verzoekingen’, van het ‘onreine’ en het ‘donkerbekoorlijke’, maar dat zal niet langer
dan een paar maanden duren.
Als Hedwig een relatie krijgt met Gerard verandert er veel in haar leven. Gerard
is jarenlang in de ban geweest van masturbatie, maar heeft deze in eigen
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kracht overwonnen. Vanaf dat moment is hij wars van alle lichamelijke liefde. Hij
dweept met een geestelijke, platonische liefde tussen man en vrouw - iets waarin
we Van Eeden zelf deels kunnen herkennen. Hedwig is ook uit evenwicht geraakt,
maar in tegenovergestelde richting. Het is in het licht van Hedwigs ontwikkeling te
begrijpen dat Hedwig geen voldoening zal vinden in een huwelijk met deze Gerard.
Toch trouwt ze met hem, in de hoop dat de tot nu toe schemerig gebleven seksuele
geheimen ontsluierd zullen gaan worden. Een desillusie. ‘Maar van een mysterie
openbaarde zich niets.’
Gerard zal uit zichzelf nooit tot liefdevolle seksuele gemeenschap komen. Al snel
treft Gerard Hedwig huilend aan, waarop ze tegen hem zegt dat ze gehoopt had
dat het meer zou zijn. Er komen artsen en andere hulpverleners aan te pas, maar
het huwelijk is niet te redden. Hedwig trekt het niet langer, ze wordt gek van de
saaiheid. Ze wil naar Merwestee, het buitenhuis van de familie, de natuur in:
Kon zij maar recht verbroederen en één worden met een wilde natuur.
Dat ware rust.
Maar doodgaan scheen haar altijd nog veel beter, nog veel begeerlijker.
Dat zou rust zijn, als die beloofd wordt aan de getrouwen in den psalm,
dat zou zijn zachtjens gevoerd worden langs stille wateren, langs groote,
koele meren, dat zou troosten zijn, zooals een moeder troost.
Gerard staat haar toe daadwerkelijk naar Merwestee te gaan. Als ze in het buitenhuis
is aangekomen, krijgt ze al snel een briefje van Johan of ze de wandeling van laatst
nog eens over wil doen. Na de laatste wandeling had hij haar een dreigbrief
geschreven en haar afgebeeld als sfinx. Toch is Hedwig blij en ze stemt toe, denkend
dat ze nog iets goed kan maken van het leed dat zij hem heeft doen lijden door hem
in zijn verliefdheid zolang aan het lijntje te houden. De nacht voordat ze Johan zal
zien droomt ze van hem. Maar het is geen gewone droom, zo blijkt later - het is een
visioen:
Toen zag zij plotseling dat er iemand in de kamer was. In den hoek 't verst
van de deur, tusschen 't venster en de latafel zag zij een man half geknield.
Hij had een witte kiel aan en een donkere broek, en lag met één knie op
den grond. Met zijn handen was hij bezig alsof hij zijn schoen vast maakte,
stil en zeer ingespannen. Hedwig herkende Johan onmiddellijk, zonder
te weten waaraan. Zij bleef hem aandachtig beturen, en zag nu zijn
donkere lange haar, zijn magere wang van terzijde, zeer duidelijk en
herkenbaar. Hoe kwam hij daar, en wat deed hij daar toch op den grond?
dacht zij. Hij schudde soms even het hoofd alsof het niet goed ging. Zij
wilde dat hij op zou kijken, en zij probeerde te zeggen: Jo! Maar het was
haar onmogelijk.
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De volgende morgen treft Hedwig Johan dood aan: hij heeft zelfmoord gepleegd.
Johan draagt een briefje bij zich met de woorden ‘nu heb je dan je zin’. Hedwig
realiseert zich dat Johan waarschijnlijk rond het moment van haar droom bezig was
zichzelf te doden. Ze is dan ook totaal overstuur. Door Johans dood gaat Hedwig
opnieuw aan zelfmoord denken. Gerard neemt geschokt maatregelen; misschien
zal het eindelijk beter met haar gaan als ze een kindje krijgt? Hij heeft weliswaar
nog steeds een afkeer van al het seksuele, maar hij wil zijn huwelijkse plicht
eventueel wel mechanisch voldoen als dit Hedwig uit de brand kan helpen. Zijn
oplossing bevredigt Hedwig dan ook niet; ze blijft psychisch achteruitgaan. De
situatie duurt voort totdat de pianist Ritsaart in Hedwigs leven komt.
Op het moment dat Hedwig de beroemde muzikant ontmoet is ze aan zee om te
herstellen van haar neerslachtigheid. Hedwig en Ritsaart raken met elkaar aan de
praat - ze blijken elkaar al eens eerder ontmoet te hebben - en worden vervolgens
volledig verliefd op elkaar. Hedwigs verliefdheid doet alle depressie wijken en brengt
haar terug bij de gevoelens uit haar jeugd: ‘Zij dacht, onder al het spreken en
ondervinden van den langen dag dóór, steeds aan de gevoelens van haar droomen
en haar jeugd, aan 't witte marmer-hart, aan de elzenlaan, aan het dansfeest, en
dat terwijl zij aan de volle eettafel zat, of wandelde, of luisterde naar Ritsaarts spel.’
Er gaat een jaar overheen voor Ritsaart en Hedwig tot overspel komen. Eerst
durven en willen ze niet, omdat ze zich realiseren wat het teweeg zal brengen. Als
het zover is, wordt het ‘mysterie’ in al haar versluiering aan Hedwig geopenbaard.
Als Gerard het overspel van Hedwig en Ritsaart middels Hedwig zelf te horen
krijgt, is hij woedend. Hij dreigt Ritsaart bij een volgend bezoek dood te schieten;
het pistool ligt al klaar. Hedwig reageert hierop door opnieuw een zelfmoordpoging
te doen. De poging mislukt, maar het plan om Ritsaart te doden is direct van de
baan. Gerard kan zijn vrouw echter, nu hij alles weet, niet meer zien of luchten.
Nadat Hedwig hersteld is wordt ze direct door hem de deur uitgezet.
Ritsaart en Hedwig vertrekken samen naar Engeland, waar Hedwig een dochtertje
krijgt dat niet lang leeft. Hedwig raakt vervolgens in een psychotische toestand Ritsaart is in de tussentijd weggegaan en heeft de geboorte en dood van het kind
niet eens meegemaakt, hij zoekt zijn seksuele genot tijdelijk elders - en vertrekt met
het dode kindje en al naar Parijs. Onderweg wordt ze op wrede wijze bestolen: men
denkt dat in de tas veel geld en juwelen verborgen zijn. In Parijs aangekomen,
belandt Hedwig door toedoen van een arts - die haar tijdelijk in huis neemt, morfine
geeft en weer dumpt - in de goot. Ze wordt een hoertje, verslaafd aan morfine. Pas
als haar toestand deplorabel is en ze opnieuw is opgenomen, komt zuster Paula in
beeld.
In de eerste ontmoeting al lijkt zuster Paula Hedwig direct volledig te doorzien.
Hedwig heeft morfine verstopt en zuster Paula moet achterhalen waar het
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gebleven is. Op dat moment begint ze tegen haar te spreken over de stille wateren,
waar Hedwig al zo lang naar hunkert:
‘Er is nog maar een klein restje noodig. Denk maar dat je tegen een
snellen bergstroom op worstelt. Nog een klein eindje... heel klein... dan
komen de stille wateren.’
Verwonderd zag Hedwig nu zuster Paula in de oogen. Ze zag heldere
lichtbruine oogen in een fijn bleek gezicht, prachtig van matte tint tegen
de groote, witte huive. Hoe wist deze vrouw dat woord: ‘de stille wateren?’
Het kon toeval zijn, maar 't was of ze haar doorgrondde.
Zuster Paula leert Hedwig door talloze gesprekken haar leven in ander, mystiek
licht te zien. Aardse liefde is geen eindpunt. Het gaat om liefde in bredere en diepere
zin, een liefde die wordt opgewekt door de aardse liefde. Aardse vreugde wijst de
weg naar goddelijke vreugde.
Bij het afscheid geeft zuster Paula Hedwig een boekje met zelf verzamelde
spreuken, waaruit ze regelmatig tijdens Hedwigs ziekte geciteerd heeft. Het zijn
spreuken uit de Bijbel, uit Tauler, uit Madame Guyon, Thomas à Kempis en anderen.
Hedwig schrijft deze voor vertrek over. Nadat Hedwig ontslagen is uit het ziekenhuis,
zoekt ze toch nog contact met Gerard, maar deze wil haar niet zien. Ritsaart, die
haar verblijfplaats te weten is gekomen, komt vervolgens uit eigen beweging langs,
maar Hedwig wil haar grote liefde niet meer ontmoeten. Ze ziet zichzelf als onwaardig
om met hem verder te leven. Voortaan zal ze haar leven aan God besteden. Hedwig
keert terug naar Nederland en leeft de laatste jaren vroom en ingetogen. Hedwigs
menselijke liefde is na een langdurige loutering volledig versmolten met de goddelijke
liefde. Pas nu stijgt Hedwig boven zichzelf uit, omdat de lust dan niet langer een
lust op zichzelf is: ‘Al haar gewaarwordingen hadden een kern van lust in zich, en
dat terwijl zij die lust daarin niet meer zocht, maar haar verlangen richtte naar het
nog onwaarneembare. En die lust was er altijd, en liet zich beschouwen zonder te
vergaan.’
Op dit punt wordt opnieuw een relatie met het zevende visioen van Hadewijch
zichtbaar. Ook bij de middeleeuwse mystica verdwijnt de aardse man in het visioen
op den duur volledig uit beeld. Ze is helemaal één met hem geworden en stijgt boven
het aardse uit. De eenwording die een lichamelijke vereniging te boven gaat neemt
Hadewijch lange perioden in beslag. Ook bij Hedwig duren deze mystieke ervaringen
in het laatst van haar leven steeds langer: ‘Maar haar tijden van zelfschouw en
inkeer waren nu groot en menigvuldig, het waren niet meer seconden, maar uren,
soms dagen.’
Hedwig heeft haar geestelijke bestemming gevonden in de versmelting van mystiek
en erotiek.
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De waterlelie
Op het moment dat Hedwig heeft kennisgemaakt met een liefde die uitstijgt boven
de lichamelijke liefde, vindt ze haar vurig verlangde stille wateren. Dat wil niet zeggen
dat alles wat ze heeft meegemaakt voor niets is geweest. Hedwig beseft dat ze door
alle ellende gelouterd is: ellende ervaren is de dood gewaarworden in het leven.
Aan het eind van haar leven drijft ze als een witte waterlelie in stille wateren. Er is
tot slot geen mooiere verbeelding van de gelouterde Hedwig te geven dan Van
Eedens bekende gedicht De waterlelie:

De waterlelie
Ik heb de witte water-lelie lief,
daar die zo blank is en zo stil haar kroon
uitplooit in 't licht.
Rijzend uit donker-koelen vijvergrond,
heeft zij het licht gevonden en ontsloot
toen blij het gouden hart.
Nu rust zij peinzend op het watervlak
en wenst niet meer
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Dit artikel is een bewerking van de masterscriptie ‘Stille wateren, grazige weiden,
koele meren. Een analyse van Van de koele meren des doods (Frederik van Eeden)
in het licht van de nieuwe mystiek’ (Leiden, juli 2012).
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Admiel Kosman
Over twee verborgen vrouwen
Vertaald door Menno van der Beek en Liesbeth Goedbloed
Ondanks het oude verwijt dat vrouwen altijd al gemaakt werd dat ze teveel zouden
praten, is juist het zwijgen van de vrouw de geschiedenis door een feit dat niet weg
te denken valt.
In zijn Poetica stelt Aristoteles het ondubbelzinnig vast: ‘Het is niet gepast, als
een vrouw mannelijk is, of als ze de gave van het woord gekregen heeft.’ Velen
zullen volhouden dat vrouwen in het verleden tot zwijgen gedwongen zijn, terwijl
anderen zullen beweren, dat vrouwen de grote aandrang missen om hun bestaan
op de voorgrond te manifesteren. En toch is het een bekend gegeven dat achter
mannelijke kunstenaars vaak ‘zwijgende’ vrouwen te zien zijn. En verder geven de
‘sprekende’ mannelijke kunstenaars vaak zelf toe dat hun kunst uit de kracht van
‘zwijgzame’ vrouwen is ontstaan.
In deze bijdrage wil ik beweren dat we, als we van buiten af een blik op de
landkaart van de moderne theologie werpen, twee van deze ‘zwijgende’ vrouwen
zullen zien, die beiden zoveel geestelijke invloed op hun partner hadden, dat die
daardoor uiteindelijk aangemoedigd werd te spreken. Onder hun invloed werden
de twee belangrijkste modellen betreffende intermenselijke verhoudingen in het
moderne theologische denken ontwikkeld. In de volgende uiteenzetting van de twee
zienswijzen moet echter wel onderscheid gemaakt worden tussen het ontworpen
model enerzijds en de verwerkelijking daarvan in de relatie van het paar onderling
anderzijds.
De eerste van deze twee vrouwen is alleen met haar naam bekend, een naam
die in de beroepsmatige gesprekken tussen filosofen regelmatig valt: Regina Olsen.
Zij was de verloofde van Søren Kierkegaard. De tweede is de vrouw van Martin
Buber: Paula Winkler. Hoewel de naam van Regina Olsen dus bekend is, is weinig
bekend over haar persoon. De bekende Deense filosoof werd in zijn jonge jaren
verliefd op haar. En voor hij zich op een theologisch seminarie inschreef om tot
dominee te worden opgeleid, verloofde het paar zich. De belangrijkste reden dat
Regina zich een plaats in de geschiedenis van het westerse denken heeft veroverd
ligt in het feit dat Kierkegaard later besloot niet met haar te trouwen. Het was een
beslissing die met veel geestelijk lijden gepaard ging en daaruit ontstonden sommige
van zijn diepe en moderne theologische gedachten.
Paula Winkler, aan de andere kant, die in 1877 als Duitse katholiek geboren
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werd in München, werd een lang gemeenschappelijk leven met Martin Buber, haar
man, gegund. Ze stierf in 1958 als gelovige jood en als Israëlische.
Waarom nam Kierkegaard afstand van Regina en liet hij zijn liefde voor haar geen
tastbare vorm krijgen, terwijl Buber en Paula voor een gemeenschappelijk leven
kozen? Kierkegaard schreef zijn boeken doorgaans onder pseudoniem. De ‘schrijver’
van het bekende boek Vrees en beven is Johannes de Silentio - Johannes de
zwijgende. Johannes zwijgt, omdat hij het religieuze geloof van Abraham niet
verklaren kan: hij kan niet verklaren wat Abraham met al zijn geloof van een mogelijke
moordenaar onderscheidt, iemand die zijn eigen zoon geweld aandoet.
Kierkegaard denkt dat alleen de enkeling die het totale morele denken op menselijk
niveau achter zich laat en zich volledig aan God toevertrouwt, beloond kan worden
met geloof. Fragmenten uit Vrees en beven wekken de indruk dat Kierkegaard zich
als de ridder van de onthechting presenteert, als iemand die zijn liefde voor Regina
aan God offert, om daarmee op Abraham te lijken, die bereid is zijn geliefde zoon
te offeren. Dit idee wordt ook zichtbaar in het dagboek van Kierkegaard, waarin hij
zich met Abraham vergelijkt. Uit passages van zijn dagboek blijkt onmiskenbaar dat
hij een afwijzende houding tegenover het huwelijk inneemt, en inderdaad nemen
sommige onderzoekers aan dat hij zich zelf als een mens zag die in de geest van
de Bijbelse Abraham handelde. Maar de waarheid is complexer en heeft veel met
de remmingen van Kierkegaard te maken. Zo staat ergens in zijn dagboek: ‘Ik zeg
niet, dat ik niet zal trouwen omdat het huwelijk niet zou passen binnen het
christendom, en dat heb ik ook nooit gezegd.’
Buber geloofde dat Kierkegaards afzien van het huwelijk samenhing met zijn
christelijke levensvisie, en hij valt die houding in zijn korte stuk ‘Die Frage an die
Einzelnen’, de vraag aan het individu, vanuit de joodse theologie scherp aan. En
zelfs als Buber er in het geval Kierkegaard naast zit, doet dat er niet toe voor dit
stuk. Belangrijker is de discussie over deze opvatting.
Het is lastig om aan de indruk te ontkomen dat achter dit gesprek tussen Buber
en Kierkegaard een verborgen Paula staat, zonder wie de discussie over dit thema
niet begonnen zou zijn: Buber kwam Paula tegen toen hij in Zürich studeerde. Ze
was niet alleen een jaar ouder dan hij, maar ook vergeleken met hem veel
volwassener en begaafder. Paula schreef, onder het mannelijk pseudoniem Georg
Munkl, poëzie, proza en romans. De getalenteerde Paula herkende in de jonge
Martin Buber het kinderlijke en het naïeve, en ze werd verliefd op hem. De verbinding
tussen hen beiden leidde ertoe, dat Paula haar hele leven lang in de gedachtewereld
van Buber verzonk, en wel in die mate dat beide personen bijna tot één persoon
versmolten. Beschreven staat hoe ze ‘samen als één persoon’ gemeenschappelijke
visioenen meemaakten.
Dan komen we nu op de kritiek van Buber op de beslissing van Kierkegaard
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terug. Buber toont begrip voor de mening van Kierkegaard dat de mens voorzichtig
moet zijn en niet met anderen over wezenlijke zaken moet spreken. Over het
wezenlijke zou de mens alleen met zichzelf of met God moeten spreken. Buber
begrijpt dat voor Kierkegaard maar één ding telt: het individu dat voor God staat.
Daarmee hing volgens Buber het centrale thema in Kierkegaards leven samen: zijn
‘breuk met Regina Olsen... de onthouding van vrouwen en van de wereld’, bedoeld
om contact met God mogelijk te maken. ‘Om tot de liefde te komen (dat betekent:
de ware liefde, dat is: de liefde tot God),’ schreef Kierkegaard, ‘moest ik de weerstand
(Regina) wegnemen.’ Daarover zegt Buber: ‘Dit is de manier om God op sublieme
wijze mis te verstaan. De schepping is geen hindernis op weg naar God, ze is zelf
die weg.’
Verder schrijft Buber dat Kierkegaard niet begreep hoe belangrijk de ondersteuning
van een vrouw voor de geestelijke arbeid is. Buber schrijft over de noodzakelijkheid
van een vrouwelijke gestalte die op de achtergrond in het leven van de kunstenaar
staat. Als voorbeelden draagt hij de moeder van Augustinus aan, en de zus van
Pascal. Zij, de vrouw, is de ‘afgezant van de elementen’, gestuurd door
natuurkrachten; alleen de vrouw vertegenwoordigt ‘een organische verbinding met
de wereld’ volgens Buber.
Maar het hoofdargument van Buber, kort samengevat, is dit: een van de wereld
onafhankelijke betrekking op de liefde Gods is betekenisloos. De menselijke liefde
voor God wordt alleen door volledige overgave aan de mensen zichtbaar. Buber
stelt zonder omwegen vast: ‘Dus is het de wil van God dat wij hem via Regina en
alle andere vrouwen die hij gemaakt heeft, benaderen, en niet door ons van hen af
te zonderen.’ Met andere woorden: als we Regina uit ons leven verwijderen, dan
hebben we samen met haar ook God uit ons leven weggewerkt. ‘Zo'n liefde - zonder
Regina - omarmt de leegte.’ Wat maakt, als we de gedachtengang van Buber volgen,
de liefde voor de vrouw tot liefde voor God? Er kan geen twijfel over bestaan dat
Buber het niet over hedonisme heeft, alsof men steeds op andere ‘Regina's’ verliefd
moet worden. In aanleg wordt met ‘liefde’ ook geen romantische liefde bedoeld.
Hier komen we weer op het thema van het brengen van een offer terug, maar op
een andere manier dan bij Kierkegaard. Buber denkt dat de ware liefde voor een
vrouw die liefde is, die tegelijkertijd bij de liefde voor God aanhaakt, als de man zijn
ego op het altaar van de relatie offert.
Veel mensen maken de fout, het begrip ‘dialoog’ bij Buber te op te vatten als zou
Buber met de beide deelnemers aan die dialoog een stel mensen bedoelen die zich
intermenselijk met elkaar verstaan, zoals bijvoorbeeld de vroege humanist Francesco
Petrarca de dialoog opvatte. In werkelijkheid benadrukt het gepassioneerde,
religieuze geloof van Buber een ander aspect van de menselijke verstandhouding.
Wat de persoonlijke relatie in de religieuze verhouding tot God bepaalt,
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is alleen het element van het offer. En Buber behandelt dat element als de geest
van God, die zich tussen twee mensen bevindt.
Dat offer is natuurlijk geen dier, maar het Ik, het Ego. Om een vrouw te kunnen
liefhebben - zou Buber zeggen - moet een man de positie kiezen waarin hij zichzelf
geeft, en wel met dezelfde passie en naïviteit waarmee de vroegere mens zich
overgaf aan God, van wie hij wist dat die in de hemel woonde. De band tussen man
en vrouw schept de randvoorwaarde, waarna een proces kan beginnen waarbij
verbindingen met andere kringen in de wereld aangegaan kunnen worden. Wie met
zijn partner een dialoog opbouwt, leert hoe men in intimiteit moet leven, een intimiteit
die zowel tussen mensen als tussen mens en natuur in alles moet bestaan. Alleen
op die manier, met het vreugdevol gebrachte offer en de gloedvolle overgave aan
de ‘ander’, kan het individu door de wereld heen God zien - alleen zo, en niet op
een andere, meer abstracte manier die de mens laat bidden tot een imaginaire God
die buiten de wereld bestaat.
Hierover kan geen misverstand bestaan: Buber was eerder een volgeling van de
Baal Shem Tov, de stichter van de Chassidische beweging, die God overal doorheen
zag glinsteren waar God de wereld raakte, dan een leerling van de Italiaanse
humanist Petrarca.
Dit essay is een vertaling van ‘Uber zwei “verborgene” Frauen, welche zwei mänliche
Modelle der Gottesliebe zur Wellt gebracht haben’, eerder verschenen in: David.
Jüdische Kulturzeitschrift, jg. 21, nr. 83 (2009). Dank aan Yvonne
Rampaart-Noordhuizen voor de waardevolle taaladviezen.
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Maatwerk
- ‘Maatwerk’ presenteert opiniërende, actuele of persoonlijke stukken, of
combinaties daarvan, over boeken en andere gebeurtenissen -

Wit licht - gesprek met Jaap Goedegebuure
Wit licht gaat het nieuwe boek van Jaap Goedegebuure heten, dat op de rol staat
voor eind van het jaar. Hij schrijft deze keer over mystiek in de Nederlandse letteren
van pakweg 1890 tot heden, in de tijd van de secularisatie dus. Terwijl de Tachtigers
het l'art pour l'art beleden en onder intellectuelen geloofsverlies steeds vaker de
gewone weg werd (al ging dat soms met rouw gepaard), kwam er tegelijkertijd, en
deels bij dezelfde mensen, ruimte voor een mystieke beleving van de werkelijkheid.
Goedegebuure: ‘Je moet dan denken aan een sterke gevoeligheid voor het
doorverwijzende karakter van de werkelijkheid en de manier waarop je die ondergaat.
En aan de ervaring dat jij één bent met alles wat is of kan zijn, gezien en ongezien,
werkelijkheid of waan.’ Daarvoor hoef je niet gelovig te zijn, benadrukt de Leidse
emeritus. Ook zonder godsbeeld en ‘illusies aangaande een leven na de dood’ zijn
zulke ervaringen mogelijk.
Na boeken over religie bij hedendaagse Nederlandse schrijvers (2010), over de
Bijbel als vast referentiekader in de moderne literatuur (De veelvervige rok in 1997,
De Schrift herschreven in 1993) en over decadentisme (in 1987) is Jaap
Goedegebuure - actief als literair criticus van Trouw en Het Financieele Dagblad nu dus begonnen aan een werk dat focust op de mystieke kant van moderne
Nederlandse schrijvers. Aan het slot van zijn Nederlandse schrijvers en religie viel
al steeds vaker het woord ‘mystiek’. De spanning in de gedichten van Hans Faverey
blijkt buiten ‘zen’ om moeilijk op waarde te schatten; Kees Ouwens verlangt, zij het
zo goed als vergeefs, naar het ‘noemloos zijn tijding ontruimende wijkende’; en
Maria van Daalen mengt ondogmatisch mystiek met magie. ‘Die hoofdstukken uit
het vorige boek passen zo in Wit licht,’ beaamt Jaap Goedegebuure. Het onderwerp
was er dus al even. Goedegebuure verwijst ook naar werk van Maaike Meijer, die
in 1988 een mystieke lezing van poëzie van M. Vasalis presenteerde, van Jan
Oegema, van wie het in 1999 verdedigde proefschrift over Lucebert als mysticus
nog steeds in de handel is, en van Jef Bogman die in 2002 de ‘zuivere lyriek’ van
Paul van Ostaijen verhelderend in verbinding bracht met diens intense belangstelling
voor Plato en Meister Eckhart.
Steeds gaat het erom hoe de wereld van de mystiek een verstaanskader biedt
voor literair werk dat anders in al zijn zeggingskracht geheimzinniger blijft dan nodig
is. ‘Vanaf Herman Gorter komt er in de Nederlandse poëzie iets op gang wat in
Frankrijk al langer leeft. Daar hadden Baudelaire, Rimbaud en Mallarmé pogingen
gedaan om in hun poëzie naar het transcendente te reiken. Het ging hun daarbij
vooral om de transcendentie zelf, zoals bij kunst-om-de-kunst. Lege transcendentie,
noemde de Duitse literatuurwetenschapper Hugo Friedrich dat in zijn klassieker Die
Struktur der Modernen Lyrik uit 1956. Het gedicht is daarvoor het geëigende medium.
In en door het ge-
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dicht wordt de transcendente ervaring gerealiseerd.’

Dan gaat poëzie de plaats innemen van de religie.
Dat is juist, maar het zou een misverstand zijn om te menen dat daarmee de religie
ook meteen verdwenen is. Dat hoeft niet. Je ziet in de twintigste-eeuwse letteren
juist opvallend vaak dat er een flinke religieuze component aanwezig is en dat die
steeds opnieuw tegen het licht wordt gehouden. Denk bovendien aan hoe
praktiserende gelovigen als Les Murray en Willem Jan Otten religie en poëzie
definiëren in elkaars termen. Murray ziet een gedicht als een ‘snelle, kleine religie’
en een religie als een ‘groot en traag gedicht’.
Bij Gorter merk je in Mei en vooral in zijn Verzen 1890 een reiken naar een andere
ervaring, iets wat voorbij de zintuigen ligt. De perceptie wordt verruimd. Er is meer
dan de tastbare werkelijkheid. Gorter ervaart de werkelijkheid op een verinnerlijkte
manier en je ziet hem bijna wanhopig naar een nieuwe taal zoeken voor zijn
complexe gewaarwordingen. Op een gegeven moment beseft hij dat hij bezig is gek
te worden. Dan duurt het niet lang meer of hij vindt troost bij de mystieke
eenheidsfilosofie van Spinoza. Vervolgens wendt hij zich tot Marx.

Zo'n dreigende waanzin lijkt mij een mysticus niet vreemd.
Nee, maar Gorter geeft het dan op. Er is bij hem sprake van extase en allerlei
daaraan voorafgaande stadia van de mystiek, inclusief het desolate gevoel van
duisternis en verlatenheid. Maar de uiteindelijke versmelting van het ik in het Een
en Al, en de gelukzalige harmonie die daarmee samengaat, die ontbreekt. Deze
gedichten houden halt bij het telkens oproepen en benoemen van het verlangen.
Ook bij diverse andere moderne dichters zie je dat gebeuren: hun verlangen is
mystiek te duiden, hun ervaringen ook, maar van eenwording is nog geen sprake.

Maar ondertussen zijn er wel die eerste ervaringen.
Die zijn we in de letteren in navolging van James Joyce ‘epifanieën’ gaan noemen,
verschijningen met de kracht van een plotseling zich baan brekend inzicht. De
werkelijkheid doet zich voor als verwijzing naar het andere of hogere en een gedicht
of verhaal probeert precies dat moment te vangen. Je ziet iets in perspectief, al weet
je niet wat dat perspectief dan wel inhoudt. Er licht een andere, diepere werkelijkheid
op in de gewone realiteit. Er gaat een luikje open. Dat is het geval bij Gorter, maar
ook bij Dèr Mouw, Van Schagen, Nescio, Nijhoff, Vasalis, zelfs bij Kouwenaar.
Dèr Mouw (bekendste gedicht: ‘'k Ben Brahman. Maar we zitten zonder meid’,
red.) wist zich oorspronkelijk geen raad met het conflict tussen lichaam enerzijds
en ziel en geest aan de andere kant. Hij was een ongelukkige Hegeliaan, een
gespleten mens, tot hij kennismaakte met Indiase wijsheid: daar bestaat die
tegenstelling helemaal niet. Alles is één, en dat wordt je als in een flits geopenbaard.
Sindsdien probeerde Dèr Mouw zulke flitsgewijze inzichten in zijn poëzie te vangen,
waarbij steeds het gewone aardse doorschijnend wordt tot in zijn goddelijke kern.
Dat goddelijke of geestelijke is niet werkelijk van hogere orde. Eerder laat het een
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kleine.
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Deze dichters zijn dus spiritueel gericht.
Het is een bepaalde dimensie in hun werk, het wijst allemaal in een spirituele richting.
De gedichten corresponderen aanwijsbaar met een levensgevoel, ze putten uit
existentiële ervaringen. Daarbij verschilt de concrete invulling van dichter tot dichter
natuurlijk sterk.

Hoe zie je Nijhoff?
Komrij noemde hem een mystieke heiden. Dat vind ik maar half juist. Mystiek was
hij zeker, maar zijn beeldtaal en referentiekader zijn door en door christelijk. Het is
werkelijk verbijsterend hoe vaak Nijhoff in zijn beschouwend proza theologische
argumentatie hanteert. Dat was niet zomaar een manier van zeggen, het kenmerkt
zijn hele werk. Maar hij wendt zich heel bewust tot het Diesseits, hij is van de aardse
mystiek. De incarnatie, God die mens wordt of het Woord dat vlees wordt: dat is
voor hem het centrale gegeven. De dwaze bijen zochten hoger honing, maar die
moeten als sneeuw naar beneden dwarrelen. En de brug in Bommel laat voor degene
die het ziet de twee overzijden weer buren worden.

Vroman onderhoudt in zijn ‘Psalmen’ een liefdevolle maar mopperende
relatie met het door hem zo genoemde Systeem.
Vroman heeft een immanent godsbeeld, net als Rilke, Etty Hillesum en Gerard Reve.
Ze maken zich, bewust of onbewust, een god naar eigen beeld en gelijkenis. In feite
hangt mystiek altijd samen met een immanent godsbeeld. Voor de mysticus is God
in ons. Je kunt het ook mooi verduidelijken aan de hand van een gedichtje van de
zeventiende-eeuwse mysticus Angelus Silesius: ‘Ich bin so gross wie Gott, Er ist
als ich so klein / Er kann nicht über mich, ich unter ihm nicht sein.’ God en mens
zijn wederkerig één. Dèr Mouw koos dit citaat als motto bij zijn eerste dichtbundel.

Welke plek krijgt Gerard Reve?
Die kun je niet los zien van Nescio met zijn natuurmystiek. Reve is sterk door hem
beïnvloed. Nescio is bekend van zijn karikaturale portret van de God van Nederland,
‘met z'n gelen strooien deukhoed’. Maar dat portret verbleekt volkomen naast de
plaatsen waar Nescio zijn God laat verschijnen in het licht van de epifanie. Neem
de scène waarin de schilderende Bavink aan het woord is over zichzelf en vertelt
hoe hij onmiskenbaar God heeft horen roepen in het geluid van de zee: ‘Dan moet
God op een brokkie linnen met verf. [...] En als-i denkt dat-i God heeft, dan heeft-i
linnen en verf. Dan is God overal, behalve waar Bavink 'm hebben wil.’
Van dit soort passages naar Reve is niet eens zo'n grote stap. Het gewone wordt
radicaal manifestatie van het heilige. Daar komt bij Reve de rol van geweld bij. Denk
aan hoe de filosoof Bataille het goddelijke en het geweld op elkaar betrekt, alweer
in mystieke termen. Reve beschrijft een zonsopgang als Gods ‘gruwelijke majesteit’
die zich verheft. Bij deze schrijver komt nog meer samen. Hij is ook een
vertegenwoordiger van wat je de dadaïstische lijn kunt noemen: transcendent getinte
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aandacht voor de chaos. En je kunt hem zien als iemand in de lijn van Rilke, net
als Etty Hillesum en H. Marsman. God verschijnt dan als een hulpbehoevend wezen.

Is de aanduiding mystiek niet een grote vergaarbak aan het worden
voor alles wat enigszins religieus is?
Het werkt andersom. Het is verhelderend om mystieke aspecten terug te zien.
Mensen waren geraakt door de gedichten van Lucebert, maar konden de beelden
niet thuisbrengen. Totdat verschillende lezers steeds

Liter. Jaargang 17

71
sterker de link met mystieke teksten gingen leggen. Dan wordt duidelijk waar de
spanning in zulke teksten vandaan komt, wat zo'n gedicht in woorden probeert te
bereiken. Die achtergrond kun je voor een groot aantal teksten in de Nederlandse
letteren blootleggen. Het is vreemd dat dat zo lang is blijven liggen.

Gerda van de Haar

Rite de passage
Wie Hans Faverey wel eens bezig heeft gezien in een Dode Dichters
Almanak-uitzending van de VPRO heeft nog maar nauwelijks een idee van deze man
en zijn poëzie. In beeld is een zeer beschaafd ogende, zacht zijn verzen voorlezende
dichter met een grijze spencer aan, die de woorden en de ideeën op een nieuwe
manier achter elkaar zet. Men moet die voorgelezen verzen daarna nodig op papier
zien, om er al lezend en herlezend langzaam in te komen. Faverey oogt op het
scherm als een man die helemaal opgaat in de tekst. Hij leest daar bijvoorbeeld het
gedicht ‘De Schildpad’ voor, kijkt tot en met het einde van de korte opname alleen
maar in het boek zonder één keer in de camera te kijken, en zegt na de lezing, de
ogen nog op de bladzijde: ‘...dit komt uit de reeks...’, bladert terug, nog steeds zonder
op te kijken, en zegt ‘...“De schildpad”...’ Glimlach, fade-out, terwijl Faverey zijn blik
op de titel van de reeks in zijn boek houdt. Een dichter die het contact met zijn lezer
buiten de tekst niet nodig heeft, zo lijkt hij daar.
Dichter en classicus Piet Gerbrandy heeft als onderdeel van een rij essays in
mooie kleine boekjes, uitgegeven door Huis Clos, een studie over Faverey
geschreven. Hij betoogt daarin ontspannen, persoonlijk en belezen een aantal zaken
over de poëzie van Faverey, die hij daarna ruim met besproken voorbeelden
illustreert. Maar eerst, en dat is alleen maar redelijk, laat hij de dichter zelf aan het
woord met het eerste gedicht uit de reeks ‘Drempels’: ‘Eerst als alles is gerangschikt
/ en alle dingen hebben plaatsgevonden, // treedt wanorde aan het licht. // Er steekt
een wind op die zich verheft / tot storm en nergens staat beschreven / in de boeken
die zich nu sluiten, // haast oesters.’
Daar vandaan ontwikkelt Gerbrandy zijn theorie, niet te bang om met de grote
vragen te beginnen: ‘Waartoe schrijven als je ook zou kunnen zwijgen? Een antwoord
zou kunnen luiden: opdat er iets is.’ Gerbrandy is een groot bewonderaar, maar:
‘Faverey's populariteit is geenszins vanzelfsprekend, want een groot deel van zijn
oeuvre lijkt te bestaan uit koude, ontoegankelijke constructies.’ Vanwaar dan zijn
niet geringe populariteit bij de poëzielezers van nu? ‘Ongrijpbaarheid kan de
aantrekkingskracht van deze poëzie ten dele verklaren.’ En Gerbrandy suggereert
dat een ander deel van de kracht van dit schrijven zou kunnen zitten in de muzikaliteit
van Faverey, die de haast inhoudsloze vormkunst van de muzikale compositie zou
hebben nagestreefd. De humor is een factor, en de meerduidigheid van Faverey de godzoeker en de nihilist, de mysticus en de taalvorser. Maar het gaat verder.
Gerbrandy raakt aan Wittgenstein, de man die in zijn briljante jaren een geniale
poging deed de hele filosofie terug te brengen tot een te begrijpen taalspel en
vervolgens de rest van zijn leven die theorie weer onderuit probeerde te halen.
Faverey heeft Wittgenstein gelezen, zoveel is duidelijk. Voor wie nog twijfelt: Marita
Mathijsen, Mulisch-kenner, heeft de boekenkasten van Faverey geïnventariseerd,
en gelijk ook maar
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zijn platencollectie. De taal moet ver buiten het normale worden opgerekt om iets
te kunnen zeggen over dat waarover niets gezegd kan worden. En niet alleen
Wittgenstein, ook Homeros en Heraclitus heeft Faverey gelezen. En, ‘anders dan
de ijdele Mulisch’, verwerkt Faverey de Griekse mythen onnadrukkelijk in de verzen.
Voor wie de verwijzingen herkent, ontstaat de broeder- en zusterband met de dichter,
die het boek dat je ook gelezen hebt aanhaalt, maar een puzzel wordt het nergens.
Overigens is Gerbrandy wel erg streng voor Mulisch. Heeft Gerbrandy bijvoorbeeld
eenmaal aangenomen dat een vers de christelijke kunst bezingt omdat het over
een vastgespijkerde jongleur handelt, dan zal het afwaswater wel het bloed uit
Christus' zijde verbeelden. Zulk gewaagd en geestrijk construeren en theoretiseren,
niet aarzelend in het onwaarschijnlijke te leunen, deed mij op een plezierige manier
aan Mulisch denken. Vooral als Gerbrandy halverwege zijn essay ook nog eens
haast kabbalistisch en toch overtuigend met getallen gaat zitten goochelen.
Gerbrandy komt in zijn bewondering en analyse tot een driedeling in Faverey's
werk. Eerst het vroege werk, toen hij niet gelezen en bewonderd werd omdat niemand
hem verstond. Dan de middenperiode, waarin hij zijn meesterschap bereikt. En tot
slot het afscheid in de laatste twee bundels, als hij moe en ziek is. Maar in alle fasen,
betoogt Gerbrandy, is een man bezig met het verwoorden van de handelingen op
de drempel van de verbijstering. Het zijn rituele daden, de gedichten van Faverey,
in een nieuw geconstrueerde geheimtaal, nodig om de onzegbare onderdelen van
de overgang te communiceren. Gebeden zijn het. En daarom kan zo'n man ook niet
onderweg opkijken uit zijn boek.
Een aantal gedichten worden door Gerbrandy nagevlooid op hun Bijbelse en
Grieks-mythische verwijzingen, en hij haalt die overtuigend en belezen voor het
voetlicht, de lezer ondersteunend met een klein notenapparaatje achterin, dat wat
mij betreft in de lopende tekst verwerkt had mogen worden. Maar het helpt wel: de
geciteerde lastige gedichten van Faverey gaan langzaam een beetje open, omdat
Gerbrandy kan laten zien waarom Faverey welk verhaal uit zijn boekenkast in zijn
rituele teksten vervlochten heeft. Sommige coupletten van Faverey blijken haast
cento's, van citaten slim aan elkaar geregen nieuwe teksten. Het teruggrijpen op
oude woorden kan blijkbaar helpen voor wie op de drempel in het duister tast.
Voor wie Faverey beter wil leren begrijpen - en men is dat hem wel ongeveer
verplicht, vind ik - is dit boekje een belezen begin, geestig en persoonlijk. Gerbrandy
kan misschien behalve de in dit boek geslaagd uitgevoerde intellectuele greep naar
het begrip van Faverey ook nog een andere route naar zielenrust overwegen: elke
avond thuis een rondje door verschillende kamers lopen, dichtbundel in de hand,
Faverey's zinnen murmelend. En dan zonder op te kijken uit het boek in vol
vertrouwen precies op het goede moment over een drempel proberen te stappen.
Piet Gerbrandy, Een vlok duisternis - de poëzie van Hans Faverey als ritueel proces.
Huis Clos, Rimburg 2013, 756 blz., €15,00.

Menno van der Beek
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Verborgen omgang
Er zijn boeken die precies op het juiste moment bij mij door de brievenbus vallen.
Een met de ene van Kick Bras bijvoorbeeld. Het boek behandelt protestantse mystiek
van Abraham Kuyper tot Maria de Groot. De achterflap vermeldt: ‘Dit boek is
geschreven voor een breed publiek, in de hoop dat velen tot hun verrassing zullen
ontdekken hoeveel mystiek er in het Nederlandse protestantisme voorkomt.’ Ik heb
mij de laatste tijd veel beziggehouden met katholieke mystiek en voor de afronding
van mijn studie Nederlands heb ik mij verdiept in de nieuwe mystiek. Maar een
onderzoek naar protestantse mystiek, daar was ik nog niet aan toegekomen, terwijl
ik toch van rasechte protestantse huize ben en de mystiek mij bijzonder boeit. Het
lezen van dit boek vervulde deze leemte deels. Maar het riep ook nieuwe vragen
op.
Bras definieert mystiek in zijn inleiding als: ‘de ervaring van God als een levende
werkelijkheid die de mens van binnenuit aandrijft tot het gaan van een weg naar
steeds ingrijpender eenwording. De eenwording met de goddelijke Geest wordt in
meestal kortdurende ervaringen beleefd, maar via een langer proces van omvorming
in heel de persoonlijkheid geïntegreerd.’ In verschillende deelstudies behandelt Bras
vervolgens de relatie van diverse protestantse theologen met de mystiek, onder wie
Abraham Kuyper, Willem Jan Aalders, Kornelis Heiko Miskotte, Johan Herman
Bavinck en Arend Albert van Ruler. Ook de Nadere Reformatie wordt in het licht
van de mystiek besproken. Bras heeft zich verder verdiept in dichters als Willem de
Mérode, Henriette Roland Holst en Maria de Groot. De sprankelende afwisseling
tussen de hoofdstukken zorgt dat je het boek met veel plezier tot je neemt, maar
niet in één keer uitleest. Af en toe een hoofdstuk of twee, dan heb je weer genoeg
stof tot nadenken.
Ik zoom in op twee hoofdstukken die mij bijzonder aan het denken hebben gezet.
Het ene hoofdstuk gaat over een dichter, het andere over een groep theologen: de
Nadere Reformatie.
Het werk van Willem de Mérode kende ik uiteraard al - hoewel het een tijd terug
was dat ik iets van hem gelezen had - maar ik had me nooit eerder verdiept in het
mystieke karakter van zijn werk. Bras vat de achtergrond van de mystiek in het werk
van De Mérode treffend samen. ‘De spanning tussen zijn erotische verlangens, het
taboe daarop in de samenleving en zijn orthodoxe geloof vormde een voedingsbodem
voor een mystiek verlangen dat zich richtte op de hemelse minne.’ Ik citeer een
regel uit ‘Dialogue Mystique’ uit de bundel Overgave (1919) om hier een voorbeeld
van te geven. Het gedicht is geënt op de bruidsmystiek uit het Hooglied. ‘Ach, Heer,
ik weet niet, wat ik wil. / Mijn hart heeft liefde en alle hoop verloren. / “Open uw
deur... ik min u als tevoren. / Open uw deur... ik maak u goed en stil!”’ Het taboe op
homoseksualiteit dat mede als ‘voedingsbodem’ voor zijn mystiek heeft gefungeerd,
komt duidelijk naar voren in de bundel Rozenhof (1925), die hij in de gevangenis
schreef, nadat hij was veroordeeld vanwege seksueel contact met een minderjarige
jongen. De vrome kerkgangers krijgen de wind van voren. ‘Zij zeggen: “Wij vergeven,
maar ga heen! / Wij hebben met de zondaars niets gemeen. / Wie God verliest,
wordt van zijn volk verstooten!” / Maar de verlaatnen vinden God alleen.’ Een gedicht
dat in dit hoofdstuk geciteerd wordt en mij bij het lezen bijzonder raakte is ‘De
mysticus’ uit
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Langs den Heirweg (1932). Ik kon er niet omheen, ik moest het voorlezen aan
iedereen die het wilde horen. ‘Hij dacht: hoe vind ik God, waar is de Heer? / Daalt
Hij tot mij, of vaar ik op ten hemel? / Vlak voor hem was het bloeiende gewemel /
Van trillend gras, gelijk een bleekrood meer. / Er ging geen wind, maar elke halm
bewoog / Van zaligheid zoo schoon en rijk te bloeien. / Dat was geluk; hij zag het
purpren gloeien / Van 't heele leven, dat hen baarde en boog. / En hij begreep: het
leven stroomt uit God, / Die stuwt het door zijn scheps'len te aller kanten, / En tot
Hem keert het goddelijk verwante. / Hij is 't begin en einde van hun lot. / En hij
verbleekte, want de cirkel sloot. / Rondom en in hem, overal is hemel / Waar God
is... en Die stelde in 't gras gewemel / Hem als een halm vol leven en vol dood.’ De
vraag aan het begin, de zoektocht in de natuur, het antwoord in het neoplatoonse
stromende leven - ik moet er niet meer woorden aan vuilmaken.
En dan een totaal ander hoofdstuk, een hoofdstuk over de Nadere Reformatie:
de ‘Nederlandse gereformeerde vroomheidsbeweging van de zeventiende en
achttiende eeuw’. De Stichting Studie der Nadere Reformatie (SSNR) heeft ervoor
gezorgd dat er in de loop van de twintigste eeuw veel onderzoek is gedaan naar de
Nadere Reformatie en naar de relatie tussen deze beweging en de mystiek. In Een
met de ene worden deze studies besproken. W.J. op 't Hof, hersteld hervormd
predikant en bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (Hersteld
Hervormd Seminarium), is in dit kader niet onbelangrijk.
Het eerste deel van het hoofdstuk over de Nadere Reformatie stelde me teleur.
Ik had verwacht dat het hierin, gezien de chronologische structuur van het boek,
niet alleen zou gaan om studies naar theologen van enkele eeuwen terug. Het
hoofdstuk is een tamelijk saai overzicht van onderzoeken naar de relatie tussen de
Nadere Reformatie en de mystiek, terwijl het mij juist boeiend lijkt om na te gaan
hoe de mystiek van de Nadere Reformatie doorwerkt in de spiritualiteit van de
genoemde onderzoekers. Vanuit mijn eigen achtergrond ben ik mij ervan bewust
dat de mystiek van de Nadere Reformatie nog steeds een belangrijke rol speelt in
orthodox-protestantse kring. Veel predikanten die ik regelmatig heb gehoord zijn
gepokt en gemazeld in een soortgelijke mystieke geloofsbeleving.
In het tweede deel van het hoofdstuk wordt het iets beter, vooral als er een
uitgebreid interview met Op 't Hof wordt weergegeven. Toch blijft het geheel
oppervlakkig; het is de moeite waard om diepgaander onderzoek te doen naar de
relatie tussen de preken, meditaties en persoonlijke geschriften van predikanten in
de orthodox-protestantse gemeenschap en de mystiek. Ik geef een zelf op het
internet gevonden voorbeeld van een fragment dat hierbij zeker meegenomen zou
kunnen worden. Het fragment komt uit het slotwoord van Op 't Hof tijdens de
jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust
en de Zondagsheiliging (oktober 2010): ‘Het gaat om de verborgen omgang met de
Heere. [...] Als maar dit geweten mag worden dat de zonden verzoend zijn, dat je
mag weten waar je schuld gebleven is. Dat er een schuldovernemende Borg is. Dan
kan het niet anders als Hij je oudste Broeder is geworden of daar zal een verlangen
zijn. [...] Maar die grondtoon van het geestelijke leven gaat toch veel hoger dan de
tijd, die gaat door lucht en wolken heen naar de Heere Zelf toe. [...] Want dan zijn
we toch los van de aardse
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dingen. Dan kunnen we veel meer dan anders in meditatie zijn. Dan kunnen we
toch veel meer, net als Cornelius in Handelingen 10, den Heere geduriglijk bidden.
[...] En als het is dat er te weinig gebeden wordt, hoe komt dat dan? Omdat we veel
te weinig afhankelijk zijn. Omdat we, geliefden, ten diepste, niet leven uit den
Geliefde.’ Dat is wat je noemt protestantse mystiek anno 2010.
Kick Bras, Een met de Ene. Protestantse mystiek van Abraham Kuyper tot Maria
de Groot. Skandalon, Vught 2013, 350 blz., €32,50.

Els Meeuse

De warme adem van een twijfelachtige engel: Angelus Silesius
anno nu
Iemand die bevindelijk gereformeerden, evangelischen én antroposofen in het hart
weet te raken met telkens een poëtische volzin - dat moet wel een mysticus zijn:
iemand die, los van enige systeemdwang, diepteboringen doet in de even
gevarieerde als weerbarstige bodem van wat ‘de christelijke traditie’ heet. Zo leerde
ik in mijn jeugd van de dorpsdominee het volgende distichon (dat nog steeds, soms
in een nog krakkemikkiger vertaling, in kerkbodes en meditatiebundels opduikt): ‘Al
was Christus duizendmaal in Bethlehem geboren / maar niet in uw hart, zo waart
gij nog voor eeuwig verloren.’ Jaren later ontmoette ik een evangelische broeder
die zeer ingenomen bleek met deze liedtekst: ‘Die zoete naam van Jezus! Honing
op de tong, een bruidslied voor het oor, in 't hart een vreugdesprong.’ En een vage
kennis, goed thuis in de leer van Rudolf Steiner, citeerde in mijn bijzijn onlangs nog
met instemming: ‘Gott zeuget nichts als Gott: zeugt er dich seinen Sohn, so wirst
du Gott in Gott, Herr auf des Herren Thron.’
Geen van de drie kende overigens de auteur: de zichzelf Angelus Silesius
noemende Johannes Scheffler, een arts en filosoof uit de zeventiende eeuw. Op
grond van zijn levensgang - die hem van het lutheranisme in zijn geboortestad
Breslau via piëtistische groepen in ons eigen Holland richting Meister Eckhart en
de min of meer panentheïstische Jacob Böhme stuwde - zou je hem een verademing
kunnen noemen in een tijd die bol stond van de godsdienstige conflicten, ware het
niet dat hij zich in zijn laatste jaren ontpopte als een katholiek van het meest erge
soort. Zoals Bernard van Clairvaux, schepper van tere bruidsmystiek, zijn hakken
vierkant op de lange tenen van de autistische scherpslijper Pierre Abélard plantte
om hem tot nederigheid te dwingen, zo ging Silesius als vijftiger hevig tekeer tegen
alles wat in zijn ogen geen zuivere wierookgeur afgaf. Met kennelijk genoegen
stookte hij in tientallen traktaten de hel op voor vrije geesten, lutheranen, lauwe
katholieken en wat de duivel verder nog aan trawanten heeft rondlopen op dit
ondermaanse. Ook (of misschien liever: juist) mystieke zielen hebben geen patent
op heiligheid.
Der cherubinischer Wandersmann heet de verzameling van 1675 hoofdzakelijk
tweeregelige epigrammen, allemaal in dezelfde statige versmaat (zesvoetige jamben,
alexandrijnen geheten) en verdeeld over zes boeken. Zelf betitelde hij ze als
‘geistreiche Sinn- und Schlußreime’ en dat zijn het ook: minimeditaties over God
voorbij tijd en eeuwigheid, alles en niets, leven en dood en hoe een verlost, dus
verlicht, mens daarin delen mag. Over de liefde als vervolmaking van al-
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les. De natuur als spiegel. Uiteraard ontbreken de gevoelige Jesu-liedekens niet en
wordt de gezegende schoot waarin Maria de Godmens ontving passend bezongen.
Ik gebruikte de herziene kritische editie van Louise Gnädinger (Stuttgart, 2000) een
tijdlang als scheurkalender: één bladzij met steeds zeven verzen per dag, dat is net
te doen.
Zoals ik hierboven al duidelijk maakte, gaan we in Nederland nogal slordig met
deze erfenis om. In 1971 publiceerde Jacques Benoît een ruime bloemlezing onder
de titel Angelus Silesius. Een zwerver tussen hemel en aarde, voorafgegaan door
een beknopte biografie en een fraaie beschouwing over zijn mystiek en dichterschap.
Ik betaalde in 2002 vijf euro aan een antiquair in Utrecht voor een exemplaar dat,
aardig detail, aan de nieuwetijdsdenker Karel Douven had toebehoord. Daarna heeft
voor zover ik weet niemand zich meer op vergelijkbare schaal aan de Poolse engel
gewaagd en dat is jammer; de vertaling van Benoît doet inmiddels vrij oubollig aan.
Enige actualisering is zeker de moeite waard - waarbij ik eerder aan een H.J. de
Roy van Zuydewijn denk dan aan Jan Rot. Het zou aardig zijn als mijn handjevol
Silesius hieronder, onder de titel Een engel op drift, een stimulans betekende in die
richting.
- In evenwicht: geen liefde meer, geen lasten. / Jij houdt je aan God, God zich
aan jou vast. [I, 293]
- Mijn bloed, mijn lijf en leden - ik ken God / door en door. Hij zit diep in mijn
botten. [I, 216]
- Gewoon als mens kom je bij God niet binnen, / tenzij je je als God kunt
aandienen. [V, 219]
- God wil het liefst mens onder mensen zijn - / kind aan de borst, geen godheid
aan de wijn. [III, 11]
- Je bent er wel en niet. Je was er altijd. Nooit. / Je hebt je tot hemelse God
ontplooid. [I, 92]
- Van God komt niets dan God. Hij openbaart zijn Zoon. / Zodat ik, God naast
God, mag zitten op zijn troon. [VI, 134]
- Jezus heeft me vol geraakt - / geen plekje waar ik hem niet voel. [III, 27]
- Zonder mij bestaat God geen moment. / Hij is niet tegen mijn vergaan bestand.
- Wat ik van God, maar Hij ook van mij heeft: / overgelukkig, zonder zorgen,
leven.
- Zo klein is God: als ik. En ik: zo groot als Hij. / Wij zijn verbonden door die
wederkerigheid. [I, 8-10]
- Onbegrijpelijk: God die zichzelf verloor / voor mij. Ik word zijn hergeboorte. [I,
201]
- ‘In Bethlehem, in Bethlehem..!’ Nou en? / Jíj moet de plek van Gods geboorte
zijn!
- ‘De Heer heeft mij verlost op Golgotha.’ / Dat kruis moet rechtop in jouw leven
staan!
- ‘De Heer is opgestaan, Halleluja!’ / Laat jij dan in jou de dood zijn gang gaan?
[I, 61-63]
- De kruisiging: voltooid verleden tijd? / Christus lijdt nog steeds. Hij lijdt en lijdt.
[V, 159]
- Lijken op God: anders dan alle anderen / en dan jezelf zijn. Niets mag dit
verhinderen. [I, 84]

Mart van der Hiele
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Noot: de Engelstalige Wikipedia-pagina die gewijd is aan Angelus Silesius is
up-to-date en, voor zover ik kan beoordelen, foutloos. Helaas is er op
Nederlandstalige sites weinig bruikbaars te vinden, om van presentabele vertalingen
maar te zwijgen.

Heel lang bidden
Psalm 119: veruit de langste psalm, een mozaïek, de psalm van de ‘Vreugde der
Wet’, een magistraal uitgebouwd acrostichon, een rederijkersprestatie die veel meer
is dan dat, een verstilde tekst die steeds verspringt, een gedicht dat om een heel
bepaald soort aandacht vraagt. Dat was mijn beeld tot nu toe. Met de woorden van
Marie van der Zeyde, de kompane van Ida Gerhardt (ze vervaardigden samen een
ritmische vertaling van het hele psalmboek): van deze psalm geniet je zoals je van
het bos geniet - elke boom is anders, elke boom lijkt op de andere. In ‘119’ kun je
wandelen.
In 2006 maakte Menno van der Beek een integrale vertolking voor Psalmen voor
nu, de gitaareditie van de psalmen waarbij meer Liter-dichters nauw betrokken zijn.
‘Geen woord te veel’ heet die tekst. We namen hem op in Liter 44 (2006, nu na te
lezen op leesliter. nl). ‘En als ik goed heb opgelet, / dan zingt uw wet in mij. / Ik heb
uw woord. Ik houd uw wet. / Maar ga niet bij mij weg.’ Of ook: ‘Uw woord is zachte
zoetigheid / die zo naar binnen glijdt.’ Van der Beek laat elke strofe met een andere
letter van het alfabet beginnen. Daarmee volgt hij het Hebreeuws: in de
oorspronkelijke tekst beginnen alle acht dubbelregels van elke strofe telkens met
dezelfde letter, beginnend bij de alef en eindigend bij de taw. Op die manier krijgt
elk van de tweeëntwintig letters van het Hebreeuwse alfabet zijn eigen strofe.
In Jan Siebelinks Knielen op een bed violen leert zoon Ruben speciaal om zijn
vader Hans te plezieren en in een poging emotioneel contact met de steeds afweziger
man tot stand te brengen alle versjes van de berijmde Psalm 119 uit zijn hoofd. In
het psalmboek van 1773 zijn dat er achtentachtig. De vader kan het echter niet
volbrengen deze megaprestatie van zoonlief aan te horen. Al na het zevende couplet
meent hij hem te moeten onderbreken. Want dit kon niet goed zijn, de regels zo
afraffelen, zo mechanisch met de woorden omgaan. Daar waren de psalmen die
David in het veld waren ingegeven niet voor bedoeld (hoofdstuk 43). In de roman
krijgt elk deel als motto een achtereenvolgend versje uit Psalm 119 mee. Daarmee
komen precies de zeven opgezegde coupletten aan bod. Daarna stopt het.
Psalm 119 als de ultieme uitdaging: dat moet het voor de maker (makers?) ook
zijn geweest. De dichter heeft zichzelf strenge regels opgelegd. Die van het
alfabetdicht is daarvan alleen maar de meest in het oog lopende. In Hoe streelt jouw
zegging mijn gehemelte zet de Nijmeegse karmeliet en emeritus hoogleraar
spiritualiteit Kees Waaijman (1942) het allemaal verhelderend op een rij. Dit boek
over ‘de spiritualiteit van Psalm 119’ geeft bovendien een mystieke lezing van de
psalm.
Hoe streelt jouw zegging mijn gehemelte kreeg in juni 2013 de Theologie
Publicatieprijs voor het meest vernieuwende, gefundeerde en relevante boek voor
een groot publiek van het afgelopen jaar. De jury oordeelde dat Kees Waaijman in
zijn boek de lezer weet te raken en te ontroeren met een uitleg van een van de minst
populaire psalmen. Dankzij colleges en cursussen verzorgd vanuit het Titus
Brandsma Instituut komt Waaijmans speciale manier van lezen en ver-
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talen inderdaad terecht bij een even breed als - toch wel - geselecteerd theologisch
publiek. Zo hebben vele spiritueel en mystiek geïnteresseerde protestanten in de
loop der jaren de weg naar Nijmegen gevonden.
Kees Waaijman plaatst de hele psalm binnen de context van een mystiek
verlangen naar eenheid met God. Met ‘Wezer’, zegt Waaijman onder verwijzing
naar de godsnaam ‘Ik ben [erbij]’: Ik wees er. Waaijman hanteert zijn eigen taal en
is daar rigoureus in. Dat wil zeggen: hij wil het Hebreeuws de lezer en zichzelf aan
den lijve laten voelen, op een manier waar bijvoorbeeld de ‘Nederhebreeuwse’
Naardense Bijbel van Pieter Oussoren niks bij is. De vertalingen van Huub
Oosterhuis, die Thoratekst toen bij Querido van Lineke Buijs en Marianne Storm,
de vele werkvertalingen in Hebreeuws-lievende bijbelcommentaren: het verbleekt
allemaal bij de woordkeus van Kees Waaijman. De spiritualiteit die hij in zijn werk
op het spoor is, vergt wat hem betreft een vertaalwijze die oog heeft voor het
biddende, het concrete en het literaire. Spiritualiteit is niet gebaat bij abstractie en
afzien van het lijfelijke. Dat blokkeert. Nodig is een ‘hermeneutiek van de streling’.
Dat leidt tot taal die je wellicht moet horen tijdens een gezamenlijke lezing of
anders je eigen moet maken met een bijbel of www.biblija.net ernaast. Waaijmans
toelichtingen zijn waardevol, maar verklaarden mij toch te weinig. Ik wil ook
terugvertalen naar het Nederlands dat ik ken en dan proeven wat Waaijman toevoegt.
‘Ja, ik wees als een buidel in de walm, / jouw kerven vergeet ik niet’, luidt vers 83.
De Nieuwe Bijbelvertaling (2004), schrijft daar, onder de redactie van dichter Tom
van Deel: ‘Al schrompel ik weg als een leren zak in de rook, / uw wetten vergeet ik
niet.’ Dat is een stuk helderder.
Waaijman gebruikt ‘ik wees’ om het voortduren te benadrukken, zoiets als de
Engelse ing-vorm, en vermoedelijk ook om dichtbij de naam Wezer te blijven. De
buidel in de walm begreep ik zelf pas toen ik in de NBV de leren zak had zien
schrompelen. Het uitleggende ‘al schrompel ik weg als’ is Waaijman mogelijk te
veel invulling, ik hang gewoon een buidel te wezen in die walm. Waarom ook niet,
het is kort en krachtig. Als je je er eenmaal aan gewonnen geeft, gaat het wel iets
doen. Inhoudelijk dan. Literair vind ik het lastiger. De woordkeuze brengt je soms
al te dicht bij de gorgelrijmen van Cees Buddingh (‘Ik ben de blauwbilgorgel / ik lust
alleen maar korgel’). Terwijl je het eerder zoeken moet bij Lucebert: ‘er is ik en er
is / daarin een naam [...] // wel mijn weg ik op / en mijn mij ontmoet ik / wij komen
bijeen’. Of bij de psalmen in de bewerking van Lloyd Haft. En bij Hadewijch natuurlijk.
‘[...] jouw kerven vergeet ik niet’: waarom ‘kerven’ voor ‘wetten’ of, in andere
vertalingen, ‘inzettingen’? Waaijman wil het Hebreeuwse idioom zo letterlijk mogelijk
proeven. Dat betekent: voorafgaand aan het cliché dat elk normaal gebruikt woord
wordt. Dus ook: voorafgaand aan het Hebreeuwse cliché. De wetten of inzettingen
zijn in hun oorspronkelijke betekenis, begrijp ik van Waaijman, begrenzingen,
grenspalen. Denk aan landje pik. Vandaar ‘kerven’. Maar je moet ook denken aan
graveren, uithouwen of schrijven. Het voorgoed geschrevene dus. Dit woord ‘kerven’
is in het Bijbels Hebreeuws het gewone woord geworden voor de wetten van het
land of van een heerser. ‘Bepalingen’ zou dan mijns inziens het meest precieze
reguliere Nederlandse woord zijn, maar ik heb geen vertaling gevonden die dit woord
op deze plaats gebruikt. Waaijman houdt het bij kerven, die je zo concreet
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mogelijk en liefst lichamelijk op moet vatten. God heeft de naam van Sion in zijn
handpalm gekerfd; zijn wetten zijn voor de ik-persoon in deze psalm kerven. Ze
kunnen er blijkbaar ook in snijden. Maar het ik heeft ze lief en wil er nooit van z'n
leven vanaf, pijn of geen pijn.
De liefde voor God is hier hetzelfde als de liefde voor Gods wet. God laat zich
kennen in zijn ‘wijzing’ (de letterlijke vertaling van ‘Thora’). Wat die wijzing dan
behelst, wordt in heel Psalm 119 niet vermeld, laat Kees Waaijman zien. Daarin is
deze tekst uniek in de Hebreeuwse Bijbel. De tekst draait van begin tot einde om
hoe ‘ik’ onophoudelijk smacht naar ‘jou’. De geboden zijn de huid van het jij, zou je
kunnen zeggen, en het ik schurkt daar zo dicht mogelijk tegenaan.
Er is alleen die wet, er zijn hier zelfs geen wetsrollen of gegraveerde stenen,
constateert Waaijman. Wel krijgt de wet acht verschillende namen, die op het oog
onregelmatig maar zinvol gespreid zijn over de strofen van de psalm. Elke strofe
heeft acht dubbelregels, maar in slechts zes van de tweeëntwintig komt keurig het
hele achttal voor. Zo legt de dichter zijn accenten. Naast de ‘wijzing’ en de ‘kerven’
is er sprake van: ‘getuigenissen’ (NBV: richtlijnen), ‘kommernissen’ (regels), ‘geboden’,
‘schikkingen’ (voorschriften), ‘aanspraak’ (woord, Hebreeuws: dabar) en ‘zegging’
(belofte).
Zo leidt Waaijman ons door de psalm. Met al mijn hart vraag ik Jou (10a),
Ziedenden dollen mij ten uiterste [...] Schroeiing pakt mij bij doemenden (51a, 53a),
Van Jou ben ik, bevrijd mij, / ja, jouw kommernissen vraag ik (94), Doemenden
geven mij de sprenkel (110a), Bewarend, Jij, Wezer, / en recht zijn jouw schikkingen
(137), Mijn juilen nadere voor jouw gelaat, Wezer (169a), Mijn lippen kwelmen van
viering (171a). De werkwoordsvormen in de ik-vorm en die in de jij-vorm houden
elkaar over de hele psalm genomen qua aantal precies in evenwicht (Waaijman
verwijst frequent naar de literaire benadering van hebraïcus Jan Fokkelman).
Niettemin is de beweging volstrekt uit balans: Ten einde is mijn ziel om jouw
bevrijding, / jouw aanspraak wacht ik. // Ten einde zijn mijn ogen om jouw zegging,
/ ze zeggen: ‘Wanneer troost Jij mij?’ (81-82). De psalm is een lange kreet om God,
met alle spel en pijn die je daarbij kunt bedenken.
En daarmee heb ik met Hoe streelt jouw zegging mijn gehemelte toch een heel
nieuwe 119 gekregen. Eenmaal gelezen met oog voor een mystieke aantrekking
en afstoting verliest de psalm voorgoed zijn rust.
Kees Waaijman, Hoe streelt jouw zegging mijn gehemelte. De spiritualiteit van psalm
119. Ten Have, Utrecht 2012, 320 blz., €22,99.

Gerda van de Haar
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[Nummer 74]
Van de redactie
Het stond in de krant, rond Pasen dit jaar: men goot in Australië, in 1927,
opgewarmde teer in een trechter, om te kijken hoe snel het eruit druppelen zou.
Want al koelde de teer glashard af, technisch en wetenschappelijk gezien is teer
een vloeistof. En inderdaad vielen zomaar de eerste druppels: in 1938, in 1947 en
toen in 1954. Enzovoorts. Iets om naar te kijken voor de geduldigen.
Helaas, John M., die het experiment vanaf de jaren vijftig tot het begin van de
eenentwintigste eeuw professioneel in de gaten hield, miste twee keer een druppel:
in 1988, toen hij net te laat binnenkwam, en in 2000, toen de webcam stuk was. De
druppel uit 2013 heeft hij niet meer mee mogen maken.
De situatie is voor ons, in relatie tot nog belangrijker dingen om ons heen,
waarschijnlijk vergelijkbaar. Daartoe is er poëzie, met daarin heel wat door iedereen
behalve de dichter gemiste druppels. In deze Liter bijvoorbeeld, om nog even in de
sfeer te blijven van de vorige editie, het mystieknummer, vindt u de gedichtencyclus
van Joost Baars. En de sterke verzen van Norbert Hummelt, dit jaar een ster op het
Rotterdamse Poetry International Festival, begin juni. Gaat hem zien. Er is een
poëtisch verslag vanaf de weg naar Babel door Mieke Zonneveld: ‘Maar op een
dinsdagmiddag sloeg ik links / in plaats van rechts, de kaart kon anders uitgelegd.’
Veel poëzie in deze Liter, met onder andere subtiele regels van René van Loenen,
Wim Brands en Juliën Holtrigter: ‘Daar gaat de bloemist met zijn kransen, / die net
als de dichter belang heeft bij sterfte.’
Gastschrijver Désanne van Brederode schrijft, wordt herlezen en geïnterviewd.
Van één van de oprichters, de éminence grise van Liter, Hans Werkman, is er een
verhaal dat een roman gaat worden.
Liter druppelt vier keer per jaar bij u binnen. Wij nodigen u uit om, ondanks dit in
verhouding hoge tempo, in de geest van John M. scherp op te blijven letten. Een
goede zomer gewenst. Neem meer boeken mee dan u van plan was. En Liter.
Ten slotte: houdt u ook leesliter.nl in de gaten. Daar verschijnt binnenkort een
essayblog van onze vorige gastschrijver Marcel Möring over ‘zijn’ literaire canon.
Daarnaast worden exclusief op leesliter.nl ter gelegenheid van de Maand van de
Afrikaanse roman (september) bijna dagelijks bekende en nieuwe Afrikaanse romans
én dichtbundels besproken.
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Joost Baars
Gedichten
Binnenplaats
het geritsel van bomen is
niet het geritsel van bomen.
het is uw stem. het geritsel
dat altijd hetzelfde is, is niet
altijd hetzelfde. het opent me,
dringt bij me binnen, naar de
plek waar u bent, waar u blijkt
te ontbreken. ineens hoor ik
uw vredig woedende vrede, niet
in het geritsel, maar in het geritsel
dat het geritsel doet klinken,
uit een plek in mij die niet klinkt,
waar de taal waarmee ik dit zeg
niet bestaat, totdat u het zegt, waar
u wordt geboren in het geritsel
van het geritsel van het geruisloze ritselen, en mij erin maakt.
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Binnenplaats
na deze dag had ik verwacht
u woedend aan te treffen,
maar u ritselde zo zacht
dat ik uw toorn vergat
en opstond,
over het balkonhek leunde,
alsof ik
met heel mijn zwaar gemoed
kon zijn in u. als de twee flats
kruislings aan uw weerszijden
spreidde u uw armen, en de wolken
in het maanlicht werden kussens
voor mijn duister hoofd. wie bent u,
die zich uit willekeur kan binden
in mijn blik? en wie ben ik
dat ik u zie wanneer ik zie naar u?

Liter. Jaargang 17

4

Binnenplaats
voor Hans Groenewegen
zoals u daar nu ligt, zoals ik
u nu zie, kalm, placide, vers
aangelegde houtgrindpaden,
tussen aangeharkte perken
door, zo ver verwijderd van
de zee die u ooit was, omvat
door eindeloos veel thuizen,
alsof een lege kom gekeerd
in u is neergezet, zo zwijgt u
als ik bij u ben. zeeën stromen
niet, door wind, bodem, en tijstroom stromen stromen door
ik weet niet welke zee die in u
klinkt als stadsgeruis. ik bid
dat u, als ik mijn ramen open,
mij ontthuis, het niet-u zult
ontdrijven dat u overvloedt.
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Binnenplaats
is hij nu hij in u is
opgegaan nu een
met u? bent u de
u die ik altijd al
voor me had? of
hem die mij u
overspoelen liet?
of beiden? beiden
niet? u die ik zie
als ik u noem,
bent u de u
die ik dan noem,
als ik u zie?
of bent u u
die ik weerspreek
als ik weer spreek
van u?
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Binnenplaats
weerspreekt u mij? u
met uw wild ontloken
groen, buren rondom
die barbecueën, van
gedachten wisselen
die ik niet hoor, waar
ik geen plaats in heb,
zoals ik ook geen
plaats meer heb in
u. ik zie u toch? daar
bent u. recht voor
mijn neus. absoluut niet
dood. maar wel in mij.
waarom? doet u alsof u
er niet bent, of ben ik
er niet meer voor u?
zegt mij dit zwijgen
iets, of zeg ik mij voor
u onhoorbaar? en als
u in dit onderlinge nietbestaan hervonden
wordt, wie vindt u dan?
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Binnenplaats
ik heb u gezocht en u heeft mij
gevonden. wat is het
dat u in mij zoekt? ik volg
uw blik die zich altijd weer richt
op mij, zich altijd weer afwendend,
denkend, doet u dat
of ik? kijk, ik ben zonder u
nergens,
ankerloos, en schipper
in uw licht
met wat u in mij ziet. u maakt mij
bitter, u verlangt van mij dat ik
iets word dat op u schipbreuk lijdt.
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Binnenplaats
soms vliegt in u een parkietje
rond, een fel groengele stip
in grauw. is haar aanwezigheid
gevolg van illegale import?
is zij aan een van ons ontsnapt?
is ze van iets voorbode,
een keer, een zee? aan europese
kusten aanspoelende ziellozen,
kondigen zij aan of af? en wat?
heeft u hen lief zoals u
mij liefheeft? of haat u hen zoals
u mij ook haat, mij vraagt
in u te sterven, mij koestert
als uw tegenbeeld, uw zelfgeschapen anomalie. ik
rook graag als ik bij u ben,
ik weet niet of dat is omdat
ik dood wil of omdat ik
eindelijk wil leven.
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Wilke de Braal en Els Meeuse in gesprek met Désanne van
Brederode
‘Geloven is een beerput opentrekken’
Désanne van Brederode lijkt de rol van gastschrijver van Liter perfect te passen.
De filosofisch geschoolde schrijver geeft er in haar romans en essays keer op keer
blijk van dat geloof en literatuur voor haar onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
In een café in haar woonplaats Amsterdam vragen we Van Brederode naar haar
inspiratiebronnen en beweegredenen. ‘Ik hoop met mijn romans mensen te verleiden
tot het stellen van bepaalde vragen. Die vragen kunnen mijn lezers alleen zelf
beantwoorden.’
*

In Nederlandse schrijvers en religie (2010) stelt Jaap Goedegebuure: ‘Met haar
debuut heeft ze een duidelijk signaal afgegeven dat geloven een kwestie is van
verbeelding, inbeelding zelfs.’ Wat vind je van die uitspraak?
Wat mij betreft is inbeelding iets heel anders dan verbeelding, waarbij ik het eerste
begrip vooral associeer met aanmatigend, egocentrisch wensdenken, dat zelfs tot
waanvoorstellingen kan leiden. De verbeelding vraagt om afstand en precisie, het
is een vorm van kunstzinnig doordenken op - waarbij de uitkomst niet al van tevoren
vast mag staan. Het kan bijvoorbeeld zinvol zijn om je te verbeelden dat je bepaalde
daden misschien na de dood ‘terug gaat krijgen’, zonder dat dat meteen de hel hoeft
te heten. Zolang je die gedachten maar niet zodanig absoluut neemt, dat je echt
gelooft dat er hierna een meneer staat met een drietand en hoorntjes.
Maar als geloof alleen maar verbeelding is, dan lijkt het daarmee een spel of
fantasie waarin je je veilig kunt terugtrekken omdat je deze wereld te complex of te
saai vindt. Geloven betekent voor mij juist betrokken zijn op deze aardse
werkelijkheid: op deze tijd, deze wereld en vooral op de mensen die er deel van uit
maken. Misschien helpt de verbeelding je om een soort wakkerheid te oefenen. Hoe
zou iemand zich kunnen voelen die dit-en-dat net heeft meegemaakt? En wat
verlangt hij dan? Daardoor word je aanspreekbaar of, in bonhoefferiaanse zin,
bruikbaar.
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Een innerlijk landschap schilderen
De theoloog Bonhoeffer komt in de roman Stille zaterdag (2011) ook een paar keer
voor. Is hij een belangrijke inspiratiebron voor je?
Ja, één van de belangrijkste! Terwijl ik zijn werk nog niet eens zo heel lang ken.
Zijn boeken kwamen wel steeds op mijn weg, maar ik ben er pas echt werk van
gaan maken toen ik met man en zoon tijdens een meivakantie in Wrocław (Polen,
red.) was. We kwamen elke dag langs een mooi monumentje en op een gegeven
moment zei mijn man: ik ga toch eens kijken voor wie dat is. Toen zei hij: goh, wist
je dat Bonhoeffer hier geboren is. Bij thuiskomst besloot ik dat het tijd werd om zijn
boeken eens te gaan lezen.
Wat me zo dierbaar is in zijn werk is dat bij hem beide lijnen, die naar God en de
medemens toe, zo zuiver zijn. Bonhoeffer onderzoekt die hele precieze relatie tussen
zijn diepste ik en de Allerhoogste en dat altijd via Christus. Tegelijkertijd houdt hij
altijd betrokkenheid op andere mensen. Ik kan geen moment in zijn biografie
aanwijzen dat het ‘of-of’ is geweest. Niet voor niets is het symbool van het
christendom het kruis: pas op het moment dat die twee lijnen elkaar raken en er
een hart ontstaat in het kruispunt, hebben we het ergens over. Wat ik van Bonhoeffer
leer is dat de beslissende vraag is: ben jij er op het moment dat je er moet zijn? In
daden, een duidelijke uitspraak, in gebed? Dat is geloof! Alle andere dingen blijven
dan toch rammelende cimbalen. Stel dat je net op dat moment niet wakker bent,
niet dat ene uur kunt waken - dat vind ik ook beangstigend hoor, want wie weet val
je wel in slaap.
Die definitie van geloof, is dat iets wat je ook in je romans wilt leggen?
Dat weet ik eigenlijk niet. Voor mij begint een boek eigenlijk altijd met een vraag
of een kwestie waar ik al langer mee rondloop en die ik graag in fictie wil
onderzoeken. Er wordt bijvoorbeeld gedacht dat gelovige mensen nooit op een
ander verliefd worden tijdens hun huwelijk, omdat gelovigen allemaal angsthazen
zijn die zorgen dat ze dat soort gevoelens meteen uitschakelen. In Stille zaterdag
wilde ik graag laten zien dat het unzeitgemäss is om te erkennen dat je smoorverliefd
bent op elkaar en daar uit liefde niet in mee te gaan. Ik hoop met mijn romans
mensen te verleiden tot het stellen van bepaalde vragen, niet alleen ten aanzien
van die personages, maar ten aanzien van zichzelf. Die vragen kunnen alleen mijn
lezers beantwoorden, niet ik. Ik kan niet voor een ander bepalen wat goed is en wat
fout en hoe je daarmee om moet gaan. Dat is ook niet mijn missie, dat lijkt me veel
te eng. Maar als je iemand kunt helpen doordat je voor hem een ander innerlijk
landschap schildert dan dat van hemzelf, zou het kunnen dat hij zijn registers wat
oprekt. Zo gaat dat bij mijzelf in ieder geval vaak als ik een roman lees of een film
zie.
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Merk je dat Nederlandse lezers ontvankelijker zijn voor religieuze thema's in literatuur
dan pakweg tien, twintig jaar geleden?
Ja, ik heb het idee dat het grootste taboe van geloven er wel af is. Ik heb in het
begin van mijn schrijverschap weleens het gevoel gehad dat mensen dachten: pas
op, als je daarmee omgaat word je ermee besmet. Ik heb vaak het idee gehad dat
als een boek over iets religieus ging, er meteen niet meer onbevangen naar werd
gekeken. Mij valt op dat in films - steeds meer, maar het is al jaren zo - het religieuze
wel een plaats mag hebben. Je mag als cultuurliefhebber van Tarkovsky houden,
bijvoorbeeld, maar ook van films als Des hommes et des Dieux.
Ik heb ook het idee dat de mensen die nog niet hard uit de kerk zijn weggehold,
zeg maar de echte blijvers, veel meer hebben nagedacht over de vraag: maar
waarom ben ik dan gebleven? Mij valt op dat zelfs de katholieken eindelijk zelf willen
en durven nadenken over het geloof, en ontdekken dat je zelf de Bijbel kunt lezen
en vragen kunt stellen. Dat is onder hen nog een heel nieuw terrein. Katholieken
hebben daardoor een soort onbevangenheid, terwijl je onder protestanten mensen
kunt tegenkomen met een houding van: je kunt mij niks meer vertellen hoor! En
vaak is dat dan ook zo. Protestanten hebben die onbevangenheid meer op het
gebied van het sacramentele, het liturgische, het zintuiglijke en rituele, zoals bij het
gevoelvol beleven van het kerkelijk jaar. Maar bij beide groepen denk ik: de manier
waarop de ‘blijvers’ nu met religieuze onderwerpen omgaan is dapper en vindt meer
dan voorheen plaats op een existentieel niveau. Er wordt niet alleen maar gezegd
dat het fijn is om iets voor daklozen te doen, maar men ervaart echt de noodzaak
om te doorgronden: waarom ben ik hier eigenlijk? Waarom ga ik nog wel naar de
kerk? Het gaat om een handjevol mensen, denk ik, vergeleken bij de mensen die
naar Idols kijken, maar dat geeft niet.

Geest, lichaam en ziel
In je eerste boek, Ave verum corpus (1994)...
Dat boek is al bijna dertig jaar oud! Ik zei laatst nog: ‘ik wou dat het er niet meer
was.’
Toch willen we graag iets uit je debuut citeren:
‘Ik geloof. Niet in abrupte veranderingen. Ze zullen zeker bestaan: mensen
die hun peuk uitmaken in de asbak en zeggen: “zo, dit was de laatste”,
om daarna jaren verder te leven zonder rook of de zucht ernaar. Ik geloof.
Het betekent weinig. Ik kan niet langs de deuren gaan met boekjes die
mijn heil en dat van medegelovigen beknopt verwoorden en bevesti-
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gen. Ik kan niet glimlachen, ik kan niet altijd in de Bijbel vinden wat ik
nodig heb als ik me eenzaam voel en van de wereld. Ik kan niet naar een
priester gaan, niet eens naar Oudegeest, met vastomlijnde vragen. Omdat
ik die niet heb. Omdat ik geloof en daarbij weiger te weten waarin. Geloven
is niet makkelijk of leuk. Geloven is een beerput opentrekken.’
Leuk om te horen, want ik kijk dat boek nooit meer in. Ik heb me eigenlijk niet
gerealiseerd dat er zoiets in stond. Mijn debuut is natuurlijk een beetje schreeuwerig
en hier en daar ook bedoeld om te choqueren en in dingen te porren - maar er zit
ook een diepe eenzaamheid in, omdat ik me moest neerleggen bij het feit dat ik
mijn geloof niet kon delen. Waarbij ik trouwens minder teleurgesteld was in de
ongelovige vrienden dan in gelovige mensen die ik leerde kennen: zeker aan de vu
waren er natuurlijk veel mensen die precies wisten wat goed en kwaad was.

Mensen die een heel vastomlijnd geloof hadden?
Ja. Op zich is het heel goed om over ethische dingen na te denken - maar de wet
vervullen is nog niet de liefde doen, dat blijft natuurlijk de ellende met het christelijk
geloof. Toch zie ik onder christenen veel mensen die rondlopen met het idee dat
als ze zich aan de Tien Geboden houden hun kostje gekocht is. Maar doe je de
dingen dan nog wel nadenkend, en vanuit je hart, ook waar het tegen de regels of
common sense indruist, en wat zijn je motieven? Ik had het idee dat je, om na te
denken over ethische vragen en over hoe je mens wilt zijn voor je medemens,
daarvoor eerst je eigen beerput open moet trekken. Je moet de draken die je
vanbinnen met je meedraagt voortdurend opzoeken en ze in de ogen kijken, in
plaats van ze af te dekken met het idee: ik ben gelovig, dus sta ik toch al aan de
goede kant. Dat vond ik toen. En dat vind ik nu nog. Dus ik ben niet écht in mijn
denken veranderd. Ik denk alleen dat naarmate ik ouder word, die beerput
opentrekken niet alleen maar belangrijk is voor een zo zuiver mogelijke relatie tot
God zelf, maar ook voor de relatie tot de ander. Ave verum corpus was een soort
zelfonderzoek, veel meer gericht op de verticale relatie met God. Ik wil niet zeggen
dat dat verticale nu een vanzelfsprekendheid is - dat kan het niet zijn, want dan valt
het als een plumpudding in elkaar - maar ik onderhoud het verticale nu juist omdat
ik hoop andere mensen steeds net iets belangrijker te vinden dan mezelf.
Dus afgezien van het zojuist besproken citaat neem je afstand van je debuut?
Nou ja, afstand, dat klinkt ook weer pathetisch. Ik zie mijzelf als iemand die door
op haar tweeëntwintigste een boek te schrijven zichzelf overschreeuwde. Ik was
me aan het losmaken van allerlei dingen waar ik kwaaiig over was, in een soort
na-puberteitse drift. Toen ik filosofie ging studeren, vond ik zoveel manie-
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ren van naar het leven kijken mooi en interessant, dat ik bang was om in al die
levensvisies mijzelf en het authentieke in mij kwijt te raken. Docenten konden
Nietzsche uitleggen en Plato, maar ik dacht: er is ook iets in mij! Die hartenkreet
moest er, voordat ik 'm op allerlei manieren kon uitleggen of verklaren of vanuit
allerlei gezichtspunten kon bekijken, nog even onverpest uit.

Is het feit dat je af wilde van allerlei theorieën ook een reden waarom de
hoofdpersoon in Ave verum corpus zo'n lichamelijke beleving van geloof heeft?
Wat voor mij lastig is geweest, is dat het eigenlijk een schijngevecht was. Dat heb
ik pas de laatste jaren beseft. In de hele westerse traditie, en trouwens in het Oosten
precies zo, denkt men voortdurend in tegenstellingen: geest, lichaam; man, vrouw.
In mijn debuut wilde ik die tegenstellingen verzoenen, want het lichamelijke kan wel
degelijk een diepe uitdrukking zijn van iets geestelijks. Later, in Hart in hart (2007),
maak ik een soort omgekeerde Freud-redenering. Freud zegt: alles wat je doet is
eigenlijk uitdrukking van je libido; mannen die op een vergadering druk aan het
praten zijn over financiële transacties zitten eigenlijk als een soort apen uit te maken
wie er straks met de meeste dames naar bed mag. Ik dacht: zou het niet omgekeerd
kunnen zijn en is seksuele drift niet een soort sublimatie of juist incarnatie van de
wens om de ander echt te kennen en gekend te worden in het hart? Dat is precies
wat ik in Ave verum corpus ben vergeten: het hart. Niet alleen maar opgevat als
symbool, want als je kijkt naar de mens zijn we helemaal niet alleen geest en lichaam.
We zijn geest, lichaam en ziel. De gevoelswereld - wat iets anders is dan de driften
- die zintuiglijke indrukken in zichzelf kan verwerken, reageert niet alleen op impulsen
maar ook niet alleen vanuit ideeën. Op het moment dat je die derde factor ziet, is
dat hele lichaam/geest-dualisme flauwekul, want er is geen of/of: er zijn die drie.
Ook religieus gezien klopt dat meer: als je er vanuit gaat dat we naar Gods beeld
en gelijkenis zijn geschapen en God is een drie-eenheid, dan is het heel logisch dat
wij ook uit drie delen bestaan.

Mystiek
Zou je kunnen zeggen dat je kijk op mystiek daarmee in Ave verum corpus eigenlijk
nog best wel lichamelijk is?
Ja, lichamelijk en steeds in een soort gevecht met de vraag waarom de geestelijke
kant van geloven zo benadrukt wordt. Maar voor mij is dat gevecht nu gewoon niet
meer aan de orde.
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In Stille zaterdag (2009) ontbreekt dat lichamelijke aspect dan weer helemaal.
Het erotische en zintuiglijke kan er absoluut nog zijn en het geestelijke evenzeer,
dus natuurlijk strijden die twee krachten in Stille zaterdag ook met elkaar. Ja, maar
met veel meer warmte. En veel meer gevoel, het is niet driftmatig, anders konden
mijn personages zichzelf ook niet terughouden. Maar tegelijkertijd gaat het over
mensen die reflecteren op wat liefde is. Die in een glimp de belangeloosheid van
de liefde kunnen beleven of het geschenk dat de liefde kan zijn. Een heel vervelend
geschenk in hun geval, omdat ze er voor hun gevoel niks mee willen en mogen
doen. Door de psychotherapie hebben we geleerd om te zeggen: als het me niets
meer oplevert, dan is m'n huwelijk over. Voor mij is de liefde tussen Sara en Maurice
helemaal uit dat economische vertoog losgemaakt. Het is een soort toegift, waarbij
de vraag ‘wat heb ik aan die ander en wat moet ik met die ander’ niet centraal staat.
Was het lastig om een protestantse vrouw een hoofdrol in je boek te laten spelen?
Nee, helemaal niet. Ik heb net als Goethe twee zielen in m'n borst: de ene is
luthers en houdt van het reformatorische en de ander is uiterst rooms en houdt niet
van het hele hiërarchische denken, maar wel van het liturgische. Die twee houden
elkaar zo'n beetje in balans, een soort innerlijke oecumene. Met het ideaal van
oecumene ben ik opgevoed: mijn vader leidde in een nieuwbouwwijk samen met
een vrouwelijke dominee kleine gebedsdiensten, zodat mensen in hun eigen wijk
naar de kerk konden blijven gaan. Maar ik had de indruk dat de twee stromingen
daarbij het waardevolste inleverden. De katholieken gingen steeds meer dingen
zien als een symbool en dan werd het Avondmaal een symbool voor samen delen.
Nou, dat is het ook, maar daar is niet alles mee gezegd. De protestanten op hun
beurt, die met een goede preek zouden kunnen komen, werden een beetje Huub
Oosterhuis-achtig. Dat vond ik jammer, omdat ik het juist zo mooi vind dat er zoveel
verschillende manieren bestaan om christen te zijn.
Zoals we in het vorige nummer van Liter hebben kunnen lezen, ben je de laatste
tijd bezig met de ideeën van de mysticus Dionysius de Areopagiet. Waarom?
De naam kende ik lang van de ‘negatieve theologie’: de idee dat je God wel van
alles kunt noemen, maar dat eigenlijk elk woord tekortschiet. Ik vind het zo'n mooie
gedachte dat, als je nadenkt over de grootsheid en de omvattendheid van wat het
goddelijke kan zijn, je dan kunt denken: dan zwijg ik maar. Op zo'n volle, doordachte
en gevoelsrijke manier spaar je God uit en tegelijkertijd is het een soort lofzang op
wie hij is. Dat is een omgang met het heilige die me erg ontroert. Hoe geef je blijk
van je religieuze vervoering of inspiratie op zo'n manier dat je niet stiekem zelf de
plek van God gaat innemen om te gaan vertellen hoe het alle-
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‘Ik heb net als Goethe twee zielen in m'n borst: de ene is luthers en de ander is uiterst rooms’
(foto: Levien Willemse).
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maal zit? Op een manier dat je niet verliefd wordt op je eigen ideeën, constructies
en je eigen mooie taal? Dat ligt denk ik altijd op de loer als je over het goddelijke
gaat schrijven. Waar mag je je mooie stem gebruiken om God te eren en waar sluipt
de ijdelheid binnen, waarin het eigenlijk helemaal niet meer over nederigheid of
dienstbaarheid gaat, maar gewoon over je finest moment - nou ja, die grens vind ik
mooi.

Wat spreekt je speciaal aan in Dionysius' denken?
Zijn ideeën over symbolen. Als hij schrijft over de hiërarchie van de engelen zegt
hij: ik kan er alleen over spreken in beelden, in beweging, in kleur. Hij roept je op
om je voorstelling en verbeelding zo ruim en open mogelijk te houden, omdat het
gaat om krachten en dingen die wij niet kunnen waarnemen met onze zintuigen.
Daarom hebben we het symbool nodig, of een woord als ‘engel’, om er nog iets van
te grijpen. Niet in de zin van: ach, het is maar een symbool, iets wat wij nodig hebben
om onze religiositeit vorm te geven. Er zijn mensen die, als het bijvoorbeeld gaat
om het Avondmaal, zeggen: het is een symbool. Dan denk ik: waarom zegt Jezus
dan niet zelf al: doe maar alsof, als je dit drinkt. Waarom zegt hij dan: dit is mijn
bloed, en niet: je zou dit kunnen beschouwen als een symbool Dat zegt hij helemaal
niet. Natuurlijk is het in die zin een symbool dat je weet dat, als je het onder een
microscoop legt, er geen bloedcellen in zitten. Maar je haalt de intensiteit en de
oprechtheid eruit als je de drinkbeker drinkt met het idee dat het een afspraak is,
een contract. ‘We spreken af dat we nu allemaal even doen alsof...’ Je herdenkt wat
mij betreft niet alleen Jezus' dood, maar ook dat iemand echt heeft gezocht naar
een manier om uit te drukken dat zijn liefde zo groot is, dat hij niet alleen met zijn
geest en gevoel bij ons en bij deze wereld wil blijven - maar zijn lichaam écht wilde
wegschenken, als iets dat aanwezig kan zijn. Het is dramatisch en tegelijk zo mooi
dat brood en wijn dan een teken worden van absolute offervaardigheid. Voor mij
gaat dat allemaal weg op het moment dat je met elkaar afspreekt: dit is een symbool.
Is dat iets wat je in je eigen werk ook probeert te laten zien?
Dat weet ik niet. De inzet waarmee je een fictieve wereld vormgeeft, is misschien
wel echter dan de manier waarop wij nu met elkaar praten. Bij het schrijven, maar
ik denk dat het voor elk kunstzinnig werk geldt, is er geen escape. Je kunt niet
zeggen: ik ga het eens even een dagje wat minder doen. In vrijwel elk beroep kan
je best een keertje iets missen - een kleuterjuf die een dagje iets minder gezellig is,
of aan het wegdromen is - maar als je een boek schrijft kun je niet zeggen: op
bladzijde tweeënvijftig had ik even wat anders aan m'n hoofd. Nee, je moet er vol
in, zonder dat je weet wat het je zal kosten. Nu wil ik zeker niet de
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martelaar uithangen, want het is echt heel leuk om te doen, maar het schrijven van
een roman is denk ik vergelijkbaar met de beroepen van acteurs, zangers,
top-sporters en dansers: je moet je totaal geven. Je kunt het niet even wat minder
goed doen en denken: nou ja, het valt ze toch niet op.

Voel je je het meest thuis bij het schrijven van romans of bij het schrijven van essays?
Romans. Maar de afwisseling tussen die twee is wel belangrijk. Anders word ik
te veel iemand die in de verbeelding verdwaalt, terwijl ik op een gegeven moment
ook gewoon wil nadenken. Daarbij zit er in mij denk ik gewoon een aartscalvinist:
romans zijn niet nuttig!
Als je romans, zoals je eerder zei, mensen tot nadenken aanzetten, zijn ze toch wel
nuttig?
Ja, maar dat ze tot nadenken aanzetten is toeval en je moet die lezer ook maar
net winnen. Een roman schrijven is toch gewoon een uit de hand gelopen hobby.
Daarom vraag ik er ook geen subsidie voor. Ik vind het raar om mensen belasting
te laten betalen om mij mijn hobby te laten doen. Dat deugt niet!
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Désanne van Brederode
Lang zal ze leven
Spelers:
Moeder (75; alzheimerpatiënte)
Dochter Esther (40)
Zoon Johan (47)

Locatie:
Een kleine eenpersoonskamer in een verzorgingshuis. Moeder zit in een
gemakkelijke stoel; zoon zit op bed; dochter loopt heen en weer en zit af
en toe op een bezoekersstoel.
Esther

(Zet puntjes slagroomtaart op schoteltjes, deelt uit):

Nou, mam, voordat je straks op de afdeling gaat trakteren, vieren wij hier alvast
even als gezinnetje je verjaardag. Echt bijzonder, hè?
(Tegen broer):

Zo fijn, Johan, dat je hebt kunnen komen! Je ziet hoe mama geniet.
Johan:

Ze lijkt nog wel veel verder achteruit gegaan. De vorige keer dat ik hier was, met
Madeline, vroeg ze nog hoe het met ons ging. Niet dat ze benieuwd leek naar het
antwoord, maar gewoon: die kleine beleefdheidsdingetjes waar ze altijd zo aan
hechtte... Die waren er nog wel. En op vragen van ons zei ze ook nog wat terug.
Nu komt er helemaal niks meer. Ook niet naar jou. Terwijl je toch zo veel voor haar
doet. En toch het nodige hebt meegemaakt. Lijkt me best lastig, af en toe.
Esther:

Ach, nou ja... Toch hebben mama en ik nog steeds heel veel plezier, hè mam? Je
vindt het altijd heel leuk als we gaan zingen - dus denk ik dat we dat maar eens
moeten gaan doen. Johan? Lang zal ze leven? Of...
(Voorzichtig zingend)

: Er is er één jarig, hoera...
Moeder

(Valt in):

Hoera, hoera! Dat kun je wel zien, dat is HIJ... Dat vinden wij allen zo prettig, ja ja,
en daarom zingen wij...
(Esther zwijgt. Moeder zingt alleen, stralend)
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: BLIJ...
Esther:

Zij leve lang, hoera, hoerá...
Moeder:

Hij leve la-hang hoera, hoera, hij leve lang HOERA!
Johan

(Beetje geërgerd, want hij probeerde al door het zingen heen te praten):

Kijk,
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Esther, dat bedoel ik. Ze zingt ‘hij’. Ze heeft dus niet eens door dat ze jarig is. Als
je een kerstliedje met haar was gaan zingen, had ze dat ook heel leuk gevonden.
Esther:

Ja-ha, dat víndt ze ook heel leuk. Vorige week hebben we hier nog uit volle borst
‘De herdertjes lagen bij nachte’ gezongen. Zomaar. Voor de lol.
Moeder:

Ja, voor de lol! De LLLOLLL!
(Schatert het uit, vindt het woord kennelijk grappig)
Esther:

Moet ik jou misschien even helpen met je taart, mam? Nu is de slag-room nog lekker
fris.
Johan:

Ik heb hem in onze koelbox meegenomen. Zo, hop, rechtstreeks van de
banketbakker, ik ben niet eerst nog even langs huis gegaan.
Esther:

Hij is heerlijk, Johan. Een chique kwaliteitstaart. Met marsepein, en volgens mij ook
één of ander likeurtje erin, en een laagje pure chocolade op de bodem... Want áls
je het dan doet, dan doe je het ook goed. Eigenlijk ben ik net zo, dat weet je. Maar
ik kan het me tegenwoordig niet meer permitteren. Geeft niet. Die taartjes van de
Hema zijn ook prima. Het gaat om het gebaar, wat mij betreft.
Johan:

Iedereen moet zuiniger aan doen. Wij krijgen korting bij onze patisserie, omdat
Mirjam daar een paar jaar op de zaterdagen en in de vakanties heeft gewerkt. Haar
stage in Zuid-Afrika moest ze van Madeline en mij natuurlijk wél voor een deel zelf
financieren. Niet dat we het niet op de bank zouden hebben, zo'n bedrag, maar
gewoon: we willen niet dat onze kinderen er maar klakkeloos van uitgaan dat papa
en mama wel weer even zullen lappen. Aan bepaalde dingen en belevenissen hangt
een prijskaartje, dat mogen ze best weten. Alleen de heenen terugvlucht hebben
wij voor haar betaald. Prijzige tickets. Ach, wat schrok dat kind. Want ze mogen dan
de hele wereld in hun smartphone hebben, maar over sommige dingen blijven ze
onwetend. Naïef. Dat zal bij jouw jongens niet anders zijn.
Esther:

Nee. Maar die zie ik trouwens nog niet naar Zuid-Afrika gaan.
Johan:

Je moet er ook van houden. Die luxe lodges in die wildparken, elke dag een barbecue
op het strand, en dan voor de zoveelste keer in zo'n jeep op safari... Is mooi voor
even, lekkere lokale bubbelwijntjes drinken aan de rand van de pool, en dan maar
kijken naar die weidse natuur, die indrukwekkende zonsondergangen... Maar wij
houden zelf veel meer van steden. Musea, de opera, markten, winkelstraten, kleine
kroegjes, terrasjes, af en toe een kerk.
Esther:

Zoals het op onze vakanties was. Vroeger. In onze kindertijd. Papa wilde altijd
kerkjes in.
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Johan:

Ja... Ook al had hij een pesthekel aan het geloof. Maar toch. Hij was er toch wel
door besmet, in de goede zin van het woord. Als papa nog had geleefd, had hij
Mirjam zeker gevraagd of ze ook nog een paar townships zou gaan bekijken - om
te zien of ze daar een klein projectje zou kunnen opzetten, ofzo. Er is nog
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genoeg te doen daar, in dat land. Helaas. Onze dochter kiest nu eenmaal voor het
topsegment in de toeristenbranche.
Esther:

Vind je dat jammer?
Johan:

Weet ik niet. Ik begin er maar niet over.
Esther:

Vanwege Madeline? Omdat Madeline uit zo'n eh... familie komt?
Johan:

Wat heeft dat er nou mee te maken? Het is inderdaad een goeie taart. En lekker
vers gebleven.
Esther

(Ontfermt zich weer over haar moeder, die rustig voor zich uit zit te staren, af en toe een
geluidje maakt, en doet alsof ze het gesprek tussen haar kinderen volgt):

Dat komt dus door die koelbox van jou. Ik heb er ook één, met van die elementjes.
Die je eerst een paar uur in de vriezer moet leggen. Wat ik altijd weer vergat.
Ik vrees dat Evert hem heeft meegenomen. Zij is dol op middagjes aan zee. Met,
inderdaad, zo'n lekker ijskoud wit wijntje erbij, je kent het wel. Die twee hebben
kennelijk alle tijd.
(Wacht op een reactie, vergeefs)

Johan:

Leek me wel handig met dit weer. Vroeger moesten mama en papa ook al van die
trucjes verzinnen om de drankjes en al het eten voor de visite koud te houden, weet
je nog? Het was op haar verjaardag altijd tropisch heet. In mijn herinnering dan. Ik
denk nog heel vaak aan die mooie buffetten in de tuin. En alle salades maakte ze
zelf.
(Esther is naast haar moeder gaan zitten, voert hapjes taart)

Esther:

Het heeft ook weleens gehoosd van de regen. Onweer zelfs. Maar ze bleven allebei
rustig. Dekten alles razendsnel af, iedereen droeg wat spullen naar binnen, de
parasols werden dichtgeklapt en in de schuur gezet, de tafelkleden... Alsof ze het
van tevoren met z'n allen hadden gerepeteerd.
(Tegen haar moeder)

: Ja, mam, daar was je echt een held in! Niet in de stress schieten, de boel meteen
aanpakken en vrolijk blijven. Altijd gastvrij.
(Tegen Johan)

: Ze organiseerden zulke feesten ook weleens voor anderen. Die geen tuin hadden.
Die niet zo goed waren in die dingen. Hun hele regionale Amnesty-clubje...
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(Geeft moeder een knuffel, moeder kust haar dochter blij terug)

Johan

(Veegt het zweet van zijn voorhoofd):

Omdat papa daar de voorzitter van was.
Esther:

Ja, en dan zaten ze ook nog in een comiteetje, iets met Chili... En ze hebben in het
dorp die Wereldwinkel opgezet. Hoe deden ze dat toch? Papa had een zware baan,
mama deed heel veel voor de Zonnebloem...
Johan:

Een airco is zeker te duur. Nou valt het in deze kamer nog wel mee, maar in die
gemeenschappelijke ruimte...
Esther:

Misschien voelen die mensen de hitte niet meer. Of niet meer zoals
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wij. Het valt me op dat mama niet meer goed kan ruiken. En proeven. Zij had een
gewone Hema-taart ook heerlijk gevonden.
Johan:

Het is een soort sauna, daarbinnen. Misschien hopen ze stiekem dat er een paar
uitdrogen en dan rustig eh... Dat scheelt weer, met die wachtlijsten.
(Wijst naar zijn moeder)

: Maar ze eet nog wel. Mam, je hebt slagroom op je neus.
Esther:

Ze voelt dat zachte en romige nog wel in haar mond, maar echt smaak? Dat lijkt
verdwenen. Een tijdje geleden had ik zelfgemaakte gehaktballetjes voor haar
meegenomen, haar eigen recept, met uitjes en kerrie en een beetje sambal erdoor...
Johan:

Haar specialiteit. Had ze vandaag ook maar meegenomen.
Moeder:

Haha! Ja! Het is LLLEUK!
(Haalt vinger door de slagroom, likt 'm af)
Esther

(Poetst met een servetje haar moeders mond schoon, praat door):

Geen teken van herkenning. Ze nam er twee, drie hapjes van en dat was het dan.
(Is weer druk met haar moeder in de weer. Johan staat op, pakt een map die hij op een
kastje ziet liggen, neemt hem mee en gaat weer zitten. Bladert erin)

Esther:

Daarin houden ze bij welke medicijnen ze krijgt, dat ze jeuk krijgt van synthetische
sokken, wanneer de kapper komt - je ziet het vanzelf wel. Ik vind dat ze dat hier
heel zorgvuldig doen. Dat schijnt niet overal zo te zijn.
Johan

(Knikt):

Ik weet het, ja.
(Leest verder. Merkt op)

: Mevrouw gedraagt zich verward als ze Mart Smeets op televisie ziet.
Esther:

Ja. Ik heb dat zelf ook een keer met haar meegemaakt. Dat ding staat de godganse
dag aan, en er was schaatsen... Ik vermoed dat ze hem voor papa aanziet.
Johan:

Kom op! Papa was slank, bijna mager! En die droeg niet van die idiote pipo-truien.
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Esther:

Maar het moet iets zijn in zijn mimiek, zijn stem. Mama begon zachtjes te snikken,
dat was heel erg om te zien. En je krijgt haar dan ook niet meer vrolijk. Ze reageert
dan helemaal nergens meer op.
Johan:

Nu dan wel?
(Bladert weer door de map. Esther knuffelt haar moeder weer, moeder lacht)
Johan

(Fluistert):

Gelukkig, dit is dus haar laatste feestje. Je hebt neem ik aan gezien dat er voor
overmorgen een afspraak met de verpleeghuisarts staat?
Esther:

Nee, niet gezien.
Johan:

Madeline en ik gaan overmorgen bij hem langs. Met dit.
(Houdt vel papier uit de map omhoog)

Of met de kopie ervan. Jij hebt er toch ook één, thuis?
Esther:

Is dat... Is dat haar verklaring?
(Stilte)

Johan. Dit meen je niet!
Johan:

Ook voor jou is het beter. Je bent hier nu al twee jaar een paar keer per week op
bezoek. Soms kom je in het weekend nog even... En toen ze nog thuis woonde, zat
je er iedere middag, na je werk.
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Esther:

Ik vond dat fijn om te doen.
Johan:

Maar Evert vond dat minder fijn.
Esther:

Zó! Die zit!
Johan:

Ik bedoelde het niet zo. Sorry.
Esther:

We waren anders ook wel gescheiden. Dat zagen Tom en David zelfs. Het ging al
heel lang niet meer goed. En toen kreeg hij dus die vriendin... Ik woon dichtbij, mijn
werk liet het toe, het was misschien zelfs een soort vlucht. Bij mama moest ik wel
alles loslaten, en heel aandachtig zijn. Waar heeft ze haar sleutels, liggen er geen
vieze onderbroeken in de oud papierbak, staat het gas uit? Samen heel, heel rustig
de plantjes water geven...
(Streelt de hand van haar moeder)

Anderen volgen daarvoor een dure cursus mindfulness.
Johan:

Jij je tegendoelpunt. Eén-één. Madeline heeft er anders heel veel baat bij.
Esther:

Het spijt me. Ik noemde maar wat. Ik weet toch helemaal niet op wat voor cursussen
je vrouw tegenwoordig allemaal zit? En het doet er ook niet toe. Ik wilde alleen maar
zeggen dat ik de meeste tijd met plezier...
Johan:

Dat weet ik. Madeline weet het. We bewonderen je enorm en je hebt nooit gezeurd.
En het ons niet kwalijk genomen dat wij... Nou ja, veel minder tijd voor mama hadden.
Nu ga je misschien zeggen dat het een kwestie is van prioriteiten stellen...
Esther:

Dat ga ik helemaal niet zeggen. Vul toch niet altijd alles al voor me in.
Johan:

Zo komen we op een zijspoor. Dat weet jij ook. Ik vul niks voor je in, het spijt me als
ik je die indruk gaf, en ik hoop dat het jou spijt dat je altijd weer even moet laten
merken dat Madeline niet jouw type is. Op die manier komen we natuurlijk geen
stap verder, en dat is vervelend, want ik wil je juist laten weten dat ik je dankbaar
ben, eerlijk waar, en dat ik me soms zorgen over je maak. Wanneer ben jij
bijvoorbeeld voor het laatst op vakantie geweest?
Esther:

En dit noem jij goed met elkaar praten? Je wilt toch geen
(fluistert het woord)

euthanasie, alleen omdat je mij na al die jaren een vakantietje gunt?!
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Johan:

Ook. Dat ook. Maar kijk nou gewoon eens goed... Dit is mama helemaal niet meer.
Dit zou ze nooit hebben gewild. Het is dat jij hier een paar van die
lavendel-geurdingetjes hebt opgehangen, maar in dit hele rothuis stinkt het. Naar
poep, naar pis. En daarover heen dan zo'n chemische walm van ontsmettingsmiddel.
Moeder

(Veert op):

Naar poep! Naar hoeperdepoep, ô hôh! Naar poepelepissss! Get! Ver! Der! Rie!
Johan:

Ja, mam. Dat is vies, hè? Getverderrie.
Moeder:

Getverderrie. Hondenpoep.
Esther:

Mama is jarig, Johan. En ik vond het alleen maar een ontzettend leuk
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vooruitzicht om hier te zitten, en jou weer eens te zien, te spreken, en ik hoopte dat
we daarna nog even bij mij thuis een borrel zouden drinken. Ik heb dan geen
gehaktballetjes gemaakt, maar wel andere lekkere dingen gehaald. David en Tom
zagen er echt naar uit. Hun oom op bezoek. En dan dit!
Ik hou van mama, ook al lijkt ze niet meer op de moeder zoals we die kenden.
Ook al heeft ze mij en de jongens niet kunnen troosten, niet kunnen opvangen, toen
Evert zijn spullen pakte.
Niet te geloven! Je hebt al een áfspraak?!
Mama mag in jouw ogen ‘ver heen’ zijn, maar ze leeft van moment tot moment,
en meestal is ze erg blij, op een stille manier. En ze geniet van aanrakingen, nageltjes
lakken en een beetje buiten rondkijken. En van kindertjes in een wandelwagen, en
het middagje koekjesbakken, noem maar op.
Johan:

Genieten, noem jij dat. Het is een kwestie van nog een paar formele controles, en
dan gaat het eh...
(kijkt op zijn smartphone)

donderdag 16 augustus gebeuren. Ja. Als ik net terug ben uit Tallinn.
Esther:

Maar jullie hebben mij daar helemaal niet in gekend. En van de arts of het
afdelingshoofd heb ik hierover ook niks gehoord. Ik ben toch ook een directe
betrokkene?
Johan:

Ik zeg toch ook niet dat wij jou erbuiten willen houden? Integendeel. Ik heb bewust
een donderdag gekozen, omdat jij dan toch al vrij hebt. Toch? Eén van de redenen
om vandaag te komen, is dat ik je dit zou kunnen vertellen. We hebben alleen maar
heel graag dat je meegaat.
Esther:

(Erdoorheen, zachtjes, snik in haar stem)

: We, we, we... Handig, hè, als je met z'n tweeën bent?
Johan:

Even niet zo flauw doen. Jij kent haar situatie het beste. Maar ik wilde je niet al over
de telefoon met dit voorstel eh... confronteren. Want we beseffen dat het voor jou
het allermoeilijkste is.
Esther:

Het gaat me niet om mij. Het gaat mij om mama.
Johan:

Tuurlijk! Wat moet ik thuis vertellen? ‘Mama vond de sjaal die je voor haar in Rome
heb gekocht ontzettend mooi, en ze was blij met de foto's uit dat resort bij
Stellenbosch en die van de wilde dieren in Klein Karoo, die Mirjam haar heeft
gestuurd, per post, keurig op tijd, heel attent...
We hebben gezongen en over vroeger gepraat, en je zult het niet geloven, maar
voordat mama trouwde heeft ze ook nog een tijdje wat gerommeld met niemand
minder dan Mart Smeets?!’
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(Staat op, gaat dichtbij zijn zus staan, kwaad, op fluistertoon):

Jij mag zo'n feestje leuk vinden, maar mama?! Die kliedert het liefste alles onder.
Zou ik ook doen, als ik toch niets meer proefde. Wij eten die taart voor haar, maar
haar maakt het allemaal geen bal meer uit. En over je zoons gesproken: je
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bent volgens mij vaker hier dan bij David en Tom. Geen wonder dat ze...
Esther:

Geen wonder dat ze wát? Dat ze niet de ambities hebben van die kinderen van jou?
Sorry: van jullie? Ga je die add nou ook al toeschrijven aan, weet ik veel, de
spanningen, en het feit dat ze altijd twee werkende ouders hebben gehad? Je hebt
nog nooit naar ze gevraagd. Terwijl ze de interesse van hun oom, van een
vaderfiguur, nu heel goed kunnen gebruiken.
En dan maar opscheppen over die van jou. In plaats van Tom te feliciteren met
het behalen van zijn vmbo-diploma. Dat is razend knap, zeker als je bedenkt...
Johan:

Zeg dan meteen dat dát je dwars zit. Moet je eens naar jezelf luisteren, wat jij erbij
haalt! En dan zou het jou oprecht alleen om mama gaan?! Misschien ontvlucht je
ook wel je moederschap. Omdat je het gevoel hebt dat je hebt gefaald. Wat niet
raar is, want dat gevoel kent iedereen. Maar zeg dat dan. Tegen mij kun je dat toch
zeggen? Doe niet alsof bij jou vierentwintig uur per dag de belangen van je moeder
vooropstaan. Dat is niet zo. Dat. Is. Niet. Zo. Het zijn voor een groot deel jóúw
frustraties. Die je er handig mee onderdrukt. ‘Kijk mij eens moreel zijn!’ Terwijl jij,
net als ieder mens, af en toe tot rust moet kunnen komen. De ontspanning die je
anderen niet gunt. Niet. Gunt. Je bent veel te bang voor de emoties die er dan zullen
bovenkomen!
Moeder:

Nou, nou, nou, nou, nou...
Esther

(Tegen haar moeder):

Johan is een beetje boos. Maar hij bedoelt het niet zo.
Johan:

Nee, inderdaad, mam. Ik bedoel het niet zo. Ik hou alleen maar zoveel van je, lieve,
lieve schat.
(Klopt zijn moeder onhandig op haar schouder)
Esther:

Maar echt, Johan, ik hoef niet zo nodig op vakantie. En ik ben dit voorjaar nog met
een vriendin een weekendje naar Ameland geweest. Dus.
Johan:

Je wilt vooral aan jezelf bewijzen dat jij een volhouder bent. Zo ben je, dat was altijd
al zo. Toen papa nog leefde, moest je voor alles complimentjes van hem. Die je nog
kreeg ook. Het lieve, geduldige meisje, dat altijd voor iedereen klaarstond... ‘Van
wie zou ze dat nou hebben?’ En nu lijk je er trots op dat jij het zo lang bij die egoïst
hebt weten uit te houden, ook al bedroog hij je onder je neus. Heerlijk, in stilte lijden!
Mijn zusje de martelares, die zelfs de ergste dingen van de zonnige kant bekijkt.
Altijd positief, net mama. Maar als je mama een plezier wilt doen... Als het je echt
om háár zou gaan... Ze heeft die verklaring toch niet voor niets ondertekend, toen
het nog kon?
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Esther:

Maar toen was ze alleen maar doodsbang. Toen wist ze niet... Toen kon niemand
weten dat ze... Dat ze bij alle aftakeling toch nog zo tevreden zou zijn.
Johan:

Klets niet. Ik weet het, ik heb makkelijk praten, ik kom hier één keer in de drie
maanden... Maar daardoor zie ik misschien veel beter... Kerstliedjes zingen in de
zomer! Het is vernederend.
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Esther:

Je weet het allemaal weer heel goed, hè? Met je zakenreizen, je stedentripjes. Met
je zoon in Harvard en je dochter bovenop de Tafelberg in Kaapstad. Jij wilt jezelf
en Madeline alleen bevrijden van een knagend schuldgevoel. Dat je van mij niet
hoeft te hebben, dat weet je ook.
Maar stel je voor, stel je voor... Dat jullie op een schitterend terras zitten, ergens
in Dubai of God weet waar, en je krijgt een sms van mij, dat mama eh...
Johan:

Hmm-mm, je hoeft niet opeens zo geheimzinnig te doen. Je bedoelt: dat mama
dood is.
Esther:

Ja. Dat vinden jullie geen leuk vooruitzicht en dat snap ik ook wel. Maar dan geeft
het nog geen pas om...
(Moeder is opgestaan, doet het sjaaltje dat ze heeft gekregen af, gooit het op de grond, gaat
een beetje onhandig op bed liggen. Maakt gekke geluiden om de aandacht te trekken.)

Esther

(Draait zich om):

Mam? Wat doe je nou? We gaan toch met z'n drieën naar de grote kamer, om
gezellig te trakteren? Iedereen zit al klaar...
Johan

(Sceptisch):

En de dvd met André Rieu staat al op, kun je lekker dansen...
Esther:

Ja. En daarna kun je gaan liggen. Maar nu dus nog niet. Johans taart is nu nog
vers.
Johan

(Houdt de map in de lucht):

En dit is nou precies wat er staat. En wat de arts ook weet. Mama slaapt de godganse
dag. Is het niet hier, dan wel in de woonkamer bij de tv. Soms met open ogen, maar
dan nog reageert ze helemaal nergens meer op. Dat middagje koekjesbakken waar
jij het net over had... Dat doet haar helemaal niets meer. Niets!
Esther

(Negeert Johan):

Och, mama, jij hebt je ogen al dicht... Wat jammer, we zouden een feestje vieren!
Moeder:

Nee, hoor.
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Esther:

Dan moeten we maar een liedje zingen. Johan? Ken jij ‘Slaap kindje slaap’? Ja hè?
Iedereen kent dat.
(Begint te zingen. Johan kijkt verbijsterd toe. Moeder gaat rechtop zitten, luistert verheugd,
zingt dan zelf ook mee. Ondertussen helpt Esther haar overeind, doet het sjaaltje weer bij
haar om, haalt een kammetje door haar moeders haar. Moeder blijft zingen, loopt op Johan
toe, pakt hem al zingende bij zijn wang, geeft hem een kus, omhelst hem. Johan ontdooit.
Zingt schoorvoetend mee... Laat de laatste regel eindigen op het woord ‘aap’, heel luid.
Moeder herhaalt dat, moet steeds harder lachen. Esther verwijdert zich van de twee, klaar
om weg te gaan)

Esther:

Johan, mama, komen jullie nog?
Moeder

(Tegen Johan):

Wij moeten mee.
Esther

(Tegen haar moeder):

En vind je dat stom?
Moeder:

Nee, leuk!
Johan:

Ja, vind je dat echt leuk?
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(Tegen Esther)

: Als je maar goed beseft dat jij hier niet in alles de dienst uitmaakt. Mama mag van
jou niet eens even slapen, terwijl ze toch duidelijk aangeeft... En zo heeft ze ooit
ook duidelijk aangegeven...
(Pakt papier weer op, houdt het onder Esthers neus, gooit het weer op de stoel)

Je zult er achteraf echt spijt van krijgen als je nu blijft dwarsliggen. Nou ja. Dat is
dan jouw probleem. Daar ben je toch zo dol op, op problemen?
Esther

(Tegen moeder):

Goh, je ziet er piekfijn uit. Klaar voor een gezellig feestje.
Johan

(Tegen moeder, nog een keer ferm):

Maar ik vroeg dus, mama, vind je dat echt wel leuk?
Moeder:

Ja, ja! Alles is leuk!
(Applaudisseert in het wilde weg, kijkt Johan vrolijk aan, trekt het sjaaltje opnieuw van
haar schouder, en bekijkt het uitvoerig, zij het een beetje afwezig. Mompelt, licht
grinnikend)

... En wat zeg je dan? Wat zég je dan? Dan zeg je... Haha, dan zeg je: dankjewel!
Deze tekst is een bewerkte en verlengde versie van het stuk dat Désanne van
Brederode in opdracht van Het Zuidelijk Toneel en Matthijs Rümke heeft geschreven.
Het werd op 26 oktober 2013 uitgevoerd in Tilburg, in een reeks van acht zeer korte
toneelstukken met het onderwerp ‘barmhartigheid en solidariteit’.
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Liesbeth Goedbloed
Over de menswording
Désanne van Brederode herlezen [1] - over Ave Verum Corpus
(1994)
Jij hebt dit boek ter hand genomen. Nieuwsgierig? Gewoon uit verveling?
Op advies van wie? Begrijp je de titel dan ken je een beetje Latijn. Dat
was niet nodig geweest. Ave Verum Corpus is als gezang bekend
geworden door Mozart. Wist je dat al? Neem me dan niet kwalijk. Je houdt
niet van Mozart? Dan bevind je je in goed gezelschap.
Dit zijn de eerste zinnen uit Ave Verum Corpus (1994), de debuutroman van Désanne
van Brederode, en hier begint het al: dit fictieve gesprek tussen lezer en schrijver
is hoogst ongebruikelijk. Meestal is de lezer van een roman de buitenstaander bij
uitstek, iemand die toekijkt maar geen enkele rol speelt in het fictieve spel. Juist
doordat je als lezer erbuiten gehouden wordt, houd je een heldere kijk op iedereen
die in de romanwereld rondloopt. Je kunt zelfs opgaan in een van die personages:
het wonder van de identificatie.
Als ik lees, zo merk ik, wil ik niets met mezelf te maken hebben. Zodra ik een
boek opensla neem ik afscheid van mijn zelf, dat ik niet meer wil kennen en zijn,
om zo een ander te worden en door die ander, mijn verlosser, meer waarheid te
vinden over de wereld en mezelf. Het klinkt tegenstrijdig, maar juist het feit dat ik er
in deze roman meteen bij betrokken word - het eerste woord is ‘jij’ - maakt mij als
lezer tot buitenstaander. Het stoort mij in mijn fictieve droom, het maakt identificatie
moeilijk en misschien zelfs onmogelijk. Maar ik ben wel meteen gegrepen. Niet door
het verhaal zelf - dat is er nog niet - maar wel door de opdringerige toon en het
ongewone perspectief. Wat is dit voor boek? Een brief? Een roman? Een gesprek?
Een essay?

Een roman - of toch niet?
Lucia, de hoofdpersoon van Ave Verum Corpus, studeert filosofie. Haar leven
beweegt zich tussen twee polen - die van de geest, in de vorm van haar eigen
gedachten, de filosofische gesprekken met haar medestudenten en de ideeën van
de grote filosofen - en die van het lichaam, in de vorm van prettige of
weerzinwekkende mannen en prettige of weerzinwekkende seks. De mannen in
haar leven lijken op het eerste gezicht een onsamenhangende reeks van willekeurige
perso-
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nages die weinig werkelijke invloed op haar hebben, maar ze stuwen haar naar het
onafwendbare hoogtepunt van de liefde: Christus. Als je naar deze ontwikkelingen
kijkt zou Ave Verum Corpus toch nog een roman kunnen zijn.
Toch zijn de meeste personages voorbijgangers. Ze worden geïntroduceerd: ‘Ik
heb ooit een leraar gehad die ik wilde leren kennen’; beschreven: ‘Na vaderdag
verspreidde hij een nieuwe, groenere geur’, en weer afgevoerd: ‘Ten slotte werd
mijn leraar een leeg begrip dat ik, om mij te troosten, vulde en kleedde met mijn
fantasie - mijn eerste romanfiguur.’ Het gaat hier niet om de leraar en ook niet om
de manier waarop hij de hoofdpersoon beïnvloedt, maar om dat wat Lucia met hem
doet. In feite is dit een mini-essay over een psychologisch verschijnsel - Lucia
bestudeert haar eigen gedrag. De leraar is een toneelrekwisiet die niets
teweegbrengt, geen invloed heeft op de gebeurtenissen, geen andere wending geeft
aan het verhaal. Misschien is Lucia wel het enige personage, de enige die werkelijk
deelneemt aan het verhaal.

Een rijmloos lied
Vind je het laf dat ik er niet was? Ik kon het niet. Ik wist wat ze met je
zouden doen. Ik wist het al toen ik je voor het eerst ontmoette. Jij keek
me aan en ik schrok van je ogen. Jouw ogen vragen om haat, om
wreedheid. Jouw ogen maken beulen wakker. Jouw ogen dringen te diep
tot ons door, scheuren ons netvlies, breken ons zelfbeeld - jouw ogen
maken de beul in ons wakker.
De ‘jij’ is hier niet langer de lezer die een boek ter hand genomen heeft en een fictief
gesprek met de schrijver voert. De ‘jij’ is hier de geliefde bij uitstek, de gezalfde, de
Christus. Hoe langer Lucia hem zoekt hoe vaker ze losbreekt in dit soort monologen
- woedende lofzangen soms, vragen, opdringerige vragen waarmee ze hem
achtervolgt, hem wil achterhalen. Handeling is er opnieuw hoegenaamd niet. Deze
uitbarstingen zijn eerder liederen, een vorm van lyrisch proza, een lyriek die zonder
rijm en metrum een lied zingt over de liefde.

Een fictief essay
Ik vond hem het prototype van een Amerikaan. Een soort Bruce
Springsteen, maar donkerder en slanker. Onhandiger ook. Hij zou nog
geen motor kunnen repareren. Maar ik wilde hem zien stuiven over droge
rode aarde en ik wilde hem zichzelf zien wassen in een helder meer en
ik wilde hem zien leunen tegen een bestofte jukebox en ik wilde hem zien
drinken
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uit een ronde, leren zakfles en ik wilde hem zien dansen met een meisje
zoals ik.
Naast me zat gewoon een aardige vent. Moest mijn vroegverlepte geest
daar nu meteen weer een videoclip van maken? Kon ik werkelijk alleen
nog maar hapsgewijs indrukken opdoen, die nog voor ze mij bereikten
waren omgezet in beelden die mijn netvlies weg zou kunnen slikken?
Was ik het kauwen en proeven verleerd? Naast me zat Thomas. Geen
reclame voor mijn eigen shagmerk.
Er komt geen einde aan Lucia's zelfbespiegelingen: ze kan niet loskomen van
zichzelf, ze zit altijd in zichzelf te peuteren. Als ik Ave Verum Corpus zou moeten
definiëren, dan als een fictief essay waarin Lucia de fictieve essayist is die zichzelf
en haar zoektocht naar de liefde als onderwerp heeft gekozen.
Ave Verum Corpus speelt zich af in een andere literaire ruimte dan de bekende.
Het is niet zuiver verhalend of lyrisch of essayistisch, het is een huwelijk tussen die
drie genres: een vreemde, gespleten drie-eenheid, even vreemd en gespleten als
de hoofdpersoon Lucia die zo nadrukkelijk geest is - denker, psycholoog, filosoof en zo nadrukkelijk lichaam - seksueel, hunkerend - dat een vanzelfsprekende eenheid
tussen die twee onmogelijk lijkt. Onderweg offert ze alles op voor haar incarnatie.
Haar onschuld, haar verstand en zichzelf: alles voor haar menswording, haar
vleeswording. Maar: ‘Ik mis mezelf niet. Ik heb geen heimwee naar mezelf.’ Dat lijkt
me de ultieme verlossing voor dit personage.
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Wilke de Braal
Stille schoonheid
Désanne van Brederode herlezen [2] - over de essays Stiller leven
(1998) en Modern dédain (2006)
Als tiener projecteerde ik mijn romantische gevoelens graag op de stilste jongen
van de klas. Het idee van ‘stille wateren, diepe gronden’ sprak mij erg aan. Er moest
een hele wereld achter ‘hem’ schuilgaan, klaar om door mij ontdekt te worden. Maar
wat zich onder zijn zwijgende oppervlakte verschool, gaf zich nooit prijs, en hij had
het recht om te zwijgen. Afgezien van een enkeling, is dit recht in ons dagelijks leven
volgens mij nooit erg populair geweest. We hebben het liever over ‘recht van
spreken’. Spreken in de zin van: meepraten, discussiëren, communiceren. Schrijfster
en filosofe Désanne van Brederode ziet dit spreken in haar essay Stiller leven, dat
eind vorige eeuw verscheen, als een gevaar.
De tekst fungeert zelf natuurlijk net zo goed als een spreekmiddel, bedacht ik
tijdens het lezen. Dit essay wil het belang van stilte aantonen met woorden. Maar,
toegegeven: met lege pagina's kunnen we ook maar weinig beginnen. Misschien
heeft Van Brederode gedacht: om de oorlog te kunnen winnen, moet ik met de vijand
heulen. Bovendien, zo benadrukt ze in de inleiding: bewust leven en in navolging
van de filosoof Kierkegaard onze innerlijke stem volgen, dat gebeurt niet door het
lezen van een boekje, maar in ons eigen leven.
Kierkegaard heeft het ook over ‘openbaar worden’. Dat heeft niets te maken met
Andy Warhols ‘fifteen minutes of fame’ die ieder van ons zou moeten hebben, maar
veel meer met ‘je roeping volgen als individu’. Wat dat is, en vooral wat niet, probeert
Van Brederode in haar essay te laten zien. Het gaat om bezinning, introspectie, het
kunnen luisteren naar de sfeer tussen mensen - een terloops zinnetje waar een
essay op zichzelf in verborgen zit -, het gaat ook om het openstaan voor de eigen
verbeelding, stemmingen, herinneringen en het gevoel. Dat alles wordt
overschreeuwd door de roep om van ons leven een verhaal te maken en ons te
laten horen in het publieke debat. Zodra we dat als doel zien en niet langer als
middel, miskennen we onze innerlijke wereld. Daarbij komt, schrijft de auteur, dat
we ons (levens)verhaal zo objectief mogelijk willen vertellen en meteen even voorzien
van een psychische duiding. Deze behoefte aan waarheid en echtheid laat zien dat
we voor verbeelding geen plaats meer hebben. Ons verstand is overvoerd en onze
innerlijke wereld is ondervoed.
In een wereld die door informatietechnologie beheerst wordt, is het vinden van
goede voeding voor onze ziel steeds moeilijker, want ook immateriële goederen
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zoals vrijheid van meningsuiting en spiritualiteit worden inmiddels beheerst door de
wetten van de vrije markt, schrijft Van Brederode vervolgens. Er zijn te veel
‘geestelijke waren’ om uit te kiezen, zodat we niet meer weten waarmee we onze
innerlijke wereld moeten voeden. De filosofe redeneert in dit gedeelte van haar
betoog vrij abstract, maar pakt daarna de heldere en aansprekende lijn weer op,
met tal van herkenbare situaties. Niet weten of je naar de film wilt, naar een concert
of thuis een boek wilt lezen. Bang zijn dat je dingen mist, maar ook de tijd willen
nemen om je te verdiepen. Van Brederode roept op tot ‘geestelijke ascese’: stop
het denken en het praten eens en stel je open voor je gevoel. Niet in de zin van
emoties, maar gevoel als herinnering en verbeelding, sensaties en
gemoedstoestanden. Deze oproep tot geestelijke soberheid klinkt zestien jaar na
verschijnen eigenlijk nog veel pregnanter. Stel je voor dat we ons zouden onthouden
van niet alleen tv, radio en e-mail, maar ook van telefoonberichtjes, van het checken
van Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, het weer, onze favoriete blogs, van het
luisteren van alle mogelijke afspeellijsten via de online muziekdienst, van nieuwssites
en satirische nieuwssites en alle reacties daarop, en ook van het online zoeken
naar alle recepten die ooit ergens in de wereld zijn bedacht.
Overigens: Stiller leven is misschien één van de eerste, maar zeker niet de laatste
tekst over het belang van stilte en verveling. Ook filosofe Joke Hermsen ziet in Stil
de tijd (2009) ledigheid als bron van creativiteit. En ook in haar bundeling essays
De ziel onder de arm (2013, besproken in Liter 70) borduurt Van Brederode voort
op de ideeën uit Stiller leven, net als in een ander essay van haar hand, Modern
dédain, dat in 2006 verscheen. De oppervlakkige manier waarop wij leven werkt
ook door in onze ‘beleving’ - daar heb je het woord al - van kunst, schrijft de auteur
daar. In de Volkskrant viel haar bijvoorbeeld een reclame op van het cjp voor klassiek
toneel in straattaal: met de toon van een leraar die zonodig populair moet doen,
maar waar zijn leerlingen snel genoeg doorheen prikken. Musea bedenken
interactieve routes en opdrachten voor kinderen. Schrijvers en dichters moeten op
tournee langs bibliotheken, boekhandels en buurthuizen. En ook spruitjes, ja die
groene bolletjes, zijn niet meer wat ze geweest zijn. Ze worden tegenwoordig korter
gekookt waardoor ze frisser smaken, of gewokt in een oosterse saus zodat iedereen
ze lust. Want dan smaken ze niet meer naar spruitjes. Wie nog die echte, onvervalste,
bittere smaak op zijn tong wil proeven, moet naar de natuurvoedingswinkel aan de
andere kant van de stad. Of ze zelf kweken op het balkon, zouden we tegenwoordig
zeggen. Allemaal voorbeelden van modern ‘dédain’. Je zou ook kunnen zeggen:
‘laatdunkendheid’ of ‘minachting’. Had je ‘vroeger’ kennis nodig om een schilderij
te kunnen waarderen, tegenwoordig hoef je alleen maar te kijken, te genieten en te
voelen. De grenzen tussen ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur zijn komen te vervagen.
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Kon ik me bij het lezen van Stiller leven goed inleven in het verlangen om onze
innerlijke stem te volgen, Modern dédain lijkt op het eerste gezicht wat ongezellig
van toon. Soms krijg ik het idee dat de scheidslijn tussen cultuurpessimisme en
nostalgie niet helder is en dat de goede oude tijd waarnaar verlangd wordt helemaal
nooit heeft bestaan. Maar Modern dédain daarmee afdoen zou wat al te gemakkelijk
zijn. Wat me bijblijft is de redenering dat als kunst niet moeilijk meer is, als je er
geen moeite voor hoeft te doen, het ook geen waarde heeft. Schoonheid is nauw
verweven met complexiteit en omgekeerd. Deze observatie is niet nieuw en zien
we ook terug in een ander cultuurkritisch boek uit 2006: De barbaren van de Italiaan
Alessandro Baricco (in Nederland verschenen in 2011). Volgens Baricco hoopt de
beschaafde burger door inspanning door te dringen tot de essentie van de dingen.
De barbaar, die de oude beschaving wil vernietigen, gaat liever op zoek naar
oppervlakkige ervaringen die onmiddellijk ‘spectaculair’ zijn: hij is letterlijk en figuurlijk
een ‘surfer’. Baricco trekt de ‘mutatie’ in cultuur, zoals hij het noemt, breder met
beschouwingen over zowel wijn en voetbal als over Google. Van Brederode - die
het vergeleken bij de tweehonderdvijfendertig pagina's van Baricco bij een kort
pamflet hield - richt zich vooral op de veranderingen in de beleving van kunst en
zoekt de oorzaak in sociale mobiliteit: waar kunst voor de Tweede Wereldoorlog
voornamelijk het domein was van de elite, moest na de oorlog ook de arbeider
‘verheft worden’. Het was dit op zich goede ideaal dat in de jaren zestig doorschoot
en het begrip ‘authenticiteit’ in het zadel hees. Authenticiteit werd een doel op zich.
Treffend is Van Brederodes voorbeeld van het schoolkind dat een paar krassen op
een papier zet als de opdracht is om een huis te tekenen en daarvoor niet wordt
gestraft, maar juist geprezen. In het onderwijs werd kunst ‘een therapeutisch middel
om emoties boven tafel te krijgen en ze vervolgens te reguleren. De aandacht voor
traditie, voor vorm en stijl, verdween.’
De interessante vraag na lezing van Modern dédain is of de beweging die de
filosofe beschrijft, zich heeft doorgezet. Of valt het allemaal wel mee? Sommige
programma's op tv hebben heus wel aandacht voor kunstobjecten op zichzelf en er
zijn nog steeds kwaliteitskranten met dito kunstpagina's, zou je tegen Van Brederodes
ietwat sombere kijk in kunnen brengen. Aan de andere kant, en dat is maar een
voorbeeld, komt het Rijksmuseum met de nieuwe tentoonstelling ‘Art Is Therapy’,
waar de nadruk ligt op het therapeutische effect van kunst. Het gaat er niet om waar
het kunstvoorwerp vandaan komt of wie het heeft gemaakt, maar om het genieten
ervan. ‘Wat [kan] het voor de museumbezoeker [...] doen op de gebieden die ons
allemaal persoonlijk aangaan: liefde & relaties, werk, status, herinnering en
sterfelijkheid’? Misschien wordt het tijd dat Van Brederode een vervolg schrijft op
haar boeiende essay.
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Mieke van Zonneveld
Babel
Op een goddelijke kaart stonden klaar te lezen
de paden, de obstakels en de tijd van aankomst.
Maar op een dinsdagmiddag sloeg ik links
in plaats van rechts, de kaart kon anders uitgelegd.
Van Eden via Babel naar Jeruzalem, aldus
het plan. De route was er een van gloeiend zand.
Stemmen in mijn rug riepen me terug. Mijn huid
was rood als klaprozen, mijn voeten waren vlug.
Misschien dat hij daar toen al stond, witlichtend
aan de horizon. Werend meewarig, een fata morgana.
Misschien dat hij daar toen al stond, misschien
dat hij me toen al om zijn zinnelijke vinger wond.
*
Een zoete ballingschap dus ik vergat dat ik op doorreis was.
Voor zijn koele ogen weken de mijne uit naar beneden.
Een en dezelfde liefde steekt ons aan en brandt ons op.
En wie zichzelf wil redden, sterft van trots. Maar hij
was licht als pauwenveren, in zijn beide handen hield hij
tedere bedoelingen, waarmee hij mij bezeerde.
Wie offerhoogten maakt, stort vroeg of laat omlaag.
Harder dan de grond waaruit je op zou kunnen staan.
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Hij kust mijn lippen, licht zijn hielen, kust me nog een keer.
Carina, Martiene, Serena, Delphine, ik tel ze maar niet meer.
God zij dank voor vrijheid, zegt hij, God zij dank voor wijn.
En ik bid om een ramp die hem deemoedig stemt. Wij zijn,
wankelend van de ene verdoving in de andere, vrij
als de vogels, nietwaar? Ooit spelde elke wolk een letter
van zijn naam. Nu donderen ze diepten die geen
mensenoor verstaat. Nu wil ik dat hij komt en gaat.
*
De wegen naar Babel zijn legio, maar je kunt er niet op keren.
Spookrijdend kan men zich een mager uur verweren tegen
binnenkomend schoon. Juist ongewenst genot kruipt in je bloed
en legt je spieren lam. Mijn psalmen vielen stil of werden
enkel lippendienst. Gewogen in de holte van mijn hand verstond
ook God ze niet. Babel duldde niemand naast zich, maar bleef
zelf verbazen met haar ongekend talent voor hoererij. Ik wilde
me van haar ontdoen als van een jas die niet meer past en vocht
tegen de indruk dat daar niemand onder zat. De stad is niet meer
te genezen en ik moet uit haar vandaan. Zij die zo grof de hemel
tart en niettemin blijft staan, hoe zacht zijn mij haar zwachtels, hoe
bedwelmend vloeit haar wijn en het bloed van dronken volken
dat roept op ieder plein. De antipode van de Hof waar God ons schiep
uit stof versluiert zich en oogst onder de mensen niets dan lof.
Ik zin op verre reizen maar geen slotwoord lijkt geschikt, behalve
misschien dit: straks aard ik hier en schrijft een vreemde hand
mijn lichtheid onuitwisbaar op de wand.
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Juliën Holtrigter
Gedichten
Daar gaat de bloemist
Daar gaat de bloemist met zijn kransen,
die net als de dichter belang heeft bij sterfte,
het delicate herdenken, het stilstaan bij kuilen
en resten, hij haast zich.
Spullen hebben zijn klanten te over, maar tijd?
Wanhoop en haastwerk achter een masker
van glanzend drukwerk. Lachende derden willen
ze zijn, tot op het laatst.
Alles draait op den duur om verdwijnen. Daarom
zetten ze blijvers als hardstenen klokken en klepels
in een omlijsting van snoeistrakke heesters.
Voortschrijdend licht tegen lood om oud ijzer.
Illusionisten en rouwbegeleiders, dubbel beleg
op hun brood, hangen als vleermuizen
ondersteboven, rekken de tijd.
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Mestkever
Glanzend zwart, onberispelijk strak
in het pak, gelukkig gebukt onder de last
van zijn pantser, rolt de kever zijn shit
als een dief in de nacht naar een rustige plek,
de zon een lamp voor zijn voet, de maan
een licht op zijn pad, ieder koestert zijn eigen
verdriet, daar blijft een ander vanaf.
Schijnt er geen zon en geen maan dan scant
zijn speldeknopbrein het heelal. Zo vindt hij
altijd de weg.
Te zwaar om te vliegen is hij, maar heilig
genoeg om boven zichzelf uit te stijgen.
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Gouden icoon
Wat is ze toch moe.
Ze sloft, ze zucht en ze bezemt.
Ze veegt het vuil naar zich toe,
doet steeds een stap achteruit.
Zo leest ze de krant, van achter naar voren,
zo eet ze: vijgen, een visje, radijs
en dan rookt ze.
Uit haar as zal ze opstaan, gelooft ze.
Met kruiken in kousen en fotoportretten
ligt ze te bed.
Voordat ze zich omdraait, richt ze haar blik
op de gouden icoon in haar hoofd
en dan slaapt ze in.
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Korstmos
Ik ben weer te laat en schuif aan.
Mijn eten is koud, vader leest voor uit Jesaja.
Vierkante, vurige woorden, marmeren klanken.
Door het geopende raam staren stilstaande
wolken naar binnen, machtige scharen,
duizenden schimmen van zieners en dwazen.
We zitten en roken en schaken.
Dan gaan we slapen.
Ik klim door mijn slaapkamerraam en dwaal
door de tuin met de zerken.
De hemel is helder.
De oude tombes verkennen de sterren.
Het firmament etst zich diep in de schimmels
en mossen. Er is verlossing in aantocht,
van lichtjaren ver.
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Bert Krooshof
Van buiten
Liever had ik gezien dat de takken waren gesnoeid, maar ze werden losgerukt en
zijn op een hoop gegooid. Het is voorjaar. Je ziet het aan de bomen achter de
takken, je ziet het aan de takken zelf: er zitten knoppen aan. Is er al iemand langs
geweest die wat takken heeft meegenomen om ze in een vaas te zetten? Nee, hier
komt niemand meer langs. Het land, de bomen, de knoppen, het raampje van de
caravan: ze wijzen op toekomst en vrijheid, maar vrolijk worden we niet.
Het raampje van de caravan vertelt ons dat we niet welkom zijn, al zie ik wel een
mooi verstild landschap dat blijkbaar achter me ligt en achter de fotograaf die ik niet
weerspiegeld zie. De caravan kent amper een binnen. Er is een gordijntje dat bijna
dicht is. En er zijn vier veiligheidsspelden die samen een raadsel vormen. Maar of
het gordijntje nu open is of dicht: er is binnen vooral buiten te zien; een beloftevolle
toekomst ligt achter ons en wij lijken daar wel van te dromen, maar we zijn er niet.
Ook de monitoren en televisies spiegelen het land. Nu ze ontkoppeld zijn en aan
de kant gezet, doen zij wat ze nog wel kunnen. Ze brengen geen nieuws meer, maar
laten wel zien wat achter ons ligt. Maar was dat niet die toekomst van blad in knop
en grond die wacht op de zomer?
De zomer, de zomer. We nemen een duik in een zwembad, we poetsen onze tanden
fris en glad en wit en drinken daarna onze koffie op een terras onder een parasol.
De zomer, de zomer.
Het land ligt klaar voor morgen. Wij zijn verdwenen.
Blijft het raadsel van de vier veiligheidsspelden.

Len Borgdorff
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Norbert Hummelt
Gedichten
Vertaald door Erik de Smedt
Overgang
in de kastanjes werkt de wind. ik liep door deze dreef
als kind: is nu versperd omdat er takken kunnen breken.
zij leidde van het klooster naar kasteel dyck langs het
dyckse wijnhuis in damm leidde de weg terug naar het
klooster. binnen is het als altijd koel en donker. ik doop
mijn hand in het wijwatervat sla een kruis en in de
middengang zie ik de messingplaat liggen met de namen
der heren von salm-reifferscheidt. in de muur een epitaaf
(marmer). wie hier rust was ooit een graaf: het eerste
doodshoofd dat ik in mijn leven zag. de beenderen staken
uit het reliëf naar voren zoals de ader op vaders slaap als
hij met hoofdpijn was gaan liggen werd mij gevraagd hem
te masseren de ader klopte mijn vingers streken langs het
hete voorhoofd, de koude steen. dagelijks twee halve
tabletten paracetamol nam hij me altijd mee op wandel
naar het water maar geen kaan geen veerman geen styx
in de kloostertuin de beek van jüchen gaf de grens aan
tussen keulen en aken. met één stap was je aan de overkant.
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Allerheiligen
ze sluiten 's avonds allang niet meer af; bij het licht van lantaarns
zie je waar je loopt; omdat de ogen snel gaan wennen lijkt het
beetje bij beetje of de hele weg wordt verlicht. op welk moment
tenzij vandaag kun je op zulk laat uur getroost naar je lieve
doden lopen. de kaarsen schijnen nooit zo nabij, zo vertrouwd
dicht bij de grond gezet dat je geleid wordt door de warme
schijn, ook al zal er geen levend mens op weg meer zijn. toch kan ik
een ding maar niet begrijpen. waren anders niet in dit jaargetijde
de graven al overvloedig met turf bestrooid? was ik niet een van hen
die zelf mee strooien ging, tot alle aarde wel toegedekt leek?
nu ligt de kruimelaarde onbedekt, turf heeft men alom opgegeven.
vriest de aarde dan 's winters niet meer dicht? is er niemand
meer daar onderin die een warme deken goed kon doen, nu, waar
de dagen (de klok verzet) opeens zo snel korter worden? is wat
organisch is al zo ver afgebroken dat je van stoffelijke resten
niet meer spreken kunt? zijn zwammen en bacteriën al aan het einde
van hun werk gekomen? dat zeker; maar ik ben niet gewoon de dingen
waarvan sprake op zulke koude wijze te bekijken. hier is immers altijd
toch de plek geweest waar ik dicht bij de doden was, op gehoorsafstand van god.
er was iets wat door wolken dringt. ik heb een lantaarn voor drie dagen; het is
bijna licht geworden sinds een vogel zingt; stammoeder, oerangst, moeder en kind.
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De wintertros
de bijen zitten in de wintertros, je ziet ze nu om deze
tijd niet meer; hun gezoem dringt nauwelijks door de
mond van de lade, als ver gedreun aan mijn zwakke
oor.. ze zitten er dicht bijeen te gonzen en houden
zichzelf met hun gonzen warm. en voor de dagen als het
vriest, vertelt de imker, bereid ik het suikerwater voor.
het suikerwater: ja, dat werkte altijd. lang geleden zat
ik zelf in zo een tros, de stemmen zoemden altijd
om me heen, zo naadloos was het gepraat. ik
zat als kind aan de gedekte tafel. waterig de koffie
het mocht geen naam hebben, die kon je als kind al
drinken. de waterketel stond steeds op het fornuis. de
kamer was naar buiten afgeschermd. het hele jaar gaf
een lamp er licht. maar de kersentaart was weergaloos
en er was geen zondag zonder taart. de bodem
kruimeldeeg en dan de room, telkens zo vers geklopt..
ik wilde nooit van deze tros vandaan. ik hoor nauwelijks
nog wat de imker zegt: als op het eind van mei het koolzaad
in bloei staat.. toen je voor elk volk tien mark ontving.
de honing is geslingerd voor dit jaar. de bijen zitten
in de wintertros, ze houden zichzelf met hun gonzen
warm; zelfs mijn kindergeloof verwarmt mij niet meer
ik kan niet gonzen en mij steunt geen zwerm. ik sta
slechts en loop een paar passen van de braamstruik
naar de bijenkast en mag een tijdje in de tuin blijven
tot men me voor de koffie roept: ogenblikje, ik ben er zo..
ik sta voor de korf met lege handen. de regen klettert op
het dak van het prieel. de bijen zitten in de wintertros.
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Anijs
voor Nadja
de hemel was niet helemaal azuur van kleur. de zee
lag roerloos. ik vocht om lucht. hier zou je toch overal
mimosa's moeten zien. geen dennenbos en geen olijvengaard verspreidde in de buurt zijn geur alleen door de bars
vloog een zweem anijs. een keer gebruikte je het woord
paradijs. mijn gezondheid piekte niet maar boven mij
lag de basiliek.. wat daar gezegd werd begreep
ik niet al te best en de priester was ook oud en las
erg stil en desondanks volgde ik met aandacht
elk moment toen hij eerst het brood en dan de kelk
ophief viel het wijde gewaad zacht om hem heen
en elke eenvoudige beweging van zijn hand offer
en zegen lof en dank alles was me van kindsbeen af
vertrouwd of ik nog geloofde ik wist het niet ik zat er
maar te zitten en dacht aan jou je ogen je haren
je mond en hoe je zei: het is er toch al. een weinig
bloed uit een oude wonde de mis duurde niet meer dan
een half uur en ik bleef achteraan in de laatste bank.
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Pan in het riet
hoe deze hete wind, sirocco, alles lamlegt.. modderige
bodem, oeverriet, wortelstelsel, alles zo tergend traag,
olijfgrijs getint dat iedereen van de hitte kreunt zoals
die keer toen ik in palermo was, bij het ochtendgloren
in de eerste bar, toen de espresso me terug in het leven
haalde; ik kon niet slapen want ik besefte dat ik waar ik
ook heenga sterven moet. kon zo niet in de catacomben
van de kapucijnen, niet bij de mummies, schedels en
skeletten. ik wilde liever nog een keer naar zee en doen
alsof ik de ogen kon sluiten, de wind, de warmte, golven
om me heen, en dommelen, dobberen.. zijn wij het eerst
aan de kleine baai? kom je mee zwemmen? het water
is niet diep. maar iemand zit daar al voor ons in het riet,
keert ons zijn blanke rug toe. 't is nu wel beter als je
hem niet stoort: het is die vent waar de hond bij hoort,
de dog. maar hij merkt ons niet op, hij heeft oortjes in.
je roept me toe: zwem niet te ver van de oever. maar weer
hoor ik hem in mij zingen.. onder mijn voeten zijn nu
slingerplanten. voor mijn ogen bliksemt het: de libel.
nog twee, drie slagen, doet niet erg zeer. hoe snel kan ik
mijn hele leven zien en dan raak ik de grond niet meer.
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Erik de Smedt in gesprek met Norbert Hummelt
‘De kooi gaat open’
Norbert Hummelt is een van de werelddichters die dit jaar zijn uitgenodigd op het
45e Poetry International Festival in Rotterdam, 10 tot en met 14 juni.
*

In uw boek Wie Gedichte entstehen (2009) las ik over een kentering in uw poëzie.
Waarin bestond die en wat was de aanleiding?
In 1992 had ik het manuscript voor mijn eerste bundel voltooid. Daarin had ik
verscheidene experimentele sporen gevolgd maar ik was niet meer tevreden met
die methode van schrijven. Toen kwam er een regelrechte creatieve uitbarsting die
tot heel andere gedichten leidde. Ze hing samen met het feit dat ik voor het eerst
over de dood van mijn vader begon te spreken. Er ging een wond open en daaronder
lag een bron.
U aarzelt niet om in uw gedichten ‘ik’ te zeggen en persoonlijke belevenissen in uw
poëzie op te nemen. Betekent dit dat u autobiografisch schrijft of gaat het om iets
anders?
Ik had destijds geen andere mogelijkheid meer dan ‘ik’ te zeggen. Dat ik zo in
conflict kwam met het heersende poststructuralistische discours over de dood van
het subject vond ik stimulerend. De kern van mijn schrijven is ongetwijfeld
autobiografisch, maar het autobiografische is geen doel op zich. Ernst Jandl heeft
in zijn werk ook een plotselinge ommekeer naar de autobiografie gehad. Hij zei
eens: ‘Wat ik wil, zijn gedichten die niet koud laten.’ De inspiratie voor zulke gedichten
vind ik het makkelijkst in mijn eigen leven. Daar horen vertrouwde mensen en plekken
bij. Of de gedichten ook de lezer inspireren, hangt ervan af of ik erin slaag de
momenten die het schrijven uitlokken te transformeren.
In uw werk zie ik twee houdingen tegenover de tijd. Aan de ene kant het besef van
de onophoudelijk voortschrijdende tijd, de vergankelijkheid. Aan de andere kant het
geborgen zijn in een traditie, in de steeds weerkerende seizoenen.
Ik ben een mens die afhankelijk is van licht, een stadsbewoner die van de natuur
houdt. Vooral de terugkeer van de zomer heeft voor mij iets euforisch. Maar de
seizoenen hebben ook iets pijnlijks. Alleen al het besef dat die terugkeer ons

Liter. Jaargang 17

51
elk jaar anders raakt, steeds dichter bij de dood, is hartverscheurend. Uit die spanning
ontstaan veel van mijn gedichten - de eigen verstrijkende tijd wordt gewogen tegen
de eeuwigheid, die ten slotte weinig om ons geeft.

Welke betekenis heeft het katholieke erfgoed voor u?
Ik kom uit een katholiek gezin in het Rijnland. Het geloof werd me door mijn vader
meegegeven, ernstig maar zonder kwezelarij, en ik heb het niet als dwang ervaren.
Er was een vrij lang proces voor nodig voordat ik het ook in mijn gedichten ter sprake
kon brengen. Het is niet erg dat ik me daarmee in de context van de hedendaagse
literatuur wat eenzaam voel. Eenzaamheid is immers het existentiële basisgevoel
bij uitstek, en schrijven is voor mij de beste manier om daarmee om te gaan.
Het gedicht ‘anijs’ evoceert een bijna toevallig bezoek aan een kerk. Het doet me
denken aan gedichten als ‘Die Fensterrose’ van Rilke en ‘Church Going’ van Philip
Larkin. Bij u gaat het echter niet om de al vreemd overkomende sacraliteit van het
gebouw, maar om de misviering zelf...
Het gedicht ‘anijs’ is ontstaan toen ik jaren geleden in Marseille was. Juist in het
buitenland ga ik graag naar de mis omdat ik me in het volgen van de liturgie thuisvoel
- de mis is een handeling die je ook in een vreemde taal volledig kunt begrijpen.
Toch zijn er ook vervreemdende en pijnlijke momenten. Vooral omdat ik sinds ik
hertrouwd ben naar kerkelijke normen de sacramenten niet meer mag ontvangen.
Het gevoel van vreemdheid is dan weer een prikkel om te schrijven. Daarom is Philip
Larkins afstandelijke gedicht ‘Church Going’ ook zo indrukwekkend.
...en dan zegt plots een heel concrete vrouwelijke ‘jij’ de eenvoudige maar
raadselachtige zin: ‘Het is er toch al.’
De liefde zonder meer is een raadsel, de sterkste en meest overrompelende
kracht. De liefde is als enige in staat ons uit de kokers te halen waarin we ons
genesteld hebben. Er schuilt net zo veel belofte als bedreiging in. Pas het vermogen
om ‘jij’ te zeggen bevrijdt het ‘ik’ uit zijn cirkelgang, de kooi gaat open - buiten is een
ander en een weg die je wilt gaan. Alleen weet je nooit waar die heen leidt.
Religie wordt vaak met transcendentie geassocieerd: uitstijgen boven je eigen
grenzen. Uw gedichten herinneren me vooral aan de oorspronkelijke betekenis van
het woord: je weer sterk verbonden voelen met andere mensen, ook met de doden.
Omdat naar voren alles onduidelijk is, geeft het troost tenminste een gevoelsmatige
zekerheid over onze herkomst te hebben door de verankering in een rite,
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in een historische context, in een literaire traditie. Dat religie letterlijk ‘opnieuw
verbinden’ betekent, daar zit iets fundamenteels in: de gedachte bij iets aan te
knopen dat er al vóór mij was. De voorstelling dat ik in een ‘gemeenschap van
heiligen’ niet alleen met gestorven familieleden verbonden ben, maar ook met
mensen die ik nooit ontmoet heb, en ook met dichters van wie het werk me in leven
houdt. Dat is een grond waarop ik kan lopen en daarvan zou ik graag iets naar voren
doorgeven.

Uw gedichten ontwikkelen zich zo te zien erg associatief. Vaak hebben ze geen
leestekens, de teksten zijn in kleine letter geschreven. De verzen lijken te vloeien,
nauwelijks gehinderd door voegwoorden.
In mijn gedichten wordt de weg waar ik al over sprak als het ware gekopieerd. Er
is een concreet uitgangspunt en dat volg ik in wat Hölderlin ‘het opene’ noemde.
Hoe ver die weg gaat, gehoorzaamt aan de eigen wetten van de vorm. Die ontstaat
onder mijn handen telkens opnieuw. De verbindingen zijn inderdaad vaak associatief.
Alleen komt er natuurlijk ook een bewuste controle. Als het lukt op die manier een
invoelbaar fragment uit de stroom van beelden en ideeën te simuleren, de manier
waarop we tenslotte allemaal denken, dan bevalt me dat. En daar horen natuurlijk
ook breuken bij, een plots omschakelen, onderduiken. Over eigenaardigheden in
de spelling denk ik allang niet meer na. Dat is gewoon een handschrift, zoals het
nou eenmaal bij ieder mens hoort.
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Wim Brands
Gedicht
Vanochtend droomde ik over een man
die een nachtmerrie kreeg in een
concentratiekamp. Hij ontwaakte,
stond op en ging naar buiten; er brandde licht in
nog maar één barak:
hij klopte
op de deur, opende die. Onder een lamp zaten
kaartende bewakers tegen wie hij zei:
ik ben zo bang.
's Ochtends probeerde ik me voor te stellen
hoe ze keken. Ik kwam er niet uit en las
verder in de biografie over Charles Manson
aan wie een bewaker ooit vroeg: wil je ontsnappen?
Ontsnappen?, antwoordde Manson,
ontsnappen? Uit wat dan?
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René van Loenen
Drie eilandgedichten
Sherkin island
Complete anarchie hier op dit eiland
waar alles leeft zoals de Schepper
het bedoeld heeft of verboden.
Eén pub. Eén kerk.
En auto's zonder nummerbord.
Niet ver is Hungry Hill, niet ver
de overkant, de bus naar Cork,
de luchthaven, het lijntoestel
naar Londen, Zürich, Amsterdam.
De beurs in Tokyo.
En hier staan wij te kijken
naar wat is blijven steken in
een slordig plan van ordening,
een weg die ophoudt
bij een roestig hek en namen
die al bijna niet meer leesbaar zijn.
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Sheep's head
Wij zijn in Kilcrohane beland. De laatste kans
om nog een brief te posten. De laatste nederzetting
van dit schiereiland. De rest ligt buiten het bereik
van reguliere diensten. Een taartpunt die de oceaan
in wijst. Voor wie toch verder reist: hier zijn nog
alle brandstoffen voorradig (brood, spek en bier,
turf, diesel en benzine). Bij O'Mahony (foodstore
en post office) om u te dienen, tot het einde toe.
Sheep's Head als oefenplaats voor laatste dingen.
Wat heeft geen waarde meer? Wat heeft nog zin?
Wij worden nagezwaaid door zomaar wat passanten,
maar keren om en posten dan de brief. Elk einde
is ook altijd een begin.
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Baran loop
Boven veel abstract werk gezien: wonderlijke composities
in onbestaanbare kleuren aangebracht op steen.
Minder, maar toch ook, figuratief: de kop van een haas,
een kudde bizons, een clown zonder armen.
Afgedaald naar Ahakista bezochten wij de pub
met uitzicht op de haven. Mannen met handen van klei
en zeevogelogen zaten achter hun Guinness,
monden vol sterke verhalen.
Wij hebben wijselijk gezwegen over boven,
alleen maar naar het licht gekeken, uitgesmeerd
over de zeespiegel in het raam boven de tafel.
Niemand zou ons geloven.
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Willem Jan Otten / John Donne
Heilig sonnet XIV
Gerichte gedichten [5] - naar ‘Holy Sonnet XIV’ (‘Batter my heart’)
van John Donne
- In ‘Gerichte gedichten’ bloemleest Willem Jan Otten werk uit de
wereldliteratuur waarin een ‘u’ wordt aangesproken *
Teister mijn hart, driepersoonsgod; want U
Beukt op mij in, en blaast, en wrijft, uit op mijn herstel,
Dat ik mij richte, rijze, sta - werp mij omver, verstel
Uw macht, breek, brandschat mij, en maak mij nieuw.
Ik hoor, als een bezette stad, een ander toe, en ik verkeer,
Opdat u binnendringt, in barenswee. Mijn rationaliteit,
Uw landvoogdes, moet mij verdedigen, maar blijkt altijd
Geknecht, ik ben te zwak, verradershart, steeds weer en weer.
Toch heb ik U zo lief, ach, hield u ook van mij,
Maar ik ben aan Uw vijand uitgehuwd, aan zijn genot,
Scheur mij los, of hak in mij de knoop in twee.
Neem mij in U op, werp mij in Uw diepst cachot,
Breng mij in verslaving, nooit kom ik anders vrij.
Alleen door U verkracht word ik nog schoon, o God.
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Hans Werkman
Op Schaaphok
Dopen
Woonde domie hier eigenlijk al? Aarzelend liep Kneels eerst een rondje om de kerk,
zwenkend tussen de grafstenen door. Bij de pisbak tegen de kerkmuur stopte hij.
Hier had hij zicht op het huis. De witte bak met gele aanslag wekte aandrang. Hij
knoopte zijn broek open en richtte. De straal spoot stevig in het gat en kolkte
schuimend weg. Voor de pastorie stond een koets. Vanuit het huis van de predikant
hoorde hij getimmer en de voordeur stond open. Kom, het zou toch moeten gebeuren.
Langs de koets liep hij naar het hek van het brede witte huis. Hij draalde weer.
Hij plaatste zijn duim tegen een neusgat en blies het uit op het pad, daarna het
andere. Zijn hand veegde hij af aan zijn stugge broek, hij nam zijn pet af, liep het
pad op en keek door de deur naar binnen. In de gang stonden dozen opgestapeld.
Het hameren binnen hield niet op. Achter de ramen van de andere kamer zag hij
het hoofd van een heer. Voorzichtig liet hij de klopper op de open deur vallen, maar
pas toen hij ‘volluk’ had geroepen, keek een dienstbode om de hoek van een
kamerdeur. Haar blik daalde van zijn onbedekte hoofd naar zijn klompen. Kortaf zei
ze: ‘Ja?’
‘Ik kom voor 't dopen.’
‘Domie Rutgers woont hier nog niet. Kom maar een keer terug.’
‘Ik kom helemaal uit Schoaphok.’
‘En domie komt helemaal uit Feerwerd en is aan 't verhuizen.’
Kneels keek naar de drempel van het huis, toen naar het raam en wachtte. Hij
wist niet hoe hij deze toestand moest oplossen. Maar in de gang ging nu aan de
andere kant een deur open. De heer kwam de gang in en bemoeide zich ermee.
De meid droop af.
‘Wat wil je, man?’
‘Voor 't dopen.’
‘Kom verder.’
Kneels liet zijn klompen buiten staan. Het hooi stak licht af tegen de grond die
eraan kleefde. Hij liep door een gang zo breed dat hij er wel in kon wonen en werd
in een kamer gelaten waar een kast vol boeken stond. Tussen hem en de ander
was een tafel, besneden met figuren.
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‘Ga daar maar even zitten,’ zei dominee Abraham Rutgers. ‘Je ziet, mijn
studeerkamer is al ingericht.’
Kneels zweeg. Deze taal was zijn taal niet. Studeerkamer? Boeken? Hij en Anna
bezaten geen enkel boek. Het beetje lezen dat ze op avondschool geleerd hadden
waren ze allang weer vergeten.
Rutgers trok een vel papier naar zich toe. Hij sprak niet luid en niet onvriendelijk.
‘Wanneer is het kind geboren?’
Kneels dacht na. ‘Week of zes zeven geleden,’ zei hij. ‘Half februari.’
‘Goed, ik vraag de dag wel na op het Hogehuys.’
Hij gaf zijn naam op en die van Anna en het kind. De pen schoof over het papier
en liet een spoor van tekens achter.
‘Ledematen?’
Kneels schudde zijn hoofd. ‘Gedoopt, niet aangenomen,’ antwoordde hij.
‘Misschien kunnen jij en je vrouw bij mij op de lering komen.’
‘Schoaphok is wied weg,’ zei Kneels.
‘Je bent nu toch ook hier?’
Kneels keek naar de man die daar tegenover hem op grote afstand langs zijn
mooi gebarbierde baard streek en hij zei: ‘Ik moest toch op 't Hogehuys wezen.
Dood kind aangeven. Van buurvrouw Entjes.’
‘Ach. Hoe oud?’
‘Twee.’
‘Heb jij zelf kinderen op het kerkhof?’
Kneels schudde van nee.
‘Mijn vrouw en ik hebben twee grafjes. Een kind van één, zes jaar geleden, en
een kind van vier, vorig jaar. We laten twee doden achter in Feerwerd, we nemen
twee levenden mee naar Slochteren.’
Het gezicht van Kneels veranderde niet bij wat de man daarginds hem vertelde.
Hij hoorde het, hij begreep het, maar hij begreep het niet. Zelden spraken Anna en
hij over dingen voorbij hun tastbare wereld.
‘Waarom laat je je kind dopen?’
Kneels keek langs de man heen naar de vreemde rijen boekbanden in de kast,
hij wist niets te antwoorden, hij tastte langs zijn baardstoppels en zweeg. Abraham
Rutgers herhaalde de vraag en bleef hem aankijken.
‘Omdat dat zo heurt,’ zei Kneels ten slotte. ‘Wij zijn toch niet voor niks van de
kerk.’
‘Je moest met je vrouw toch maar naar de lering komen,’ zei Rutgers. ‘Het is goed
om te weten wat je doet in de kerk.’
Kneels zweeg verbaasd en bleef zwijgen totdat Rutgers opstond en naar de
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deur van zijn kamer liep. Was het nu klaar? Rutgers knikte hem toe en zei: ‘We zijn
klaar.’
Naast de deur hing aan de wand van de kamer een tekening in een lijst, regels
en letters in een rand van bloemen. Kneels keek even naar de bloemen. Rutgers
zag het, tikte tegen het glas en zei: ‘Dit lied is gemaakt door mijn overleden oom,
Abraham Rutgers, dominee in Haarlem. Ik kreeg dat van hem op mijn geboortedag,
ik ben naar hem genoemd. Ken je het gezang?’
Kneels haalde zijn schouders op, hij wilde niet zeggen dat hij niet kon lezen. Hij
onderscheidde alleen een paar losse letters, het begon daar bovenaan met een H.
‘Hallelujah! eeuwig dank en eere,’ las Rutgers, ‘Lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
/ Word', op aard en in den hemel, Heere! / Voor uw liefd', U toegebragt!’ Ik zal het
bij de doop laten zingen, want dan is het Pinksteren en daar past de laatste regel
goed bij: ‘Uw gemeenschap, Geest van God, / Amen, zij ons eeuwig lot!’
Kneels draaide zijn pet in zijn handen. Dit was zijn wereld niet, hij voelde zich
alleen en vreemd bij deze toeschietelijke man. In de gang ontweken ze kisten en
dozen.
‘Hoe is 't op 't land in Schaaphok?’
‘Allemaal laat. Aardappels gaan er deze week in.’
‘Wat voort soort verbouw je?’
‘Elfringen en tielkers voor ons, en wat lijsschers voor de koeien.’
‘De Courant heeft het over de aardappelziekte. In Amerika halen ze de aardappels
uit de grond en ze kunnen ze zo tot pap knijpen.’
‘Amerika is ver weg.’
‘Laten we het hopen,’ zei dominee Rutgers.
Hij wees naar zijn koets voor de deur. Hij ging nog weer naar Feerwerd terug
vanavond.
‘Zondag 4 mei word ik hier in Slochteren bevestigd,’ zei hij uitnodigend. ‘Maar
Schaaphok is natuurlijk wel ver weg.’
's Avonds, nadat Kneels even achter de pet had gekeken en ook Anna en de
kinderen stil waren geweest, zei Anna bij het snijden van het roggebrood: ‘Wat is
dat veur kerel, die domie in Slochteren?’
Kneels kauwde en zei met volle mond: ‘Een beste kerel, moar roar dat hai is.’
Eind april liep Kneels samen met zijn kind Hendertje kievitseieren te zoeken in het
grasland van Venhuizen aan de overkant van de Woltersomsche AE. Maar het was
geen zoeken, de gespikkelde ovaaltjes lagen in hun kuiltjes voor het oprapen. Hij
borg ze onder zijn pet, terwijl de kieviten onrustig rondvlogen en iewiet schreeuwden.
Algauw moest hij naar huis om de pet te legen. Hij kwam met emmers terug.

Liter. Jaargang 17

61
De gekookte eieren smaakten. Anna kruimelde er tussen duim en wijsvinger wat
zout op. De kleine Jan sabbelde op een hapje wit zonder zout. Ze zochten een paar
weken lang en Kneels verkocht emmers vol aan vrouw Entjes voor drie cent per ei.
Zij verkocht ze aan haar kroegklanten voor vier cent.
Begin mei konden de beide blaarkoppen het weitje in. Op de tuinakker begon het
loof van wortels en aardappels boven te komen.
Op een avond in de bedstee na het zogen, viel het kind weer in slaap tussen hen
in, maar nu tilde Kneels het naar zijn krib, eindelijk. Even bleef hij op zijn rug naast
Anna liggen. Ze zwegen. Een paar maanden had hij gehunkerd. Nu was het genoeg
geweest, hij had de muizen in het hooi, hij kroop stijf tegen haar warme billen en
legde zijn hand op haar buik. Zij draaide zich langzaam naar hem toe. Ze besefte
ook wel dat een mens geen aardappel was. Zuchtte ze?
De doopzondag viel dus op Pinksteren, de elfde mei 1845. De oude watermolenaar
- zeventig jaar al - was met zonsopgang uit Woltersum naar Schaaphok vertrokken
om de doop van zijn kleinzoon en naamgenoot mee te maken. In een jutezak op
zijn rug droeg hij voorzichtig het koperen oorijzer van zijn vrouw mee. Zij lag al twaalf
jaar bij de toren van Slochteren. Ze hadden het oorijzer in 1813, toen de kozakken
hen zogenaamd kwamen bevrijden, nog hoog in de molen in een zak achter de
balken verstopt. Die kereltjes roofden van alles mee. Zijn vrouw en hij waren zuinig
op het kleine bewijs dat ze niet behoeftig waren.
Nu gaf hij het uit handen. Anna schoof het achterlangs op haar hoofd. Van zilver
was het niet en van goud al helemaal niet, en de stiften aan de uiteinden waren
klein, maar ze voelde toch iets van trots toen ze in haar kleine spiegel keek. Ze had
nu een oorijzer, ze bezaten een lapje grond, ze konden eigenlijk wel boer genoemd
worden.
Het was nog fris, maar terwijl ze naar de boot liepen, brak de zon door en opa
zei vergenoegd: ‘Kiek, de wereld zet 't ooriezer op.’ Een ooievaar ging op de vleugels
en vloog over hen heen.
Kneels zeilde voor de wind naar de Slochtertoren. Zijn schoonvader zat op de
achterbank aan het roer. Op de middelste bank zat Anna met twee kinderen naast
zich en het slapende, ingewikkelde kind op schoot. De kleine Ebeltje was bij vrouw
Entjes gebracht. Anna's hoofd voelde vreemd en nieuw met het oorijzer van haar
overleden moeder. Hendertje knielde naast opa op de bodem en slierde met haar
beide handen door het water.
De oude watermolenaar ging met zijn beide kleinkinderen tussen het volk in het
mannenblok zitten. Kneels en Anna liepen op vreemde benen naar de stoelen binnen
het doophek, naast de preekstoel. Jan Weennenga zat er al met Trientje en het
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kind, en ook Pieter Ekkelkamp met Trijntje en het lutje wichtje. Na hen kwam Geert
Schut eraan met Jantien en hun kind. Gijsbert Radijs liet zijn hoofd hangen. Achter
hem liep langzaam zijn buurvrouw met het kind. De moeder was vier weken na de
geboorte van het kind uit de tijd gekomen door kraamvrouwenkoorts. Het kind was
min, maar het kon gedoopt worden.
Kneels keek onder de preek voorzichtig rond. De woorden stroomden zonder
verband als geruis over zijn hoofd. Ook het gezang dat met de H van ‘Hallelujah’
begon en gemaakt was door de oom van de dominee rolde over hem heen. Hij zong
niet mee, hij had weinig besef van dit soort dingen. Moest dat? Hij wist het niet. Hij
had niet veel behoefte. Het ging zoals het ging. Hij voelde zich buiten beter dan
onder dit hoge dak.
Anna probeerde te luisteren toen dominee Abraham Rutgers het formulier voor
de heilige doop voorlas. Ze moesten gaan staan, ze moesten luisteren, maar ze
hoorden geen betekenis. ‘Wat is hierop uw antwoord?’ Ze schrokken toen de man
daarboven hun namen noemde en afwachtte. Zenuwachtig wrongen ze het ja uit
hun keel.
Echtpaar na echtpaar liepen ze naar de preekstoel. Dominee Rutgers draaide de
vont aan de koperen arm vanaf de kansel naar zich toe en keek of er water in zat.
Hij doopte niet vrijzinnig, zoals ze op Schaaphok gehoord hadden over de dominee
in Schildwolde, die ‘tot geloof, hoop en liefde en ter inwijding in het Christendom’
doopte. Rutgers deed het orthodox: ‘Jan Werkman, ik doop u in den naam des
Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes.’
Anna kreeg het er opeens mee te doen, ze hoorde de drie heilige namen, ze keek
naar het kind op haar armen en naar de druppels op het hoofdje, ze keek langs
Rutgers heen naar de hoge rouwborden en hoger nog naar de zolderingen die hun
spanten naar elkaar toe bogen, en ze voelde weer het onvermogend verlangen
waarover ze nooit met een mens kon spreken.
Terug op haar stoel sloot ze haar ogen en ze opende ze pas weer toen ze hoorde
hoe het kind van Gijsbert Radijs gedoopt werd: ‘Christoffer Radijs, ik doop u in de
naam van...’. De vader stond alleen bij de vont met het kind op zijn armen. Het zag
er bleekzuchtig uit. Anna rilde even onder haar koperen oorijzer en haar omslagdoek
van wol.
De psalm kwam haar bekend voor, die was eerder gezongen bij het dopen van
Hendertje, Harm en Ebeltje, ‘'t Verbond met Abraham, zijn vrind, / Bevestigt Hij van
kind tot kind.’ Ze bewoog haar lippen mee.
Bijna vier weken later al lag het kleinste kind van Gijsbert Radijs onder aarde. Toen
Anna ervan hoorde, werd haar verlangen sterker om met Kneels te praten over de
dingen. Maar ze tastte met haar blik langs de balken van de bedstee en kon geen
woorden vinden tegen het zwijgzame lichaam naast haar.
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Aardappelziekte
Al een paar jaar had boer Venhuizen op zijn bunders grond meer aardappels dan
rogge verbouwd. De aardappel deed het in de Korenbeurs in Stad beter dan het
graan. Een bunder aardappels was twee keer zo voedzaam als een bunder graan
en bracht dus twee keer zoveel grove zilveren muntspecie in de knip. Maar ook
boven de aardappelakker vlogen de kraaien hun kringen. Niets was waarlijk te
regelen, niets sluitend te voorspellen.
In de vroegzomer van 1845 kwam het aardappelloof mooi opgevouwen de grond
uit. Daarna hield het niet op met regenen. Hendertje hielp haar moeder met vegen
en voeden van de kleintjes en zocht dit jaar geen noten onder de boom van vrouw
Entjes. De boom stond midden in plassen water waarin de noten zwart omkwamen.
Kneels liep dag in dag uit op het land van Venhuizen met een jutezak op hoofd
en schouders, en kwam 's avonds met doorweekte broek en onderbroek thuis. Als
hij een dag ging vissen, school hij weg onder een oud stuk zeil. Uit de Woltersomsche
ae lichtte hij zijn aalfuiken en tussen het riet in het Slochterdiep kon hij de snoek
zien staan. Anna verbood hem de vis naar de Vismarkt in Stad te brengen. De oude
aardappelen waren schoon op, ze hadden hier in huis honger. Ze kookte de vis
boven het vuur in haar keuken, ze aten snoek en aal door elkaar. De zachtste stukjes
van de aal voerde ze aan het kind Jan, dat nu een half jaar oud was.
Op een van al die natte, warme dagen in augustus liep Kneels over hun
aardappelveldje en zag dat het blad aan de top bruin was. Hij tastte naar onderen
en kneep in stengels. Ze vermoesden onder de druk van zijn vingers. Zwartgallig
sompte hij in de regen langs de aardappelbunders van Venhuizen. Het water liep
hem uit de klompen toen hij de schuur binnenkwam. In het goul gooide de boer het
hooi om tegen de broei. Kneels schudde zijn vuile, zwaar geworden klompen van
zijn voeten. Leunend tegen een van de oude zeeweringszuilen waarop het dak
rustte, wrong hij moe zijn sokken uit. De boer kwam naar hem toe.
‘Wat is 't?’
‘'t Gaat mis, boer,’ zei Kneels. ‘Loop maar mee naar 't aardappelland.’
Venhuizen gooide een paar laarzen naar hem toe. Kneels wrong zijn blote voeten
erin, het water liep uit de pijpen van zijn lange onderbroek. Achter elkaar doken ze
met opgetrokken schouders door de grijze regen, de boer voorop. Bij het
aardappelland bukten ze en voelden langs de bruine plekken in blad en stengel. Ze
groeven een handvol onrijpe aardappelknollen uit. De helft was zacht als een
paddenstoel. De boer keek naar een fijngeknepen knol in de hand van zijn dagloner
en mompelde een verdommeniswoord.
Eind augustus vertelde Venhuizen hem wat er in de Courant had gestaan: dat
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van de zeshonderd bunder aardappelen in de gemeente Slochteren er vierhonderd
bedorven waren. Uit zijn eigen tuin haalde Kneels een roe aardappelen te vroeg
naar boven om het rotten voor te zijn. Na drie dagen waren ze stokkerig en vol
vlekken en kon hij ze in het water van de Woltersomsche AE schuiven. Wat er nog
in de grond zat liet hij doorgroeien, maar in september was dat pap geworden. Van
de kelder onder hun bedstee, die andere jaren goed gevuld was, raakte alleen de
bodem bedekt.
Aardappels kopen, daar kwam niks van in. Aardappels kostten door de schaarste
al drie, soms vier gulden de mud. Kneels had bij de boer een dagloon van dertig
cent. Venhuizen zou hem geen gedaan geven, daar vertrouwde hij wel op. De
burgemeester en de assessoren stelden het gemeentebestuur zelfs voor te
verordenen dat in deze tijd van rampen iedere boer voor dit loon er twee of drie
werkloze arbeiders bij moest nemen. Het voorstel werd aanvaard en uitgevoerd.
Venhuizen had niks op met de beide lanterfanters die nu iedere morgen zijn erf op
kwamen slenteren.
Bij Kneels thuis aten ze drie keer per dag een dunne snee roggebrood en, met
pijn in de kiezen, nog maar twee keer in de week aardappels. Voor een achtponds
roggebrood telde Anna op de toonbank van Entjes negentig centen neer. Maar een
verordening van de Raad der Gemeente verlaagde in dit rampjaar de prijs voor
behoeftigen tot dertig centen. Kneels en Anna stonden niet te boek als behoeftig.
Hoewel ze het nu waren, moesten ze de volle prijs blijven betalen. Venhuizen
behoorde tot de vermogenden. Hij oogstte goed van zijn bunders met rogge en
verkocht het voor achttien guldens de mud.
In 1846 werd het met de aardappelen alleen maar slechter. En ook liep Venhuizen
nu met bittere mond langs zijn rogge waar de roest in zat. In zijn tarweakkers wipten
muizen, ze klommen tot boven in de aar en vraten de korrels eruit. Hij trapte ze
onder zijn laarzen dood, maar voor zijn ogen en achter zijn rug wroetten en vraten
ze met honderden verder.
In de zeven dorpen van Slochteren gingen lijsten rond langs de dikke boeren en
andere vermogenden. De volgende intekenaar kon zien wat de vorige gegeven had.
Zo werd de opbrengst ruim.
Het gemeentebestuur dwong tot voorraadvorming: meel, erwten, bonen, rijst, vet,
spek. Voor de uitdeling mochten de armste arbeiders uit Schaaphok en omgeving
naar de gelagkamer van Entjes komen. Klerken van het Hogehuys controleerden
de stand van de armoe. Anna wachtte beschaamd dagenlang, maar stak toen toch
het pad over. Ze kreeg een schort vol paardenbonen, een kan gort en een stukje
spek mee naar huis. Dat was niet veel, want de klerken wisten dat Kneels en zij een
eigen huis bezaten.
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Burgerlijke gemeente en kerk sloegen de handen ineen. De diakenen hielden graag
de hand op de buul, maar nu werkten de diaconieën samen met de armkassen van
de gemeente.
In 1847 duurde de aardappelziekte voort. Uit Stad kwamen berichten dat de
cholera weer uit het stof van de straten was opgewaaid, of uit de stinkende grachten
gestegen, of uit de hel. Cholera. Anna drukte haar kinderen tegen haar schort en
durfde het woord niet uitspreken. Haar moeder in Woltersum was in 1833 gestorven
toen de cholera rondging. De vrouw van Venhuizen had haar uit de Courant verteld
dat er in die tijd in Nederland vijfduizend mensen aan doodgegaan waren. Anna
kende al die doden niet, ze zag alleen haar moeder weer in de kist op de deel staan.
Ze kon de dood niet uit haar hoofd bannen. Ze dacht aan nog veel eerder, aan haar
zusje Trijntje van dertien-en-een-half dat bij de boer diende en dood bij de
watermolen was thuisgebracht op een paard-en-wagen. Anna was toen zeven jaar
en ze had Trijntje in het stro op de wagen zien liggen met de armen strak langs haar
lijf en daarna had ze haar nooit meer gezien. Als ze alleen in de schemerige stal
was, of in het secreet, legde ze haar hand op het nieuwe kind in haar hoge buik en
was ze bang. Haar vader lag ziek in Woltersum, ze kon er niet heen.
Op 18 april werd het kind geboren, een jongen, een Jakob. Vier dagen later vond
de buurman van het molenhuis in Woltersum Anna's vader dood in bed. Terwijl Jan
van twee jaar aan de voet van haar bedstee steentjes in een stoof stopte, vouwde
zij haar handen over de kleine Jakob en zei zacht en bevreesd de eerste regel van
psalm 130, ‘Uit diepten van ellenden’.
Het gezin redde het. De koortsen van de kinderen kwamen te paard en gingen te
voet, maar ze gingen. Als er te weinig warm eten was, kauwden ze op een plak
winterwortel. De aardappelziekte hield hun maag krap en hun pokkel schraal. De
poep liep een paar dagen dun achter langs de kinderbeentjes, maar ploempte na
een week weer hoorbaar in het secreet. Buikkrampen trokken weg uit de darmen.
Eén keer in de week hees Kneels nu weer het zeiltje om door het Slochterdiep
naar de Martinitoren te varen. Bij Roeskerbrug boog hij het Damsterdiep in, hij voer
tussen hoge huizen Stad binnen, bond zijn touw aan een bolster op de kade van
de Turfsingel, haakte de emmers met zijn gevangen vis aan het juk en liep naar de
Vismarkt. 's Avonds was hij terug met de centen in het zakje om zijn nek en met de
vis die onverkocht was gebleven. Anna kookte ze boven het vuur in de keuken, als
er in die doornatte maanden tenminste droog hout en droge turf was om vuur te
maken. De koppen liet ze aan de vis om geen voedsel te verliezen. Aan tafel werden
tong, gehemelte en keel schraal van de graten. Geregeld voelden ze iets wegslippen
tussen hun kiezen en spuugden het in hun hand, een starend vissenoog.
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De aardappelziekte bracht Kneels op nieuwe en gedurfde gedachten. Hij had zijn
huisje op Schaaphok door de aardappelziekte heen kunnen slepen. Maar de
toekomst? Hij zou wat meer land willen hebben voor rogge en tarwe. Hij zou minder
bij de boer willen werken en meer willen vissen. Schaaphok lag een uur varen van
het Schildmeer, de rijkste visplek, hij kwam daar maar weinig. Hij liep risico als hij
zich met meer land in meer schulden stak. Maar hier op Schaaphok leefden ze ook
met risico. Een achtponds roggebrood steeg in prijs tot tegen de gulden, een half
weekgeld bij de boer.
Toen hij op een zaterdag in de zomer van 1848 bij Entjes in de scheerstoel zat,
hoorde hij, terwijl Willem Entjes hem inzeepte, een schipper vertellen dat er dicht
bij het Schildmeer een boer was die een halve arbeider zocht, boer Winter, en dat
daar in de buurt ook een half afgebouwd huis te koop was.
Anna schudde voorzichtig haar hoofd en voerde bezwaren aan. Een halve
arbeider? Een half huis? Als de visvangst tegenviel, wat dan? Als het zeil scheurde
in een storm, konden ze dan een nieuw betalen? Als zij uit de tijd kwam, of als
Kneels uit de tijd kwam? Als ze de rente voor het huis niet konden opbrengen en
het moesten verkopen, dan waren ze armlastig.
Kneels hield niet van zulke muizenissen. Hij leefde liever bij de dag dan bij de
week. Met een ongeduldige lach zei hij: ‘As, as. As 't zeil scheurt zit er 'n gat in.’
Toen Anna zweeg, voegde hij eraan toe: ‘As alles ons miskult, kunnen we nog
terecht bij 't Armbestuur op 't Hogehuys, en anders bij de kerk, de diaconie.’
‘Diaconie,’ zei Anna geschrokken.
‘Meen ik ook niet. Gebeurt ook niet.’
‘En as...,’ zei Anna. ‘Het Armbestuur zit niet dik in de centen en de kerk stuurt
ons van de deur weg, we zijn niet eens ledematen, we zijn alleen dooplid.’
Hij ging er toch de volgende dag na het melken op af, hij sprak op die zondagmiddag
met boer Folgert Winter op de Oosterpaauwen achter Over 't Schild en liep een
paar honderd meter verderop spiedend om het halve huis heen. De schuur stond
onder de kap, van het huis lag er alleen het fondament.
Kort daarna stookte Kneels achter zijn huis bij de meidoorn een vuurtje bij de vijf
iemenkorven die hij van zijn schoonvader had geërfd. Hij zette zich de iemenkap
van de oude watermolenaar op het hoofd en strooide wat zwavelpoeder in het vuur.
Toen liet hij Anna stukken jute om zijn handen binden met touw, hij greep de raten
een voor een uit de korven en hield ze boven het vuur. De helft van de bijen viel er
als zwarte propjes uit en verbrandde, de andere helft bleef bedwelmd aan de raten
hangen en begon pas weer traag rond te kruipen nadat de leeggedropen raat weer
in de korf hing. Veel oogstte hij niet. Het vocht was naar binnen geslagen, de volken
waren al eerder voor de helft uitgeroeid.
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Toch proefden ze die avond allemaal een vinger honing. Toen Kneels en Anna in
de bedstee lagen, rekte hij nog eens naar de honingpot die hij op de stoel had gezet.
Hij liet Anna likken, trok haar tegen zich aan en zei: ‘Wij moesten maar eens op
lering gaan bij domie Rutgers.’
Ze draaide zich van schrik naar hem toe en herhaalde zijn woorden: ‘Op lering?’
Daarna zei ze dat het goed was. Hij beaamde het: ‘'t Is niet verkeerd.’ Maar dat
was niet hetzelfde.

Aannemen
De leringen bij domie Rutgers begonnen in februari. Dat was kort in de tijd, want
met Pasen al was het aannemen in de kerk, maar na acht catechisatiën moest dat
toch te doen zijn, had domie gezegd. Ze waren geen kinderen meer, ze hadden
hun jaren, ook al waren ze dan nog minkundig. Ook Paul van Komen en zijn broer
Jan van Komen van Denemarken met hun vrouwen deden mee. Rutgers zou de
lessen geven in een van de lokalen van de school in Slochteren.
‘O,’ zei Kneels. Hij stond in de deur van de pastorie om de afspraak te maken.
‘Maar Schoaphok is wied weg.’ Zou het niet beter zijn dat domie met het koetsje
naar Schaaphok kwam, in plaats van dat zes volwassenen met een gezin in huis
acht avonden een uur heen en een uur terug moesten lopen? In het aardedonker
door klei en plassen behalve wanneer het volle maan zonder wolken was?
‘Zes mensen?’ vroeg Rutgers.
Dominee Rutgers keek de man met de pet in de hand eens recht in zijn trankiele
ogen. Niet alleen de burger veranderde, ook in de arbeiders begon hier en daar een
revolutionaire onrust te wringen. Het jaar 1848 was nog maar net voorbij. De dominee
dacht even aan de wilskrachtige kin van Thorbecke die er de nieuwe grondwet bij
koning Willem ii had doorgejaagd, en daarmee de democratie. Bovendien, hij moest
innerlijk toegeven dat dat mannetje op zijn deurmat niet helemaal ongelijk had.
‘Als jij zorgt voor een goede kamer, dan kom ik naar jullie toe,’ beloofde hij. Kneels
ging praten met vrouw Entjes, en het kwam voor elkaar, het was niet slecht voor de
nering. Op de maandagen in februari en maart werden de catechisatielessen gegeven
in een schemerige hoek van de gelagkamer, na het middagmelken. Wie verder nog
binnenliep om een borrel te drinken, kon voor niks meeluisteren. Ze zaten met hun
zessen op keukenstoelen rond een tafel vol kerven, waarop de zwarte hoge hoed
van Rutgers lag, beschenen door een gaslamp. Voor domie schoof vrouw Entjes
een leunstoel aan. Rutgers legde naast zijn hoed een lei, griffels en een boekje.

Liter. Jaargang 17

68
Paul van Komen keek naar het schrijf- en leesgerei en zei: ‘Moar wie kennen ja nait
lezen en schrieven, domie. Wie hebben genog aan onze oren.’
Dus las dominee Rutgers voor wat er buiten op het boekje stond: ‘Kort Begrip der
Christelijke Religie voor wie zich willen begeven tot des HEEREN Heilig Avondmaal.’
In de eerste les legde hij de titel uit, en de stukken nodig om zaliglijk te mogen leven
en sterven. De zes luisterden. Rutgers zag dat die ene vrouw Anna anders uit haar
ogen keek dan de rest. Misschien was zij de enige die ook met haar hart luisterde,
dacht hij. Hij kende geen van deze stijve mensen in hun daglonerskleren, hij zag
hen nooit in zijn kerkdiensten. Of zaten ze af en toe op de achterste plaatsen die
niets kostten omdat men hem daar moeilijk kon verstaan?
Na anderhalf uur spoorde hij hen aan om althans tot aan Pasen geregeld ter kerke
te komen. Hij beëindigde de lering met een gebed, waarbij enkele doorgaande
schippers achter hun jenever hun pet afnamen. Vervolgens plaatste Rutgers zijn
hoge hoed op zijn hoofd en reed zijn koetsier hem terug naar de pastorie.
De volgende keer begonnen ze aan de tien geboden. Rutgers zei het eerste
gebod voor, zij prevelden het na, totdat ze het uit het hoofd konden opzeggen.
Rutgers legde uit, zij luisterden. Ze deden drie geboden.
Later leerden ze de apostolische geloofsbelijdenis. Rutgers zei voor, regel na
regel, zij spraken na, zes, zeven keer, totdat ze alle twaalf artikelen konden
opzeggen. ‘En in Jezus Christus, zijnen eeniggeboren Zoon, onzen Heere,’ zei Anna
voorzichtig. Tegen Pasen leerden ze het Onze Vader. Anna kende het al, Kneels
kende flarden, de Van Komens hadden iets van horen zeggen. Toen Rutgers aan
het einde van de achtste les vroeg of een van de mannen het Onze Vader wilde
bidden, keken ze alle drie naar de spleten in de tafel en zwegen. Dat de vrouwen
moesten zwijgen, stond buiten kijf. Rutgers bad toen maar zelf.
Op de maandag vóór Pasen moesten ze naar Slochteren voor het onderzoek. De
beide ouderlingen die Rutgers daarbij zouden assisteren, vonden het onbehoorlijk
dit in een kroeg te doen. Zo zaten ze dan toch een keer in het lokaal van meester
Gerrit Kwast, waar Kneels in zijn jongkerelstijd de lees- en schrijflessen had gevolgd,
waarvan de vrucht voor het grootste deel zoek was geraakt op het plaatsen van
een handtekening na. Aan de wanden hingen de platen met schrijfletters. Anna
volgde met haar ogen de lijnen, dik en dun. Ze was zenuwachtig, de ouderlingen
konden nee zeggen als er gebrek aan kennis was.
De ouderlingen waren boeren die beter met getallen dan met zielen om konden
gaan. Ze vroegen hoeveel sacramenten er bestonden, hoeveel discipelen Jezus
had gehad, hoeveel geboden God had gegeven op de berg, in hoeveel dagen God
de wereld had geschapen. De dominee vroeg aan elk van hen of ze een gebod kon-
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den noemen en het uitleggen. Dat ging moeilijker, maar wat de een niet wist, vulde
de ander aan.
Ten slotte vroeg Rutgers wie de Heere Jezus was. Ze aarzelden. Er kwamen
korte antwoorden. ‘De Zoon van God.’ ‘Het kind in de stal.’ ‘De man des kruizes.’
Anna sloeg haar ogen neer en antwoordde met de eerste Catechismuszondag, die
ze niet uit het hoofd hadden hoeven leren, maar die ze mooi vond en zich had
toegeëigend: ‘Mijn getrouwe Zaligmaker, die met zijn dierbaar bloed voor alle mijne
zonden volkomenlijk betaald heeft. En wiens eigendom ik ben naar lichaam en ziel,
beide in het leven en sterven.’
Of de anderen dit met Anna eens waren, vroeg Rutgers. Ze zeiden ja. Anna zag
bloedrood. Rutgers knikte haar toe.
Die avond schreef hij in zijn studeerkamer hun namen in het Ledematen Boek
van de Nederlands Hervormde Gemeente te Slochteren, op volgorde van het alfabet,
Kneels en Anna het laatst: ‘Op Belijdenis des Geloofs aangenomen: Kornelis Harms
Werkman en Johanna Jans van der Molen, echtelieden.’
Op paaszondag droegen de dominee, de ouderlingen, de boeren en de deftigheid
in de kerkdienst een zwarte rouwband om hun arm. Koning Willem ii was vier dagen
geleden ten grave gedragen in de kelder van de kerk te Delft. In zijn gebed herdacht
Rutgers met gedragen woorden de held van Waterloo.
De drie arbeiders en arbeidersvrouwen die aangenomen zouden worden, zaten
schamel in het doophek. Ze hadden geen nieuwe boksem of nieuwe rok aangeschaft.
De tijden waren slecht en duur. Anna had zichzelf en haar man thuis ruimschoots
afgeborsteld en de borstel bij zich gestoken om op de drempel van de kerk de laatste
modderspatten af te vegen die ze onderweg hadden opgelopen. Binnen het doophek
zaten ook de andere catechisanten, die in de school van Slochteren op lering waren
geweest. Het was goed zichtbaar wie de welgestelden onder hen waren. Om hun
boerenlijf en boerenbenen glom het nieuwe goed.
Rutgers stond hoog op de kansel, hield een lange predicatie en stelde de drie
vragen: geloofden zij de leer die hun geleerd was? zouden zij de zonden verzaken
en een christelijk leven leiden? zouden ze zich, indien nodig, onderwerpen aan de
kerkelijke tucht? Het ‘ja’ klonk in vele toonaarden en klanksterkten. Rutgers liet ze
naar zich opstijgen en proefde ze. Even trokken zijn mondhoeken neer bij de
gedachte hoeveel van deze ja-zeggers ja-zeggers waren.
Op de zondag daarna werd in een dienst van ruim twee uren het Nachtmaal gevierd.
Anna bracht de kleintjes Jan en Jakob bij vrouw Entjes die bijna nooit naar de kerk
ging en zeker vandaag niet omdat ze alleen dooplid was. Met een vreemde spanning
in haar borst, waarbij ze haar hart snel in haar keel voelde slaan, liep Anna naast
Kneels over het jaagpad naar Slochteren.
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In een diepe, bijna angstige stilte werden de broodschalen door de ouderlingen
langs de banken gedragen en aan de ledematen toegestoken. Kneels en Anna
keken rond hoe de anderen het deden, ze namen een brokje en kauwden, Kneels
bij de mannen, Anna tussen de vrouwen. Daarna proefden ze aan de zilveren beker.
Eén moment lang stond de wijn aan hun lippen. Het was hun onmogelijk erbij na te
denken. Het gebeurde. Toen het voorbij was, keek Anna gerustgesteld naar haar
drie oudste kinderen naast haar in de bank en ze dacht even hoe het met hen zou
kunnen zijn op de leeftijd die zij nu bereikt had, zevenendertig jaar.
Terug liepen ze eerst met de Van Komens op. Ze praatten over de verre nieuwe
koning Willem iii, maar veel meer over de dichtbije verhuizing. Vanaf de kleine
woningen op Denemarken waren ze met hun vijven. De kinderen holden of stonden
stil. Hier en daar hing nog een Nederlandse vlag halfstok aan de mast van een
geankerd schip. Kneels en Anna gingen zwijgend naast elkaar, stil en zedig, er was
een el ruimte tussen hen.
Hans Werkman is begonnen aan een roman over zijn negentiende-eeuwse
voorgeslacht. Zijn speurtocht naar persoonlijke gegevens heeft weinig opgeleverd,
behalve dan die uit de burgerlijke stand. Het verhaal wordt grotendeels een historisch
verantwoorde reconstructie. Werkman bewerkte een deel van de eerste hoofdstukken
voor een voorpublicatie in Liter.
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Maatwerk
- ‘Maatwerk’ presenteert opiniërende, actuele of persoonlijke stukken, of
combinaties daarvan, over boeken en andere gebeurtenissen -

De poëzie van alledaagse taal
Even dacht ik dat het zover was: schreef Dick Tuinder in de vorige Liter echt een
mystieke ervaring toe aan een speech van John F. Kennedy? En pleitte hij daarmee
niet ook voor de definitieve erkenning van de toespraak als volwaardig literair genre?
Helaas, Kennedy's speech bleek slechts Tuinders vehikel om te pleiten voor minder
menselijke controle en meer eigentijdse mystiek. Niets mis mee, uiteraard. Maar en
passant toonde Tuinder wel de poëtische kracht van Kennedy's toespraak aan. En
daarmee - wat mij betreft - ook de literaire waarde van toespraken an sich.
Eigenlijk is de speech een merkwaardige, hybride literaire lapjesdeken: deels
poëzie, deels theater, deels kort verhaal. In potentie een indrukwekkende combinatie.
Maar ook een merkwaardige: anders dan een gemiddeld toneelstuk, is de toespraak
helemaal op maat van de spreker gesneden. Een speechschrijver is daarmee een
kleermaker.
Ik moest bij het lezen van Tuinders essay meteen denken aan Sam Leith,
voormalig boekenredacteur bij de Engelse Daily Telegraph en nu columnist voor
de Financial Times en schrijver van non-fictie en romans. Hij schreef recent You
talkin' to me? Rhetoric from Aristotle to Obama. Volgens hemis retorica de echte
gemene deler tussen de verschillende literaire vormen: het vermogen om mensen
met woorden te overtuigen en in vervoering te brengen. Iedere literaire schrijver
bedient zich ervan: de dichter, de romancier, de toneel- en filmschrijver en de
essayist. Maar wie dat vooral doet is de speechschrijver.
In zijn boek laat Leith zien dat poëzie, verhalend proza en theater bij goede
speeches nooit ver weg zijn. Hij schetst de oorsprong van de klassieke retorica,
zo'n vijf eeuwen voor Christus in Athene, de kraamkamer van Attische redenaars
en dramadichters. Langs Lysias, Aristoteles en Cicero voert hij de lezer in
sneltreinvaart zeven eeuwen verder, naar Winston Churchill, John F. Kennedy en
Barack Obama: drie meeslepende sprekers én boekenschrijvers uit de afgelopen
eeuw - Churchill publiceerde na zijn pensionering uitvoerige memoires, Kennedy
schreef als jonge senator een biografie van moedige politici (met hulp van zijn
speech-schrijver, weliswaar) en Obama schreef nog voor zijn presidentschap twee
delen van zijn memoires en zeer goede speeches.
‘Poetry is memorable speech’, sprak W.H. Auden ooit, daarmee indirect bewijzend
dat poëzie en speeches takken aan dezelfde boom zijn. Een belangrijke constatering,
omdat ik in literaire kringen zelden enthousiasme of begeestering hoor over een
goede speech. Misschien is het (gezond) wantrouwen, misschien iets anders. Als
Engelsman leunt Leith sterk op retorische voorbeelden uit eigen land en taal. Dat
is logisch, de Britse spreek- en debatcultuur is rijk en wordt levend gehouden op
scholen, universiteiten en debatclubs. Het verschil met Nederland is groot: onze
eigen retorische traditie is afkomstig van de (overwegend protestantse) kansel.
Welsprekende politici (Samsom, Wil-
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ders) en juristen (Moszkowicz, Spong) worden met argusogen bekeken. ‘Retoriek’
is vaker een verwijt dan een compliment. Dat is jammer, maar wie terugdenkt aan
het effect van de speeches van Hitler en Mussolini, begrijpt het wantrouwen.
Toch is dat, volgens Leith, te gemakkelijk. En ik ben het - als schrijver van zo'n
tachtig speeches per jaar - roerend met hem eens. Want waar de speech gebruikt
wordt door gevaarlijke volksmenners, dient de kunstvorm net zo goed goedheid
(politieke vooruitgang), schoonheid (literatuur) en waarheid (vraag maar aan al die
dominees en pastoors). Weer komt Leith daarmee bij Auden uit, die Adolf Hitler uit
woede en onmacht van repliek diende met een gedicht (‘September 1, 1939’): ‘All
I have is a voice / To undo the folded lie.’
Net als de dichter heeft ook de spreker slechts een stem en ideeën om de verpakte
leugen bloot te leggen. Wie die kunst beheerst, maakt van speeches de poëzie van
alledaagse taal. En, al zei Dick Tuinder het niet met zoveel woorden, misschien
zelfs mystiek in alledaagse taal.
Sam Leith, You talkin' to me? Rhetoric from Aristotle to Obama, Profile Books 2012,
296 blz., €10,99.
Dick Tuinder, ‘De andere dingen’, in: Liter 73 (maart 2014).

Jan Sonneveld

Het ongrijpbaar iets dat ons verlost
Literatuur lezen vind ik nooit een vervelende bezigheid. Maar er is verschil tussen
lezen en lezen. In 2013 verslond ik Pier en oceaan en kort daarna Anna Karenina.
Na het avondeten kon de afwas er nog net vanaf. De krant moest wachten. Want
er lag een boek op me te wachten, en dat vooruitzicht had me tijdens de werkdag
kleine momenten van intens verheugen bezorgd.
Zelf had ik deze twee romans niet met elkaar in verband gebracht, tot ik Oek de
Jongs essay Wat alleen de roman kan zeggen (2013) las, en ontdekte dat hij daarin
Tolstoj prijst om de kracht van zijn zintuigelijk proza in Anna Karenina. Hij geeft als
voorbeeld de passage waarin een van de personages wordt geïntroduceerd. Kleine
details, de precieze beschrijving van zijn ochtendritueel: ze maken dat Tolstojs
Oblonski zo door mijn kamerdeur binnen zou kunnen komen. Of nee, dat ik, lezer,
ineens in zijn kamer zit, onzichtbaar voor hem, maar ontzettend aanwezig. En
daarom verdwijn ik in zulke romans. Ik realiseerde me toen ik over Tolstoj als De
Jongs voorbeeld las, dat dit precies was wat er ook gebeurde bij het lezen van Pier
en oceaan.
Zulke boeken mis je als je ze uithebt. De Jong noemt dat ‘de mooiste
liefdesverklaring aan een roman. Je bent betoverd geraakt door de taal van een
schrijver, door zijn verhaal, de personages en de verwikkelingen in hun levens, door
bepaalde scènes, je bent er lang mee bezig geweest, ook in de uren dat je niet las.’
In Wat alleen de roman kan zeggen verkent De Jong de positie van de roman in
de ‘door digitalisering en mondialisering sterk veranderende cultuur’. Hij zoekt naar
de nog altijd ‘unieke eigenschappen en mogelijkheden’ van de roman en wil een
antwoord vinden op de vraag hoe de roman kan overleven ‘in een cultuur waarin
hij met zoveel andere media moet concurreren’.
Op sombere momenten kan het me weleens gebeuren dat ik de roman als een
bedreigde diersoort zie, overheerst door de zich gemakkelijk voortplantende uitingen
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van de beeldcultuur, door de sociale media ook, die de mens geen rust gunnen voor
het verdwijnen dat romans lezen vraagt. Maar dat die slachtofferrol de fiere roman
niet past, maakte De Jong me weer eens duidelijk.
Om te beginnen zet hij heel duidelijk uiteen dat verandering van alle tijden is. Ooit
werd het schrift uitgevonden. Toen de boekdrukkunst. Nu zitten we midden in de
digitale revolutie, die de beeldcultuur laat groeien. Aan het eind van zijn essay vraagt
De Jong zich af of we niet moeten toegeven ‘dat wij, gewoontedieren, altijd weer in
verwarring worden gebracht door veranderingen, [...] dat we - het begon al bij de
stoomtrein - altijd weer te diep onder de indruk zijn van nieuwe technologie.’ Het is
niet voor het eerst dat de vraag naar de overlevingskansen van de roman wordt
gesteld, en toch heeft de roman al die veranderingen in het verleden overleefd. Dat
zou op zijn minst een beetje vertrouwen voor de toekomst moeten geven.
Maar wat is het precies waarin de overlevingskracht van de roman schuilt? Wat
is het dat alleen de roman zeggen kan? De Jong concludeert dat het hem erin zit
dat je je als lezer hebt te verhouden tot een roman. Dat je je herkent in het bewustzijn
van een personage, of juist niet. Dát de roman je toegang verschaft tot het bewustzijn
van een ander, en daarmee tot je eigen bewustzijn, dát is wat alleen de roman
vermag. De roman trekt je uit het leven van alledag de ruimte van de ziel in. Die
betovering blijken mensen steeds weer nodig te hebben, hoe onttoverd de wereld
ook raakt. Of is het misschien niet ondanks de onttovering van de wereld maar
dankzij die onttovering dat de behoefte aan de roman zal blijven bestaan?
De Jong schetst hoe in de roman voor het eerst de wereld van het intieme werd
betreden. Nu lijkt nergens meer een taboe op te rusten, we weten alles van elkaar,
en liefst zo snel mogelijk. Zo lijkt het, want de roman komt dieper, veel dieper. Hij
reikt naar ‘alles wat we in het dagelijks leven voor anderen verborgen houden, alles
wat we voor onszelf verborgen houden [...].’ We lijken alles van elkaar te weten,
maar wat weten we nu helemaal? We lijken ook bijna alles te weten over hoe deze
wereld in elkaar zit. Maar ook daar springt de roman in een gat dat de onttovering
achterlaat: ‘de wetenschap kan ons niet verlossen, en dat is waar we heimelijk altijd
naar verlangen: het ongrijpbaar iets dat ons verlost.’
Als geen ander medium is de roman volgens De Jong in staat de meest
omvattende blik op het menselijk leven te bieden. De beste romans zijn dan ook
die van schrijvers die schrijven over wat ze kennen en het hedendaagse zo kunnen
verkennen dat er iets universeels ontstaat. Zo kan het heel goed zijn dat de
betoverende roman zelf uiteindelijk het laatste woord heeft. Omdat alleen ín die
roman werkelijk iets gezegd kan worden over onze tijd en de kracht van verhalen,
en de roman daarmee het beste argument wordt voor zichzelf.
Oek de Jong, Wat alleen de roman kan zeggen. Atlas Contact, Amsterdam 2013,
96 blz., €12,50.

Elizabeth Kooman

Verdwenen, maar niet voorgoed
K. Schippers is de schepper van een prachtig oeuvre. In zijn boeken gebeurt altijd
iets wat je niet in andere boeken tegenkomt. De ene keer verdwijnt iemand in een
foto (Waar was je nou, 2005), de andere keer raakt de taal
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weg (De hoedenwinkel, 2008). En altijd zijn er de precieze formuleringen die
Schippers nodig heeft, want hij is een secuur waarnemer.
Schippers' nieuwste verhalenbundel, Voor jou, past helemaal in de lijn van zijn
oeuvre: er verdwijnen twee mensen, meegenomen door de dood. Maar later duiken
ze weer op. Je kunt het vertellen alsof het om personages gaat. In dit geval zijn het
echter Gerard Brands (Gerard Bron) en Henk Bernlef, werkelijke mensen, vrienden
van K. Schippers. Samen met hen maakte hij indertijd het tijdschrift Barbarber.
Als Schippers in Brussel is om workshops voor filmstudenten te verzorgen,
overlijden zijn vrienden, kort na elkaar. Het woord ‘overlijden’ gebruikt Schippers
overigens niet in zijn bundel. Hij schrijft dat ze verdwenen zijn. Ook het woord ‘dood’
vermijdt hij; hij vervangt het door het kruisteken dat wel voor een overlijdensdatum
geplaatst wordt.
In Brussel zou Schippers ook werken aan de afronding van zijn verhalenbundel.
Er ontbrak nog iets aan, iets wat tussen de verhalen zou moeten. Dat ‘iets’ worden
zijn vrienden. Na hun dood duiken ze weer op: ze neuzen in zijn papieren, lezen
zijn verhalen, zijn de lezer soms vooruit. Buiten de verhalen zijn ze dood, maar in
Voor jou komen ze weer tot leven.
Het is misschien wel het liefste dat je kunt doen, je verzetten tegen de absoluutheid
van de dood en je vrienden in leven houden. Schippers beschrijft hoe Brands en
Bernlef al tot leven gewekt werden door hun stemmen die hij 's nachts op de radio
hoorde, en door de laatste foto's die hij van hen had. Maar ze beginnen pas echt te
bewegen en mee te doen in de verhalen, waarna ze er weer bijna helemaal zijn.
Om met Achterberg te spreken: op adem na en ogenblik.
Voor jou is daarmee een bijzondere verhalenbundel geworden. Het lijkt alsof het
niet gaat om de verhalen, maar om wat daartussendoor gebeurt, om wat zich in de
verhalen dringt. In een passage schrijft Schippers over iemand die tijdens een film
bleef haken bij de scènewisselingen. In die film zit iemand aan het strand en het
volgende moment zit hij in huis een pijp te roken. Wat is er in de tussentijd gebeurd?
In het werk van Schippers zie je steeds weer de aandacht voor die tussentijd,
voor de dingen die we gewoonlijk veronachtzamen, de dingen die we slechts vanuit
een ooghoek zien. In Voor jou heeft hij het ergens over ‘de delen van de kaart waar
niets gebeurt, tussen twee steden of vlak onder een meer.’ Daarover schrijft hij. Het
zijn onaanzienlijke zaken en toch geen kleinigheden. Schippers kijkt net iets anders
dan de gemiddelde mens, dan wij dus, en wij mogen met hem meekijken.
Voor jou bevat prachtige verhalen: over een promptboekje van Marilyn Monroe;
over het aantekenschrift van de operateur van een bioscoop; over een model van
de schilder Balthus; over Rudy Kousbroek; over Magritte en de huizen waarin hij
woonde. Maar het geheel is meer dan de optelsom van de verhalen. Ook tussen
de verhalen woelt er van alles. En steeds weer lopen er de vrienden rond, verdwenen,
maar niet voorgoed. Voor jou is zo'n vol boek, dat het niet in de woorden past.
K. Schippers, Voor jou. Querido, Amsterdam 2013, 196 blz., €19,95.

Teunis Bunt
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Berichten van de strijd aan de taalgrens
Mijn lief zat op een draagbaar scherm naar een verslag van de behandeling van
een drugsverslaafde te kijken, terwijl ik, bij kaarslicht en rooibosthee, in dit Dagboek
van een landjonker (dagboekaantekeningen 2008-2011) van Benno Barnard
behoorlijk op gang begon te komen, bladzijde 180 of iets in die omgeving. Tot tweeof driemaal toe zette ze de koptelefoon af, keek me eerst nog vriendelijk maar later
met een lichte ergernis aan, zeggende ‘Wat zei je?’. Elke keer realiseerde ik me dat
ik tegen het boek zat te praten. Dat soort gesprekken heb ik alleen met dagboeken,
en dan ook nog alleen met dagboeken waar ik iets van vind. Dat ik hier iets van
vind, komt vermoedelijk dan weer omdat Benno Barnard nogal het een en ander
vindt, en dat wervend en prikkelend weet op te schrijven. Men krijgt door dit boek
een goed beeld van de strijd, innerlijk, maar ook tegen de anderen, die daar in het
Vlaamse land door deze melancholicus wordt gevoerd.
‘Dirk van Bastelaere - ook een uit de kudde lemmingen die zich naar de gapende
hoogte van de post-Europese toekomst reppen - beweert dat ik de rol van “Europese
grootburger” probeer te spelen (ik faal natuurlijk hopeloos). Maar met dat
afschuwelijke Germanisme beledigt hij me niet! Deze nooit uit zijn Wase laagvlakte
weggeraakte provinciaal [...] begrijpt nog minder van mij dan de kettinghond die zo
tekeerging toen ik zijn erf passeerde’ (blz. 70).
Deze strijd naar aanleiding van Barnards schrijven komt in het moderne België
als vanzelf. Want Barnard is voorstander van een groot denken in Europeesch
verband, en zo bezien zorgt de taalgrens niet voor een langs elkaar heen praten ‘en Français, s'il te plaît. Wat zegt u?’ - maar is die vooral geschikt om te oefenen
om met meer talen en volken onder één dak te zitten. En als dat in België lukt, kan
het in Europa ook. Maar de wind die om Sint-Agatha-Rode waait en dus geïrriteerd
in de schoorsteen van Barnard loeit, is voornamelijk Vlaams-nationalistisch van
richting.
Daarnaast - maar niet los te denken van zijn cultureel-Europese gedachte - is
Barnard een conservatief man, zij het van een conservatisme van een geheel eigen
snit: ‘De maatschappij is een sociaal contract tussen de doden, de levenden en de
ongeborenen - ziehier een geschikte definitie van mijn conservatisme’ (blz. 73). Hij
wil graag dat zijn kinderen na afronding van de middelbare school weten wie Gideon
was, waar Troje ongeveer ligt en wie met wie heeft gevochten de honderd jaar die
vlak achter ons liggen. En helemaal mooi zou zijn als ze dan een regel van T.S.
Eliot ongeveer kunnen plaatsen. Computervaardigheden zijn belangrijk, maar Barnard
gaat voorlopig vooral voor de boekenkast en voor de vertelling. Die houding wreekt
zich soms in een onbegrepen positie, maar aan de andere kant, indien zorgvuldig
opgewekt met een mooie fles, ziet hij de dingen plotseling in een nieuw en
ontdekkend verband: ‘Zondag (na enige glazen Calvados van uitstekende kwaliteit)
- Het ene basisartikel van een verenigd Europa luidt dat het een mensenrecht, nee,
een privilege, wat zeg ik... een verdomde plicht is onverbiddelijk, en over alle grenzen
heen niet aflatend handel te drijven met elkaar; en het andere dat de doodstraf niet
is toegestaan. Over dat laatste heb ik lange tijd nagedacht, tot ik ten slotte de raison
d'état ervan begreep: het verenigd Europa is tegen de doodstraf, omdat die bij elke
executie een consument minder betekende’ (blz. 77-78).
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Deze landjonker - zelfspot en cultureel bewustzijn in één woord in de titel, voilà,
Barnard - is daarnaast een cultureel liefhebber van het christendom: als iemand
dogmatisch de ander wil beleren of beperken is hij eventueel bereid op zijn beurt
een kettinghond te imiteren, maar hij is bepaald niet te vinden voor de afschaffing
van het christendom als een achterhaalde fase in de Europese geschiedenis, zoals
velen in zijn België willen, waar mensen zich laten ontdopen (‘dat contraritueel is
zowat het kinderachtigste wat een volwassen mens kan doen. Zo blijf je een baby’
(blz. 208)). En ook op dat punt is de barricade om hem heen dus dun bezet, maar
hij houdt vol. Met een regelmatig bezoek aan de anglicaanse opvoering van de
christelijke voorstelling van zaken.
Maar hij is een schrijver die het verhaal bewondert - ‘Als u religie onzin vindt, zou
u zich moeten afvragen of literatuur niet om dezelfde reden onzin is’ (blz. 105). En
iemand die zich zorgen maakt over het alternatief: ‘Het christendom, en niets anders,
is de uiteindelijke basis van vrijheid, geweten, mensenrechten en democratie, de
maatstaven van de westerse beschaving. Tot nu toe is er geen alternatief’ (blz. 155).
En hij is een romanticus. Dat moet ook wel, met het amalgaam Europa,
christendom, poëzie en melancholie, in dikke korsten op de ziel. Herman de Coninck
was zijn vriend die veel begreep, maar die is gevallen in de strijd. En om dan
desnoods maar alleen de romantische barricade te blijven bemannen moet men
dan een aantal dingen aannemen om overeind te blijven, bij voorkeur enigszins
onverdedigbare en vergezochte aannames: ‘Havel is dood [...] Toen hij president
was geworden, kreeg ik een [...] foto van hem opgestuurd. 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’ (blz. 219).
Barnard maakt het zichzelf niet gemakkelijk, in het verre België. Hij voert strijd
tegen de anderen en tegen de achteruitgang, maar ook tegen de lange, donkere
nacht van de ziel: ‘Er is een veel mooiere, anonieme, eveneens Franse omschrijving
van het verschijnsel: “La mélancolie, c'est le bonheur d'être triste”’ (blz. 237). De
herinneringen aan zijn vader, die hier en daar tussen de strijdbare bespiegelingen
staan, laten een kwetsbare en diep ontroerde man zien die bij het ochtendlicht
meestal overigens weer strijdbaar blijkt te zijn. En anders gaat hij op reis, bij voorkeur
naar Engeland, om in een beleefd land de laatste resten Europese beschaving te
consumeren.
Als ik tegen zijn boek aanpraat, zit ik hem dus voornamelijk gelijk te geven. Dit is
briljant divertissement, en tegelijk hoop ik ook ernstig dat Benno Barnard standhoudt,
daar in de taalstrijd en in de Europese worsteling. En denk ik dat het mooi zou zijn
als het hem na dit overtuigende verslag van de toestand op de barricade ook nog
zou lukken zijn liefde voor taal, zijn gevoel voor cultuur, zijn soepele schrijfstijl en
zijn ergernis in te zetten voor iets als Dichters van het Avondland, zijn boek uit 2006
over de grote Europeesche dichters. Misschien dan dit keer een boek over Emily
Dickinson, door Harold Bloom ooit ‘a Protestant sect of one’ genoemd. Want ‘an
Anglican sect of one’ zou ook geen slechte omschrijving van Benno Barnard zijn.
Benno Barnard, Dagboek van een landjonker. Atlas Contact, Amsterdam 2013, 320
blz., €24,95.

Menno van der Beek
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Ottens poëzie doet bidden
Monnik Frans Berkelmans (83) schreef een leeswijzer bij Willem Jan Ottens
‘bekeringsbundel’ Eindaugustuswind. Hij deed dat bij gelegenheid van het 75-jarige
jubileum van het Benedictijns Tijdschrift. Als Berkelmans dergelijke poëzie leest, is
het gebed altijd om de hoek.
In Berkelmans' boek In ons lezen uitgebroed zijn al Ottens gedichten uit de eerste
bundel na zijn bekering opnieuw uitgegeven en van commentaar voorzien.
Commentaren die mij de ogen openen. Ik heb moeite met de poëzie van Otten. Het
lukt mij vaak niet zijn gedichten te kraken, erin te komen, ze te doorgronden. En de
monnik begrijpt dat. Het gaat bij hem ook niet vanzelf. Maar als je er de tijd voor
neemt en het geduld, en vooral als je ze samen leest in gesprek met anderen, dan
gaan de verzen voor je open, verzekert hij.

Dank voor de heldere ingangen die u ons reikt.
Moderne poëzie lees je individueel. Als je poëzie leest, dan doe je dat in je uppie,
dan trek je je terug. Maar je hebt ook medelezers nodig. Moderne poëzie is vaak
cryptisch: omdat de dichters hun vooronderstellingen niet op tafel leggen, moet je
zoeken naar de betekenis van hun tekst. Vaak kom je daar alleen niet mee klaar,
maar samen kom je eruit. Dat is een ervaring die ik al veertig jaar heb en dat had
ik ook weer met de gedichten van Otten. In Benedictushof, ons spirituele centrum
[bij de St. Adelbertabdij in Egmond-Binnen], heb ik verschillende keren groepswerk
gedaan met Eindaugustuswind.
Zegt u daarom in het voorwoord dat de leeswijzer het werk is van velen?
Ik noteerde in het kader van die groepssessies vaak de juiste toelichtende
formuleringen, inzichten en interpretaties. En bij een volgende sessie gebruikte ik
die. Ik kon de neiging niet weerstaan om die aantekeningen uit te schrijven. Eerst
die van een paar gedichten, maar als je de context van een gedicht niet kent, kun
je het niet helemaal begrijpen. Dus ging ik door met de hele bundel en las ik ook
de andere bundels en de essays van Otten. Maar het is moeilijk voor zoiets een
uitgever te vinden. Toen kwam het kroonjaar van het Benedictijns Tijdschrift, waar
ik redacteur van ben. We bedachten dat het commentaar als jubileumeditie heel
goed zou passen. Het zijn immers teksten met een hoog spiritueel gehalte. Maar
voordat het persklaar is, heb je nog wel een jaartje te werken. Ik doe het namelijk
in de marge van al mijn andere bezigheden en verplichtingen. Het is snipperwerk.
Maar dat is ook goed, je moet het laten rijpen.
Hoe komt u eigenlijk bij Otten?
Vroeger was ik gastenbroeder van onze abdij en toen al deed ik leesgroepen,
bijvoorbeeld met studenten. Dat heb ik over veel dichters gedaan: Nijhoff, Gezelle,
Achterberg, Gerhardt... Om bij de tijd te blijven, zocht ik ook altijd naar nieuwe
poëzie. Goede dichters hebben eigenlijk altijd wel een religieuze openheid. Dat zie
ik bij Kopland, Vroman en ga zo maar door. In die zoektocht kwam ik Otten tegen,
een dichter van een generatie na mij. En Otten vind ik vrij moeilijk. Poëzie moet je
heel nauwgezet lezen, woord voor woord, op iedere letter en komma moet je letten.
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Waarom was Otten geschikt voor de jubileumeditie van het Benedictijns Tijdschrift?
Willem Jan Otten schrijft poëzie met hoog spiritueel gehalte, zei ik al. Zijn teksten
kun je lezen ter geestelijke verdieping. En dat is iets wat ons tijdschrift wil bevorderen
en zomogelijk aanreiken. Daarbij komt dat de dichter Otten niet spreekt vanuit de
hoogte, alsof hij het allemaal weet. Hij stelt zich zoekend op en die open houding
is ook wezenlijk aan geloven. Ik zou haast willen zeggen: voor mij heeft Ottens
poëzie iets monastieks. Al sinds oeroude tijden definieert de monnik zich als een
Godzoeker: Benedictus zegt in zijn Regel uitdrukkelijk dat bij het aannemen van
een kandidaat moet worden vastgesteld of deze echt God zoekt. Dat is ook precies
wat mij in de dichter Willem Jan Otten aantrekt: dat hij zoekend in het leven staat.
Monniken leven geconcentreerd en ingekeerd. Dan komen de levensvragen in hun
puurheid beter naar voren. Het is die houding die ik bij hem aantref en die mij ligt.
Hij legt geen catechismus uit, maar zoekt antwoorden op levensvragen.
In uw voorwoord schrijft u dat uw poëziecommentaar uiteraard slechts een
handreiking is om tot gebed te komen.
Als je het geloof ontdekt, ga je het leven aanvoelen als een mysterie dat langzaam
voor je opengaat. Het wekt verwondering, ontroering, en dat noopt tot bidden. Die
verbazing tref je ook in poëzie. Een gedicht kan me ontroeren, ook als we samen
poëzie lezen. Maar ten diepste, als gebed, is die ontroering in een groep natuurlijk
niet gauw te delen met anderen. Dat doe je achteraf en door de dag heen.
Of zit het gebed al in de verwondering?
Heel juist. De dichter legt zijn ‘gewone’ ervaringen op tafel, maar met verbazing
en verwondering (maar wat is ‘gewoon’? elke echt filosofische vraag heeft ook een
religieuze dimensie). De lezer gaat daarin mee. Verwondering dat je in deze wereld
mag leven. Dat is toch bidden? Ik weet er geen ander woord voor. Je verbaast je
dat het leven is zoals het is, met alle liefde waarmee het gegeven is. Door in te
stemmen en dankbaar te zijn voor die ervaring geef je het leven weer terug aan
God. Het tonen van je dankbaarheid, het gelukkig zijn daarmee, dat is toch gebed?
Ook in je werk kun je dat hebben. Het is toch een feest als je als schrijver precies
geformuleerd hebt wat je wilde zeggen? Dat geeft een vreugde die niet helemaal
onder woorden te brengen is. Is dat geen bidden?
In datzelfde voorwoord schrijft u dat het een bundel is over lectio divina. Hoe zit dat
precies?
Lectio divina betekent letterlijk: geestelijke of goddelijke (Godgewijde) lezing. Het
is een praktijk uit de oudste monastieke traditie. Sint Benedictus schrijft die geestelijke
oefening voor als bestanddeel van de dagorde. Daarmee beoogt hij dat zijn monniken
in die lectuur God op het spoor komen in hun eigen leven. Als voor de hand liggende
leesstof geldt de Bijbel, want die drukt je met je neus op Gods grootheid en goedheid.
Maar ook andere lectuur kan dat doen. Het is lectuur die tot bidden aanzet.
Maar over de techniek van die lectio divina wordt in In ons lezen uitgebroed niets
verteld.
Er komt ook geen techniek aan te pas. Het is een uiterst pretentieloos lezen. Het
gaat erom dat je gewoon tijd neemt. Lees zoals je wandelend geniet van de natuur.
Je
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leest dus niet om van alles te leren, om nieuwe dingen of inzichten op te doen. Je
leest niet met het oog op het nut, maar je geeft God de tijd je aan te spreken in wat
je leest. Dat vraagt een zoekende houding en andere ogen. Dat noemen wij lectio
divina en dat doen we elke dag een uur.

Is er tot slot nog een mooi gedicht uit Eindaugustuswind dat u met ons wilt delen?
Ik vind het titelgedicht heel mooi, maar dat is te lang. En ook het paasgedicht
‘Litanie van een wachter bij het graf’ is me bijzonder dierbaar. Bijna elk ander gedicht
uit deze bundel zou ik kunnen nemen. Laat ik daarom kiezen voor ‘Man van Gerasa’.
Daar laat Otten zich van zijn ondeugende kant zien. Dit gedicht doet me ook aan
Augustinus denken, een man die vóór zijn bekering kon bidden: ‘Heer, geef mij
kuisheid en zelfbeheersing, maar doe het niet onmiddellijk.’ Hij zag zijn seksuele
passie namelijk liever verzadigd dan uitgedoofd. Otten is gelukkig ook niet zo vroom.

Man van Gerasa
Wat moet er van mij worden
als ik van legio tot één versterf?
Laat mij nog even, de rest
van mijn leven, met onszelf
alleen met al onze zwijnen
om mij heen. Ik ben voor stront
niet zo bevreesd als voor
uw onherroepelijke troost.

Frans Berkelmans osb., In ons lezen uitgebroed. Leeswijzer voor de bundel
Eindaugustuswind door Willem Jan Otten. Egmond 2014, 153 blz., €15,00. Alleen
te bestellen bij de auteur, mail fb.adelbertabdij@xs4all.nl. (Tip: voor hetzelfde geld
heeft u een jaar lang een abonnement op het Benedictijns Tijdschrift, inclusief de
leeswijzer bij Eindaugustuswind. Mail naar hetzelfde adres.)
Willem Jan Otten, Eindaugustuswind. Van Oorschot, Amsterdam 1998, 91 blz.,
€13,50.

Rick Timmermans
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Schrijvers
Joost Baars (1975) is dichter, essayist en boekverkoper. www.joostbaars.nl.
Menno van der Beek (1967) publiceerde de dichtbundels Vergezocht (1999),
Waterdicht (2002) en Kaddisj (2006). In 2010 verscheen het vertellende gedicht
Een ziektegeschiedenis.
Len Borgdorff (1952) werkt in het onderwijs. Daarnaast maakt hij poëzie:
Geregeld in een steen (2003) en De bakker, de slager en de herders (2007).
Wilke de Braal (1988) is neerlandica en eindredacteur van Liter.
Wim Brands (1959) is dichter, journalist en presentator van onder andere het
VPRO-programma ‘Boeken’.
Désanne van Brederode (1970) is dit jaar gastschrijver van Liter. In 2013
verscheen de bundeling De ziel onder de arm.
Teunis Bunt (1959) doceert Nederlands. Bunt blogt: teunisbunt.blogspot.com.
John Donne (1572-1631) was een Engels dichter.
Liesbeth Goedbloed (1981) publiceerde gedichten in Liter en is als dichter
betrokken bij ‘Psalmen voor Nu’.
Juliën Holtrigter (Henk van Loenen, 1946) is dichter en beeldend kunstenaar.
In 2012 verscheen Snijderseiland, zijn vijfde dichtbundel.
Norbert Hummelt (1962) is een Duits dichter, essayist en vertaler. In 2011
verscheen zijn jongste bundel Pans Stunde. Hummelt is te gast op het Poetry
International Festival 2014 in Rotterdam.
Elizabeth Kooman (1985) studeerde Nederlands in Leiden. Zij werkt in de
bibliotheek en is freelance redacteur en recensent.
Bert Krooshof (1954) is beeldend kunstenaar.
René van Loenen (1950) schrijft gedichten en liedteksten. Als dichter is hij
betrokken bij het project ‘Psalmen voor Nu’. Poëzie: Mooi voetenwerk (2004)
en Straatliefdegras (2009).
Els Meeuse (1988) studeerde Griekse en Latijnse taal en cultuur en
Nederlandse taal en cultuur in Leiden. Ze werkt als docent klassieke talen en
Nederlands in het voortgezet onderwijs.
Willem Jan Otten (1951) is dichter, schrijver en essayist.
Erik de Smedt (1953) is criticus en literair vertaler uit het Duits. Hij vertaalde
recentelijk poëzie van Norbert Hummelt, waarvan bij Azul Press (i.s.m. Jan
Baeke) een tweetalige uitgave verschijnt met als titel Geen veerman, geen
Styx.
Jan Sonneveld (1983) is speechschrijver en redacteur van Liter.
Rick Timmermans (1987) is freelance journalist en schrijver. Verder is hij
redacteur van Liter.
Hans Werkman (1939) was hoofdredacteur van Liter en van een van Liters
voorlopers (Woordwerk). Zijn laatste boeken: Een dagje naar huis (novelle,
2013), Boekjes bij de thee. Over lezers en schrijvers (2013).
Mieke van Zonneveld (1989) is dichter. Ze won de Turing Nationale
Gedichtenwedstrijd 2013.
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[Nummer 75]
Van de redactie
De Luxemburger Juncker die de Europese Unie vooruit moet helpen is naarstig op
zoek naar wijze vrouwen, maar hij schijnt er maar met moeite voldoende te kunnen
vinden. Deze Liter zou hem in elk geval op pad kunnen helpen zich te realiseren
dat de hapering aan zijn zoeken ligt, en niet aan de vrouwen. Naast een verhaal
van de gastschrijver, Désanne van Brederode, die het nummer opent, - ‘Hij denkt
aan het woord “luwte”. Een mooi woord’ - leest u hier werk van Marilynne Robinson,
de Amerikaanse schrijver die altijd nog meer gelezen moet worden dan ze al wordt.
Niet alleen haar romans, maar ook haar verhalen en vooral ook: haar essays. In
deze Liter een vertaald verhaal en een proeve van haar subtiliteit in het schrijven
van essays: ‘Toen ik een kind was’, beide vertaald door Astrid Staartjes. Liesbeth
Eugelink schrijft een stuk dat de diepte opzoekt, over het geloof en de liefde, en ja,
ook over Désanne van Brederode en Marilynne Robinson.
Een eerdere gastschrijver, Willem Jan Otten, ontving dit jaar de P.C. Hooftprijs,
waarmee we hem van harte feliciteren. Het gerichte gedicht dat daar werd uitgedeeld
treft u in dit nummer aan. Jaap Zijlstra, terug na een zware tijd, laat zich zien in een
interview en in gedichten. U vindt nieuwe gedichten met de Afrikaanse stem van
Heilna du Plooy. Zij sluit zich met haar gedichten naadloos aan bij de strekking van
de eerste alinea van deze inleiding. Bovendien staat september - ook bij Liter - in
het teken van Afrikaanse literatuur. Voor (bijna) dagelijkse besprekingen van bekende
en nieuwe Afrikaanse romans en dichtbundels: zie www.leesliter.nl.
Filmjournalist Rick de Gier beschrijft hoe de film Boyhood compenseert voor zijn
gebrekkige geloof in elfen, terwijl Menno van der Beek dicht over ‘een zwarte kracht
in het heelal die alles groter maakt’ en verschillende bijbelvertalingen met elkaar
vergelijkt. Daarnaast herlezen we zoals gebruikelijk werk van onze gastauteur. Tot
slot is er het maatwerk, de stukken met een overzichtelijke lengte: over de
Amerikaanse dichter Christian Wiman, J.D. Salinger en Bas Heijne, bijvoorbeeld.
De zomer is haast voorbij, ‘Didn't do the things / I had to do, / there's no time / to
start anew, / when the day is done’, dichtte Nick Drake, maar wat u wel kunt doen
is in het licht van de nazomer gaan zitten met de nieuwe Liter.
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Désanne van Brederode
Achter de schermen
‘Mijn handen doen pijn. Ik heb de hele morgen in de tuin gewerkt. Dat ben ik niet
meer gewend.’
Het reepje gras is inderdaad vers gemaaid. Hier aan de eettafel bij het raam heeft
ze voluit zicht op de achtertuin. Een zwarte, teakhouten schuur. Borders met struiken,
bloemen - ze staan verloren in de aangeharkte, zwarte aarde zonder onkruid. Verder
overal tegels. Een terras met een houten tafel, de stoelen zullen nog wel binnen
staan. De groenbeslagen parasolhouder ernaast.
Het regent zacht.
‘Als ik u ergens mee kan helpen? Voor mij hoeft u geen koekjes op een schaal
te leggen.’
Hij verontschuldigt zich.
‘Het is maar een kleine tuin. Je zult wel denken. Als het nou nog iets was met een
hoge heg en oude bomen en bessenstruiken...’
‘Ik vind het niet vreemd, die pijn. Het is altijd weer meer werk dan je tevoren kunt
overzien. Mijn ouders hadden precies zo'n tuin.’
‘Ze leven niet meer?’
‘Mijn vader is al acht jaar dood. Mijn moeder woont in een verzorgingsflat,
zelfstandig. Maar zo'n tuin zou tegenwoordig echt te veel voor haar zijn.’
‘Hoe oud is ze?’
‘Drieënzeventig.’
Hij zet de kopjes op tafel. Het melkkannetje, de suikerpot, een schaal met spritsen.
Zijn vingers zijn blauwig, maar brandschoon, de nagels kortgeknipt. In de droge,
witte rimpels op de kootjes ligt de gebarsten huid nog open.
Hij grijnst. Zelf wordt hij tweeëntachtig. Negen jaar geleden is hij gedotterd, en de
afgelopen winter werd hij nog in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis.
Verwaarloosde longontsteking. Zijn beide dochters wonen in het buitenland, aan
hen heeft hij nooit veel gehad. Eenmaal per week komt er een hulp die in drie uur
de hele boel poetst, en soms lapt ze de ramen. Maar de was doet hij zelf. Iedere
dag haalt hij zijn eigen boodschappen en ruim voordat zijn vriendin hem verliet,
heeft hij zichzelf heel aardig leren koken.
Dat zegt hij allemaal niet. In plaats daarvan vraagt hij met een blik op de
voice-recorder waar zij hem wil hebben.
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Op tafel ligt een exemplaar van het boek dat hij heeft geschreven. En dat, als het
goed is, pas over een week in de winkels ligt.
Ze feliciteert hem ermee. Interessant vindt ze het, goed geschreven ook.
Logisch, dat moet ze wel zeggen, de journaliste die de oud-politicus interviewt.
‘Zullen we maar meteen beginnen?’
Bij het begin. Zijn jeugd in Brabant, tussen de boeren. Later de verhuizing naar
het Gooi - die overgang had veel indruk op hem gemaakt. De oorsprong van zijn
idealen. De debatclub op het gymnasium. Grappig dat al die jongens later... Nou
ja. Bekend zijn geworden. De beroemde strafpleiter X. Topbankier Y. En psychiater
Z.
Allemaal regelmatig in de media. Dat wil zeggen, destijds. Toen de media nog
niet ‘de media’ heetten. Hoe dan wel? Gewoon. De pers. Radio en televisie.
Zij moet midden veertig zijn. Toch kijkt ze hem argeloos belangstellend aan. Naïef.
Alsof ze veertien is en voor de schoolkrant schrijft.
Hij heeft het over het beleid op het ministerie eind vorige eeuw. De aldoor
wisselende visie op ontwikkelingssamenwerking. Anekdotes, soms zonder pointe.
Hij is bang dat hij haar te veel vermoeit. Maar het moet een groot artikel worden,
en ze kijkt alsof ze blij is met iedere uitweiding die ze straks simpelweg kan overtikken
van het opnameapparaatje; hij let erop dat hij in volzinnen spreekt. Dat scheelt later
bovendien correctiewerk.
Nadat zijn uitgeverij deze afspraak had geregeld, had hij haar naam bij Google
ingevoerd. Afgestudeerd politicologe, dus dat zat wel goed. Haar artikelen en
interviews waren hem maar matig bevallen. Te veel human interest, te weinig inhoud.
Maar zoiets heb je als geïnterviewde natuurlijk zelf in de hand.
‘Ik kan ook een boterham smeren,’ hoort hij zichzelf zeggen. ‘Je moet toch
onderhand iets eten. Zin in een tosti? Met ham en kaas?’
Ze wil wel een tosti. Zonder ham, want ze is vegetariër.
Ze staat op, loopt met de lege kopjes in de hand achter haar gastheer aan de keuken
in, en zet ze op het aanrecht. Naast het ontbijtbordje en de vettige theemok, naast
het wijnglas waaruit hij de avond ervoor nog gedronken heeft. Een stilleven.
Eenzame-mensen-afwas. Een mesje met de margarine er nog aan. Een stukje
grapefruitschil. Het labeltje van een theezakje, Earl Grey.
Om bij het tosti-ijzer bovenop de servieskast te kunnen, moet hij op zijn tenen
staan. Hij is slank, lenig nog. De dunne spijkerbroek valt iets te wijd - vermoedelijk
een oud model, maar slijtageplekken ontbreken. Een man die zuinig is op zijn kleren.
Ook op de dingen die hij in zijn vrije tijd graag draagt. Onder de katoenen, grasgroene
trui een donker, Schots geruit overhemd. Donkerblauwe sokken, zwarte schoenen.
Precies dezelfde die haar vader droeg, zij het dat die ze bewaar-
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de voor feestjes en begrafenissen en verder altijd op gezonde schoenen liep met
brede veters en verende beige rubberzolen.
Haar vader zou eergisteren achtenzeventig zijn geworden. Hoe zou hij er nu
hebben uitgezien? Zou zijn kaalheid hebben doorgezet, waardoor hij nu precies
zo'n glimmende kruin zou hebben gehad als de oud-politicus? Grijze krullen rondom
de kale plek en witte, pluizige nekharen in plukken die donsveertjes lijken?
Ze vraagt zich af wat ze zich vaker heeft afgevraagd: wat zou er zijn gebeurd als
niet haar vader, maar haar moeder als eerste zou zijn gestorven?
‘Ik vind het gezellig, dat je er bent.’ Nadat hij de kaasschaaf heeft afgewassen,
legt hij hem terug in de la. Hij knoopt de broodzak dicht, legt het beleg weer in de
ijskast, zet twee bordjes neer. Een klodder ketchup op de rand. ‘Servetten. Die ben
ik vergeten. Ik dacht al. Er is iets. Nee, pardon. Er is iets niet.’
Hij scheurt twee vellen papier van de keukenrol. ‘Leg jij die alvast binnen?’ Het
rode lichtje van het Tefalijzer dooft. De geur van warme toast, gesmolten boter,
kaas. De damp.
‘We kunnen er een glas jus d'orange bij nemen. Maar er is ook melk, en karnemelk.
En als je liever thee drinkt -.’
‘Als u het niet vervelend vindt, zou ik eerst graag even van uw wc gebruikmaken.’
‘Natuurlijk. Halletje in, tegenover de kapstok.’
Zal ze merken dat hij het hier zo netjes in orde heeft gemaakt, alleen voor dit bezoek
van haar? Dat er in de toiletpot een nieuw geurhoudertje hangt? Dat de gastendoek
nog ongebruikt is, omdat hijzelf sinds gisterenmiddag alleen nog maar boven in de
badkamer naar de wc is geweest? Het was pas na het late journaal, toen hij de
gordijnen sloot, dat het hem was opgevallen dat de tuin weer eens aan een goede
beurt toe was. Eenmaal in bed had hij de wekker een uur eerder gezet, zodat er
vandaag tijd genoeg zou zijn om alles af te krijgen. En nu had hij zich versproken.
Met zijn stomme opmerking over die gezelligheid. Straks dacht ze nog dat hij dat
boek vooral had geschreven om weer eens mensen over de vloer te krijgen. Nieuwe
mensen.
Misschien was dat ook wel zo. Je kon niet weten hoe je onderbewustzijn werkte.
Al was een boek toch wel erg veel moeite geweest - in verhouding tot deze paar
uurtjes.
En dan die opzichtige huishoudelijke voorbereidingen: een nieuwe fles ketchup,
een nieuw flacon vloeibare handzeep naast de gootsteenkraan. Ze zou wel denken.
Terwijl hij had gewild dat ze zou geloven dat hij minstens drie keer in de week met
tosti's lunchte, de normaalste zaak van de wereld.
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‘Andere oud-politici van naam, de levenden onder hen, zijn nog regelmatig in de
media. Nee, in de pers. De... publiciteit. U bent na uw carrière stil gebleven. Hoe
keek u van een afstand naar de anderen?’
‘Met interesse. Ik heb zelden gedacht: “O, o, die ijdeltuit moet weer zo nodig.”
Maar voor mij persoonlijk is het niks. Al die besturen, commissariaten, goede doelen,
fondsen... Een eredoctoraat heb ik gekregen. Leuk, maar wat moet ik ermee? Ik
laat het graag aan de jongere generatie. En dat zeg ik zonder gefrustreerd te zijn.
Althans, niet bij mijn weten.’
‘Want je kunt niet weten hoe het onderbewustzijn werkt.’
‘Precies. Ik dacht daarnet precies hetzelfde.’
‘Nooit het idee: mijn partij verkwanselt de oorspronkelijke eh... doelstellingen?’
‘Zeg ik daar wat over in mijn boek?’
‘Nee. Daarom vraag ik het u nu.’
‘Je ziet het overal. Het is pragmatisme wat de klok slaat. Onder het mom van
wendbaarheid, flexibiliteit. Wie ben ik om daar tegenin te gaan? Ik overzie het veld
allang niet meer, de Europese regelgeving... Zonder gedegen dossierkennis past
het niet om te oordelen. Vind ik. Het kan me gewoon niet veel meer schelen. De
maatschappelijke tweedeling, die nog wel. Dat is ook de leidraad in mijn boek. De
kloof wordt aldoor nog maar groter. Niet alleen tussen autochtonen en allochtonen,
maar ook tussen arm en rijk, hoog- en laagopgeleide burgers, tussen...’
‘Stad en platteland, religieus en atheïstisch...’
‘Ja. En oud en jong. Vergis je niet.’
Ze voelt dat ze bloost. En grijnst. Een grijns die, dat kan niet anders, moet lijken op
die eerdere van hem - toen ze de leeftijd van haar moeder ter sprake bracht.
Een grijns die niet van wijken weet. Brandende ogen. Tussen oud en jong.
Hoe zijn blik haar had getroffen. Vergis je niet.
Hij heeft het niet meer over zijn boek. Hij heeft het over ons.
Dat is wat ze denkt, niet wil denken, en toch blijft herhalen. Ons. Wij. Hij en ik.
Ze heeft hem met haar vader vergeleken, maar in helemaal niets schijnen de
twee verwant. Ze heeft, toen hij de walmende tosti's op de bordjes legde, aan alle
regenachtige woensdagmiddagen in haar jeugd gedacht. Aan haar moeder, die dan
ook regelmatig iets warms bij de lunch serveerde. Een wentelteefje, soms. Een
omelet. En later, toen ze een elektrische friteuse hadden, kroketten, kaassoufflés,
patat. Maar dat is het allemaal niet.
Het is die lenigheid. Die stem. Het zijn de ogen. Het zijn zelfs de wondjes op zijn
handen en dat overhemd van hem. Die triest verzorgde tuin, dat kleine landschapje
van afwas in de keuken.
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Hij praat door over zorg en milieu. Ze moet nu een kritische vraag stellen.
Kernenergie. Wat hij niet allemaal heeft ondernomen, al dat gekonkel achter de
schermen, om dat onzalige plan erdoor te krijgen... En overal die marktwerking. Hij
praat het allemaal goed in dat saaie, stomme boek van hem. Ze moet hem het vuur
aan de schenen leggen: ‘Als u werkelijk de luwte verkiest, waarom dan toch deze
memoires met een boodschap?’
Dat is wat de hoofdredactie wil lezen, dat ze het hem moeilijk heeft durven maken.
Hij heeft haar natuurlijk allang door. De trucjes. De geacteerde onwetendheid.
Vindt hij zichzelf oud? Denkt hij bij ‘jong’ aan twintigers, hooguit dertigers?
Ze wijst op de tuin. ‘Waar heeft u het onkruid gelaten?’
‘In de bak voor biologisch afbreekbaar afval. Hoezo?’
‘Tijdens uw politieke loopbaan was u niet bijster begaan met dat soort eh...
bewegingen. Economische welvaart stond voorop. U maakte toch de kachel aan
met van die types... Van die geitenwollensokkentypes.’
‘Omdat die grachtengordelintellectuelen nooit één poging hebben ondernomen
om te weten met welke problematiek de gemiddelde boerenzoon, of boerendochter,
kampt. Kijk, jij bent vegetariër. Maar de consument wil vlees. Veel vlees. Betaalbaar
vlees. Dan kun je die hele bio-industrie beter in goede banen leiden, als regering,
dan dat je die boeren aanvalt. Afstraft. En ik zie je denken: typisch dat gemakzuchtige
gedraai van de christendemocraten. Iedereen te vriend houden. Het brede pad.’
‘Het brede pad?’
‘Uit het evangelie. Maar je behoort het smalle pad te gaan.’
‘Ik volg u even niet.’
De groeiende kloof tussen platteland en stad. Tussen religieus en atheïstisch.
Tussen oud. En jong.
Hij pikt met zijn wijsvinger wat kruimels van zijn bord. Die hij naar zijn mond brengt.
Opeet. Zij doet hetzelfde. Buiten hoost het nu van de regen.
‘Wat denk je?’ vraagt hij.
‘Niks. Ik denk aan de vrije woensdagmiddagen, vroeger. Mijn moeder maakte
dan ook weleens een tosti.’
‘Heb je zelf kinderen?’
‘Ja. Twee. Van twaalf en negen.’
‘Moet je niet bij ze zijn?’ Hij kijkt op zijn horloge.
Hij vindt dat ik hier nu al veel te lang ben, denkt ze.
Als ze maar niet weggaat, denkt hij.
‘Ze zijn bij mijn ex en zijn vriendin. Die hebben samen ook een kindje. Een meisje,
bijna vier. We hebben een goede regeling.’
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‘Mooi. Je hoort wel anders. Het lijken mij, om het even in mijn oude jargon te zeggen,
geen gemakkelijke onderhandelingen.’
‘Zijn het ook niet. Gelukkig had ik ook in die eh... periode... heel veel opdrachten.
Dat scheelde.’
Hij hoopt dat ze zichzelf corrigeert. Dat ze opmerkt dat ze hem niet als een
opdracht ziet.
Human interest als afleiding. Maar hij gunt haar die afleiding wel. Om haar.
De ijskast slaat aan. Dat wordt ook opgenomen.
Hij denkt aan het woord ‘luwte’. Een mooi woord. Iedereen moet denken dat hij
de luwte zelf gekozen heeft. Het boek is daar één grote bevestiging van. Dit is het
enige interview dat hij geeft, en morgenmiddag komt de fotograaf. Dan is er nog
een presentatie op de uitgeverij, met een debat - maar de overige media hoeven
verder niks met zijn schrijfsels. Liever niet. Geen talkshows.
Het is geen valse bescheidenheid. Hij had graag nog iets aan de wereld
bijgedragen, uit plichtsgevoel en schatplichtigheid, maar hij voelt zich waardeloos.
Als mens. Wat dat ook moge zijn. Al zeven jaar volkomen waardeloos. Vanaf het
moment dat zijn vriendin hem opbiechtte dat ze hem al drie jaar bedroog met een
andere man. Een manager van weet-hij-veel-wat. Hij had meteen beseft dat nu zijn
grootste angst bewaarheid was geworden.
Als puber was hij al bang geweest dat hij bedrogen zou worden door een meisje,
of later door zijn vrouw. Ook al had hij nog nauwelijks ervaring, hij wist al wel dat hij
iemand was die ernstig over de liefde dacht, op het zwaarmoedige af. Het moest in
het leven toch het allerhoogste en allerdiepste zijn wat er te bereiken was, nee, wat
nooit te bereiken was, niet op eigen kracht - de liefde kon niet anders dan een
geschenk zijn, en mocht het hem ooit toevallen, dan zou hij er heel zorgvuldig mee
omgaan. Zo zorgvuldig, dat zelfs de houding van zijn verhoopte geliefde er altijd
een beetje slordig en gemakzuchtig, om niet te zeggen oppervlakkig bij zou afsteken.
Maar dat zou hij haar dan niet kwalijk nemen. Hij kon er zelf tenslotte ook niets aan
doen dat hij maar één werkelijke roeping kende: die van oprechte minnaar.
Het was zijn eerste vrouw geweest, een even prachtig als slim meisje van oude
adel, die hem met zachte dwang in de richting van de politiek had bewogen. Bij zijn
intelligentie, zijn idealisme en welbespraaktheid, en bij zijn toch welhaast
aristocratische beheerstheid, hóórde als het ware een ministersfunctie, of anders
die van partijleider. Het paste bij zijn karakter, zoals de strak gesneden, chiffon-zijden
cocktailjurkjes haar pasten, zelfs toen ze de veertig al was gepasseerd.
Je kunt het, ze hebben je hard nodig, je laat die mooie taken toch niet zomaar
aan je voorbijgaan... En dus had hij gedaan wat ze van hem verwachtte, was hij de
staatsman geworden die zij al in hun studietijd in hem had gezien. En die ze, met
hulp van
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haar belangrijke vader, haar ooms en hun vrinden, tot bloei had weten te brengen.
Ze had nadien soms geklaagd dat hij zo vaak van huis was, maar daar altijd monter
aan toegevoegd dat ze niet anders wilde.
Over zijn eigen heimwee en verlangens was het nooit gegaan, maar dat had hij
niet erg gevonden - als zij maar gelukkig was, en af en toe tijd vond om te dichten
en te schilderen. Bovendien hield al dat werken de ergste vrees op afstand.
Borstkanker. Nog een keer borstkanker. Darmkanker. Dood. Gelukkig waren hun
dochters al zelfstandig. Dat hij maandenlang veel minder had gewerkt om voor zijn
vrouw te kunnen zorgen: daarover was iedereen in Den Haag discreet geweest.
Nauwelijks aandacht van de pers, behalve voor de uitvaart zelf.
Zijn rouw had hem de kracht gegeven om nog harder te werken. De overledene
keek mee, zo voelde hij het, hij wilde haar niet alsnog teleurstellen.
Totdat zijn persoonlijke assistente hem na een avond overwerken met tranen in
haar ogen bekende hoeveel ze om hem was gaan geven. Zoveel, dat ze het wel
verliefdheid moest noemen, en niet meer op deze manier voor hem werken kon.
Het speet haar om het te moeten zeggen. Ze had sterk willen zijn. Hij moest het
toch hebben gemerkt, vandaag, toen ze bij de lunch zo weinig at, en later die middag
zo wonderlijk nerveus was opgeschrokken toen hij zomaar iets had laten vallen over
generatieverschillen. Ze had zich per ongeluk afgevraagd: ‘Doelt hij op hem en mij?’
En kijk, dat soort gedachten wilde ze niet hebben, zeker niet twintig keer op een
dag, dat was ondoenlijk. Daarom nam ze ontslag.
Haar tomeloze eerlijkheid had alles licht gemaakt. Alsof hij in een kist had geleefd
waarvan iemand nu pas het deksel opendeed - de felle gloed sneed in zijn ogen,
zijn hart leek even te krimpen om zich daarna te vullen met bruisend goudwarm,
loodzwaar bloed. Zonder zich te beraden had hij zijn vertrouwelinge in zijn armen
getrokken en vastgehouden. Vastgehouden.
Een vorm van bekering. Damascus. Dit was wat hij in de liefde maar al te goed
kende: die wens om absoluut en onverbiddelijk eerlijk te zijn, en wel op zo'n manier
dat je bereid was alle gevolgen van je liefde te dragen. Was hij zelf ooit aan deze
carrière begonnen uit niets anders dan de liefde voor zijn vrouw - zijn assistente
was bereid haar goede baan op te zeggen, uit niets anders dan een niet meer te
torsen, alle orde verstorende liefde voor hem.
Hij ontsloeg haar zoals ze had gevraagd, met tegenzin. Zocht een andere werkplek
voor haar, en verkocht het huis waarin hij met zijn gezin had geleefd. Hij kocht dit
kleinere, eenvoudige huis, en vanaf zijn pensioen werd hij de huisman met de
spannende, lieve, altijd persoonlijke verrassingen die hij jaren eerder al had willen
zijn.
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Met dezelfde eerlijkheid had zijn vriendin hem na een aantal jaren opgebiecht dat
het echt niet aan hem lag, aan hun schitterende reizen en zijn heerlijke maaltijden.
Maar die andere man, die ander was... Ze moest er telkens weer heen. Ook al haatte
ze de smoesjes en het verzwijgen. De kwetsuren die ze hem aldoor opnieuw had
toegebracht, al wist hij daar niets van - en die hij toch nergens aan verdiende.
Er was de geruststelling dat hij goed alleen kon zijn, dat wisten ze allebei. Daarom
had ze het durven zeggen. Durven kiezen. Ook al had ze zich opnieuw geschaamd
voor haar onredelijkheid, maar dat zou hij wel begrijpen.
Het was niet waar geweest, van dat alleen zijn. Een weduwnaar kent hooguit de
overzichtelijke pijn van het gemis. No further questions. Niet: tot op het bot.
Ze vraagt of ze in de tuin een sigaret mag roken. Ze heeft nog een lange reis voor
de boeg. Hij opent de tuindeur, loopt op een drafje door de regen naar de schuur,
opent de deur, pakt er een asbak uit en een doosje dunne sigaren voor hemzelf.
Hij wuift, gebaart dat ze moet komen. Onder het afdakje aan de achterkant staan
twee plastic stoelen. Droog.
Alsof hij die speciaal voor hen heeft klaargezet.
‘Was zij... Was die andere vrouw... al van hem in verwachting toen je ex het je
vertelde?’
‘Van hun verhouding?’ Ze is moe, maar minder afwezig dan daarnet.
Ze legt haar hand op de zijne. Uit nood. Zoals ze zou willen dat zijn hand de hare
-.
‘Gokt u dit nu?’
Het is een aanraking waar hij al naar verlangde toen zij naast hem stond aan het
aanrecht en de velletjes keukenpapier van hem aannam. Het is een aanraking die
hij al voelde toen ze haar voeten veegde op de mat. Die geur van haar. Die
beschadigde, gewapende, roestige geur.
Van de brandnetels die hij, voordat hij ze in de bak deed, nog eens met zijn laarzen
had aangestampt.
‘Dit gok ik. Ja. Want je hebt niet gezegd hoe lang je al gescheiden bent. Sommige
dingen weet je gewoon.’
Het enorme leeftijdsverschil zou, hoe aanstootgevend voor de buitenwereld ook,
het probleem niet hoeven zijn. Zoals ze hier zitten, dat gaat goed.
Maar dan moet je erin kunnen geloven. Dit zwijgende roken, net buiten het gordijn
van lauwe regen... Zelfs deze langgerekte, onverwacht innige vorm van afscheid
nemen zou een leugen kunnen zijn.
En er is niets meer te bedriegen over.
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Willem Jan Otten
Gericht gedicht
Gerichte gedichten [6]
- In een gewone aflevering van ‘Gerichte gedichten’ bloemleest Willem
Jan Otten werk uit de wereldliteratuur waarin een ‘u’ wordt aangesproken.
Dit gedicht is echter van zijn eigen hand, en verscheen in gedrukte vorm
in een beperkte oplage van 250 exemplaren bij gelegenheid van de
uitreiking van de P.C. Hooftprijs aan de dichter *
Uitgerekend tijdens het gedachtestreepje tijd
waarin mijn ene leven zich voltrekken zou
kwamen wetenschappers met het leerstuk
van de oerknal en zijn dijende heelal.
Wat nu weer! De reductie van u
tot hooiberg zonder speld... U zweeg,
wijselijk, want hoezeer ook uw toedoen,
uw hoe en waarom verschilde hemelsbreed
van dat der Nobelprijskandidaten,
u met uw zeven dagen, uw tentnok
vol lampionnen, zon en maan en sterren,
met uw neuriënd herhaald ja, is goed.
De Babylonische jood die u neerschreef
heeft zich de ogen uitgewreven.
Bibelebonse boel! Zeker vergeleken
bij de omringende kosmogonieën,
waarin de ene godheid uit de andere
komt voortgesproten, knal bang oer.
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Die hadden wel degelijk iets redelijks.
Ze verklaarden de wereld
uit elkaar verslindende demiurgen,
evolutie avant la lettre.
Van u evenwel geen verklaring,
eerder het nauwkeurig verslag van
hoe het was om een drukkende stilte
te verbreken met een binnensmonds liedje
dat meezingbaar bleek. Van hoe het was
om in een plastic zakje met onbekende pitjes
een woud van sequoia's te zien
om uit één rib de volledige Eva
te concluderen, inclusief eisprong
om in de tunnel tohoewabohoe
een glimworm te onderscheiden
om in het bladstille oerbos
te komen op wind en waait waar hij wil
om nog geen week na het uitblijven
van de ongesteldheid al te dromen
van volledig een duimzuigend mens
om ons te nopen tot u,
tot het onvoorstelbaar hoe,
debuteerde u met poëzie.
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Rick de Gier
Wat alleen de film kan zeggen
Toen ik vijftien was, ging ik met een stel vrienden naar Lowlands. Op de laatste
avond van het popfestival belandden we bij een groepje meiden in de tent. We
dronken mierzoete likeur en hingen stoere verhalen op, er hing een geladen sfeer
- deze nacht moest het gaan gebeuren. Wat ‘het’ precies was, wist ik niet. Geen
seks, daar was ik te onervaren en te christelijk voor, maar wel iets dat erop leek, of
anders gewoon veel aangeschoten lol.
Maar het avontuur bleef uit. De drank was al gauw op en de meisjes bleken saai
en ongewillig. Van verveling begonnen mijn vrienden en ik elkaar te jennen, steeds
venijniger, en tegen zonsopgang kropen we moe en chagrijnig de tent weer uit.
Ik geloof niet dat ik teleurgesteld thuiskwam. We hadden van alles beleefd: waren
stiekem het artiestenterrein opgeslopen, met kleren en al in een sloot gesprongen,
hadden geliefde bands als Radiohead, Beck en Underworld zien optreden. Twintig
jaar later herinner ik me daar echter nog maar weinig van. Om de een of andere
reden staat alleen die lange, teleurstellende nacht in die tent me nog helder voor
de geest. Sterker: ik kan me die nacht beter herinneren dan mijn eindexamen, het
gros van mijn bruiloft en allerlei belangrijke ontwikkelingen van mijn kinderen.
Waarom in vredesnaam? Als herinneringen de scènes zijn die samen je
levensverhaal vormen, waarom heeft zo'n non-avontuur dan de eindmontage gehaald
terwijl talloze cruciale scènes in de vuilnisbak zijn beland? Hoe wordt zoiets bepaald,
en waar worden al die vergeten momenten verzameld? Is zo'n montage vloeibaar;
wordt je levensverhaal in de loop der tijd steeds opnieuw gestructureerd?

‘Zo is het leven’
Deze gedachten speelden door mijn hoofd nadat ik afgelopen februari op het
filmfestival van Berlijn de film Boyhood had gezien, van Richard Linklater (1960),
een van mijn favoriete regisseurs.
Laat ik eerst opmerken dat die neiging om het leven als film te beschouwen,
onmiskenbaar een geval van beroepsdeformatie is. Films hebben altijd een magische
aantrekkingskracht op me gehad - als tiener huurde ik de plaatselijke video-
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theek al leeg, als journalistiekstudent werkte ik zelf in zo'n zaak en misbruikte
stelselmatig mijn perskaart om gratis naar de bioscoop te kunnen, en ten slotte werd
ik filmjournalist van beroep.
Hoewel ik in principe alle soorten cinema kan waarderen, heb ik een voorliefde
voor kleine, ongepolijste verhalen over gewone levens. Verhalen die mijn eigen
ervaringen en worstelingen een beetje reflecteren. Dat was vroeger al zo: ik speelde
liever schooltje dan cowboys en indianen, en vond Het geheime dagboek van Adrian
Mole tien keer spannender dan avonturenboeken over ridders of spionnen.
Over die fascinatie voor het alledaagse sprak ik eens met de Amerikaanse
scenariogoeroe Robert McKee, die ik interviewde voor mijn werk. McKee werkte
als ‘scriptdokter’ mee aan talloze Hollywoodfilms en schreef met het boek Story
(1998) een standaardwerk over verhalen vertellen. Volgens hem doet het er niet
toe of een verhaal zich afspeelt in de ruimte, het Romeinse Colosseum of je eigen
achtertuin, ten diepste is het altijd een metafoor. ‘Een filmmaker destilleert
betekenisvolle episoden uit het dagelijks leven en werkt die om tot een twee uur
durende metafoor, die verkondigt: kijk, zo is het leven!’
Het idee dat bepaalde situaties of personages te triviaal zouden zijn om over te
vertellen, is volgens McKee een wijdverbreid misverstand, en een van de redenen
waarom films zo vaak leunen op clichés en vergezochte toestanden. Niet alleen
Hollywoodfilmers bezondigen zich hieraan, maar ook artistiekere cineasten: ‘Let
maar eens op hoe vaak de hoofdpersoon in een zogenaamde arthousefilm een
excentrieke kunstenaar is, of een crimineel. Indirect spreekt daar een bepaalde visie
uit: over een doodgewone huisvrouw valt geen diepgaand verhaal te vertellen. Onzin
natuurlijk: als je bij wie dan ook in het hoofd kon kijken, zou je zien dat daar een
constante strijd plaatsvindt om orde aan te brengen in de chaos.’

Saai en pretentieus?
Dankzij McKee begrijp ik wat beter waarom de films van Richard Linklater mij zo
aanspreken. Deze Amerikaan wisselt luchtige Hollywoodkost af met artistiekere
films, maar behandelt consequent dezelfde thema's: het alledaagse leven, de
verstrijkende tijd, verveling, herinneringen. Titels als Slacker, Suburbia en Fast Food
Nation zeggen genoeg. Zijn personages maken zelden iets spannends mee; ze
lanterfanten en mijmeren wat af. Ik ben voorzichtig geworden met het aanbevelen
van Linklaters werk, want heb al geregeld teruggekregen dat het maar saai en
pretentieus is. ‘Er gebeurt helemaal niks!’
Dat mag zo lijken, maar - zo leert McKee - het is schijn. Linklaters films zijn
metaforen voor een leven dat ik persoonlijk erg herkenbaar vind. Een licht gezapig,
modern, westers leven, waarin popcultuur en existentiële beschouwingen moeiteloos
samengaan. Een leven vol buitenbeentjes en grijze muizen, die balanceren op de
grens van romantiek en ontgoocheling.
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Linklaters favoriete thema's kleuren niet alleen de inhoud van zijn films, maar ook
de vorm. Zijn regiestijl is laconiek en hij speelt graag met tijd: diverse verhalen spelen
zich af in realtime (Tape), binnen 24 uur (Dazed and Confused) of in een tijdloze
droomstaat (Waking Life). En dan is er nog de trilogie Before Sunrise (1995), Before
Sunset (2004) en Before Midnight (2013), waarin steeds een dag in het leven van
hetzelfde liefdespaar wordt getoond. In de eerste film zijn deze Jesse en Celine
(gespeeld door Ethan Hawke en Julie Delpy) een jaar of twintig, vol naïeve dromen
en pretenties. Als dertigers in het tweede deel zijn ze al wat minder fladderig en
optimistisch, en in de derde (en beste) film overheerst vooral de frustratie. Los van
elkaar kabbelen de momentopnamen rustig voort, maar samen vormen ze een
onthutsende ‘time-lapse’. En de maker sluit niet uit dat er in de toekomst nog meer
afleveringen zullen volgen.
Aan ambitie geen gebrek; dat blijkt ook uit Linklaters nieuwste film, het
eerdergenoemde Boyhood (sinds 31 juli te zien in de Nederlandse bioscoop). In
een kleine drie uur trekt daarin de jeugd van Mason voorbij, een heel gemiddelde
Amerikaanse jongen; in de eerste scène is hij een jaar of zeven, in het slot gaat hij
studeren. Zeker, zo'n coming of age-verhaal is vaker verteld. Maar niet eerder zoals
in Boyhood. De film is fictie, maar heeft kenmerken van een documentaire. De
opnames hebben twaalf jaar geduurd: tussen 2002 en 2014 bracht Linklater elk jaar
een paar weken door met hetzelfde groepje acteurs om steeds een handvol scènes
op te nemen. De snotneus in het begin van de film is dus dezelfde als de volwassene
in het slot. We zien hem opgroeien, jeugdpuistjes en een vlasbaard krijgen, horen
zijn stem veranderen, en het is allemaal echt. Het scenario is bovendien geschreven
in nauwe samenwerking met de acteurs; hoofdrolspeler Ellar Coltrane leverde veel
eigen ervaringen aan.
Al die authenticiteit wordt nog versterkt door de manier waarop het verhaal wordt
gebracht. Linklater toont geen opsomming van Gewichtige Momenten, à la de
gemiddelde Hollywoodfilm, maar zoomt vooral in op de schijnbaar willekeurige
scènes daartussenin. We zien niet Masons eerste kus, wel een onhandig gesprek
op een feestje; niet de bruiloft van zijn moeder en nieuwe stiefvader, wel een
confrontatie met hen aan de eettafel.
Al wordt de film niet gepresenteerd als flashback, hij zou er wel een kunnen zijn.
De opgevoerde scènes hebben iets van een stroom herinneringen: dit zouden
zomaar de voorvallen kunnen zijn die Mason over twintig jaar nog voor de geest
staan. Voorvallen waarvan hij zich tegen die tijd misschien afvraagt: waarom hebben
uitgerekend deze de eindmontage gehaald, en al die andere niet?
Want zo gaat dat, moet ook Richard Linklater hebben ondervonden, om het
vervolgens met ons te willen delen. ‘Kijk, zo is het leven!’

Liter. Jaargang 17

15

Minderwaardigheidscomplexje
Na de vertoning van Boyhood in Berlijn liep ik meteen door naar het toilet. Niet per
se omdat het zo'n lange zit was geweest, maar vooral om even bij te komen. Ik
bleek niet de enige met die behoefte: bij de kranen stonden diverse journalisten
zich in de ogen te wrijven.
Enkele weken later las ik een boekje dat me nog eens kritisch aan deze ervaring
deed terugdenken. Een essay: Wat alleen de roman kan zeggen (2013) van Oek
de Jong. Hierin houdt de schrijver een stevig pleidooi voor de roman in een tijd van
vluchtigheid, digitalisering en beeldcultuur. Het is een even aanstekelijk geschreven
als overtuigend betoog. Slechts op één punt raakte De Jong mij kwijt. Als argument
voor de unieke kracht van de roman beschrijft hij hoe hij een boek kan missen nadat
hij het uitheeft. Hoe het nog wekenlang door zijn hoofd kan spoken. Enkel romans
hebben dit effect op hem. Films niet.
Nu beschrijft De Jong zichzelf als een groot filmliefhebber, en zijn essay is duidelijk
niet bedoeld als een soort bokswedstrijd tussen literatuur en andere verhalende
kunstvormen. Toch maakte zijn opmerking mij een beetje onzeker. Het moge
inmiddels duidelijk zijn dat ik het heel anders ervaar: een paar keer per jaar zie ik
een film als Boyhood, die iets bij me losmaakt wat zich nog het beste laat omschrijven
als verliefdheid. Of een milde vorm van liefdesverdriet. Een hardnekkig gevoel dat
nog dagen blijft sudderen, dat me weken later nog een rilling kan bezorgen. Is dat
hetzelfde gevoel als De Jong beschrijft? Of verwar ik dat ‘missen’ van hem met een
algemener soort ontroering die iedereen weleens voelt bij een film? Ontbreekt het
mij misschien aan een zekere diepgang?
Deze onzekerheid hangt allicht samen met een dieperliggende onrust over mijn
werk als filmjournalist. De bioscoop- en festivalbezoeken, het verslaan van filmnieuws
- leuk is het zonder meer, maar af en toe komt het me allemaal zo banaal voor. Als
ik iemand spreek die zieken verzorgt of met vluchtelingen werkt, of als ik gewoon
de krant opensla, kan ik me generen voor het Mickey Mouse-gehalte van mijn werk.
Misschien twijfelt iedereen die in de kunstsector werkt soms aan de zin van wat hij
doet, maar van alle disciplines wordt film ook nog het meest geassocieerd met
oppervlakkigheid - popcorn, glamour, explosies, de Oscars.
Ik zal Oek de Jong niet de schuld geven van mijn minderwaardigheidscomplexje,
maar zijn essay heeft het in ieder geval niet verkleind. Want hij heeft natuurlijk gelijk:
geen ander verhalend medium kan de complexiteit bereiken van de roman. Al is
het maar omdat de lezer er vaak weken mee doorbrengt en helemaal in opgaat. En
belangrijker: omdat geen andere kunstvorm zo in het hoofd van een personage kan
kruipen. In films - boekverfilmingen meestal - wordt weleens getracht dit manco te
compenseren met uitvoerige voice-overs, maar dat is

Liter. Jaargang 17

16
negen van de tien keer een zwaktebod. De monologue intérieur is nu eenmaal
voorbehouden aan romanpersonages. Film blijft buitenkant, suggestie.
Ben ik dan eigenlijk niet in de ban van de verkeerde kunstvorm? Neem ik genoegen
met snacks, terwijl er vijfgangendiners voorhanden zijn? Of zou er misschien ook
zoiets bestaan als ‘wat alleen de film kan zeggen’?

Sola Scriptura
Ik heb overwogen een aantal romans die ik bewonder naast vergelijkbare
film-favorieten te leggen, in de hoop zo iets zinnigs te kunnen concluderen over de
unieke kwaliteiten van de cinema. (Een tipje van de sluier: hoe verhoudt de
eerdergenoemde filmreeks over Jesse en Celine van Richard Linklater zich tot de
Rabbit-boeken van John Updike, waarin de hoofdpersonen eveneens elke tien jaar
opnieuw worden opgevoerd? Is het heel anders om personages te zien verouderen
dan erover te lezen? Etc.) Het probleem is echter dat we daarmee toch al gauw in
die bokswedstrijd belanden. ‘Film: 1 - Roman: 0. Volgende ronde.’ En uiteindelijk
appels met peren gaan vergelijken.
Laat ik maar gewoon proberen te verwoorden waarom films mij persoonlijk dieper
kunnen raken dan welke andere verhaalvorm ook. Waarom ik - ondanks het
incidentele Mickey Mouse-gehalte - toch zin ervaar in mijn werk.
Daarvoor haal ik scenariogoeroe McKee er nog even bij. Die beschrijft in zijn boek
Story hoe de mensheid altijd heeft geworsteld met de vraag van Aristoteles: ‘Hoe
dient een mens te leven?’ Van oudsher is hiervoor op vier gebieden naar inspiratie
gezocht: filosofie, wetenschap, religie en kunst. Volgens McKee hebben de eerste
drie voor de gemiddelde moderne westerling afgedaan. Filosofen worden alleen
nog behandeld in collegezalen, wetenschap is voor leken te complex en religie wordt
beschouwd als ongeloofwaardig en hypocriet. Alleen de kunst blijft over. Preciezer:
het verhaal. En dé verhalende kunstvorm van de eenentwintigste eeuw is film.
Kort door de bocht, maar in die voorstelling van het verhaal als hedendaagse
heilige graal, van de bioscoop als moderne tempel, herken ik wel iets. Ik ben het
geloof dat ik van huis uit meekreeg niet kwijtgeraakt en blijf de waarde inzien van
een geloofsgemeenschap, maar kan wel stellen dat ik het godshuis heb verruild
voor het filmhuis. Wat ik vroeger onvoldoende vond in de kerk - overweldigende
schoonheid, stimulering van de zintuigen, provocatieve ideeën, oefening in empathie,
het gevoel een glimp op te vangen van het hogere, een gedeelde ervaring, een
goed nagesprek bij een lekker biertje - vind ik nu geregeld in de bioscoop.
Bij generatiegenoten die, net als ik, kritisch terugkijken op een protestantse
opvoeding maar daarmee nog niet alles overboord willen gooien, zie ik dergelijke
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verschuivingen: die zoeken de zintuiglijkheid van het katholicisme op, de beleving
van de pinksterkerk, de geheimzinnigheid van de ‘nieuwe spiritualiteit’ of het
praktische van het activisme. Sola Scriptura volstaat niet meer. En dat lijkt me heel
bijbels: het Woord werd toch ook vlees?

Kopje onder
Een van de mooiste eigenschappen van een goede roman vind ik dat je als lezer
met de schrijver mee mag scheppen. Je krijgt de beschrijvingen aangereikt en moet
zelf de beelden, klanken en geuren toevoegen. Bovendien kun je het boek opzij
leggen en erover nadenken, verder inkleuren, verbanden leggen, en dan weer
doorgaan. Een roman lezen is een actieve, intellectuele bezigheid.
Films lijken minder rationele betrokkenheid te vereisen. De beelden worden over
je heen gestort en er is nauwelijks tijd voor reflectie tussendoor. Voer voor zombies
en couch potatoes, zou je kunnen zeggen.
Anderzijds: zou dit niet juist de unieke kracht van de filmvorm kunnen zijn? Als
een verhaal minder wordt gefilterd door het verstand, kunnen de beelden en geluiden
wellicht directer doordringen tot het gevoel, het onderbewuste, de plek waar
herinneringen, dromen, angsten en verlangens worden opgeslagen.
Een van de weldadigste ervaringen die ik ken, is kopje onder gaan in een
bijzondere film, je compleet laten meeslepen en dan worden geraakt door een
onverwacht moment van schoonheid, of een bepaald inzicht. Zo'n ogenblik draait
zelden om dialoog, of zelfs plot, het is meestal puur filmisch: audiovisueel, suggestief,
abstract. Zeker in een donkere zaal vol onbekende lotgenoten, kan zo'n moment
voor mij een spirituele lading krijgen.
Voorbeelden? De scène in Magnolia waarin alle hoofdpersonen hetzelfde lied
inzetten, en later de kikkerregen: ellende die onverwacht omslaat in verbroedering.
Het onverstaanbare meisje in de slotscène van La dolce vita: symbool voor alle
deugden die de hoofdpersoon is kwijtgeraakt. Bill Murray die Scarlett Johansson in
Lost in Translation een afscheidszin toefluistert die zelfs het publiek niet mag horen:
het toppunt van intimiteit. De oerknalscène in The Tree of Life: het overweldigende
mysterie van God afgezet tegen nietig menselijk leed.
En dus ook: Boyhood. Het laatste shot en dan het nummer Deep Blue van Arcade
Fire tijdens de aftiteling. Het gevoel dat er zojuist in een oogwenk een decennium
is omgevlogen. De verzuchting van de Prediker: ‘Neem het ervan zo lang je nog
jong bent, [...] want jeugd en ochtendlicht zijn zo voorbij.’
Als ik nu aan de film terugdenk, vermengen de beslommeringen van hoofdpersoon
Mason zich automatisch met mijn eigen puberherinneringen - feestjes, taferelen op
school, een lange, saaie nacht in een tent op een popfestival, waarin vrienden
teleurstelden en stoute dromen niet uitkwamen.
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In de film heeft Mason op een zeker moment een gesprekje met zijn vader. Hij is
een jaar of acht (even oud als mijn eigen zoon nu, wat de herkenbaarheid beslist
verhoogt) en informeert voorzichtig of zijn vader gelooft in magie en elfjes. Deze
denkt even na en probeert: ‘Als ik een walvis aan jou zou beschrijven, zo'n reusachtig
beest onder de zee, dan zou je dat toch een voorbeeld van magie kunnen noemen?’
Mason is even stil. ‘Maar elfjes bestaan niet hè?’
‘Nee, technisch beschouwd niet.’
Daarom kijk ik naar films. Omdat elfjes niet bestaan. Omdat het leven tegenvalt,
maar ik toch in magie wil blijven geloven.
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Elizabeth Kooman
Een gangetjesleven
Désanne van Brederode herlezen [3] - Over Mensen met een hobby
(2001)
Mensen met een hobby is een dik boek. De eerste keer dat ik het las, moest ik
mijzelf dwingen om door te lezen. Een half uur hardlopen duurt bij Van Brederode
27 pagina's, omdat hoofdpersoon Lilly Berkenbosch zoveel te denken heeft. Het is
haar denken waar de hele roman over gaat, en haar denken draait dan weer veel
om zichzelf en haar eigen gedachten.
Toch is het tegelijkertijd dit oeverloze gedenk van Lilly dat me voor haar inneemt.
Nu ik het boek herlees, ben ik om en nabij even oud als hoofdpersoon Lilly
Berkenbosch. Net nog twintig, bijna dertig. Dan kun je de indruk hebben dat je al
aardig wat hebt meegemaakt, en evengoed twijfelen aan wie je bent en wat of wie
je nu eigenlijk wilt worden. De betweter en de nietweter voeren oorlog met elkaar,
hopend dat er binnenkort als resultaat een wijs mens terug zal kijken vanuit de
spiegel. Iemand die, thuis bij zichzelf, een heldere kijk op de wereld heeft ontwikkeld.
Lilly heeft het nodige meegemaakt. Ze verloor kortgeleden haar moeder, vond
niet lang daarna de liefde van haar leven, Tom, met wie ze twee miskramen
doormaakte. Haar inkomen haalt Lilly uit het invullen van striptekstballonnetjes. Tom
is fotograaf met een carrière waar groei in zit. Hij gaat met een nuchtere
opgeruimdheid door het leven, Lilly neemt het piekerwerk voor haar rekening. Hun
relatie doet me denken aan die van Elenoor en Erik in De woongroep (2014) van
Franca Treur, waarin het ook de man is die zich voegt in het leven (al voert Erik
beduidend minder uit dan Tom) en de vrouw die haar draai zoekt.
‘Trots kunnen zijn op degene van wie je hield, dat had Lilly haar leven lang al
gewild.’ Maar als ze dan naast haar succesvolle vriend in het café tussen de
kunstenaars staat, schaamt ze zich alleen maar. Ze voelt zich verheven boven het
geroddel van al die kunstenaarsvrouwen en is verontwaardigd dat Tom vanwege
zijn carrière optrekt met mensen die hij minacht. Lilly zelf doet geen concessies, zij
laat een mooie opdracht schieten omdat ze haar vriend en striptekenaar Olaf niet
wil afvallen. Of is ze misschien gewoon een beetje bang om iets nieuws te doen?
Lilly vermoedt allerlei talent in zichzelf. Ze had met haar scherpzinnigheid
klokkenluider kunnen zijn en het toch niet zo gezonde sigarettenmerk Vitaly de nek
om kunnen draaien voor het dat met zijn klanten deed. Ze had een groot pianist
kunnen zijn. Ze zou voor haar vijfendertigste echt eens een boek moeten schrijven.
In ieder geval is een leven dat zijn gangetje gaat niet goed genoeg.
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Intussen gaat Lilly's leven wel zijn gangetje, tot een boek alles verandert en wat plot
geeft aan dit verder tamelijk richtingloze verhaal. Via haar buurman heeft ze, samen
met boeken van Kierkegaard, een boekje in handen gekregen dat het werk van de
Noorse filosoof Hammerson citeert en doordenkt. Het werk van deze Hammerson
wordt gaandeweg Lilly's Bijbel. De hoofdstukken van Mensen met een hobby worden
stuk voor stuk voorafgegaan door fragmenten van deze onbekende filosoof. Lilly
wentelt zich volledig in zijn ideeën over grote thema's als naastenliefde, begrip en
waarheid. Tom moet lachen als Lilly hem een passage voorleest. Volgens hem
schrijft Hammerson zinnen die Tom zelf ook had kunnen bedenken en spot deze
filosoof met ‘de h.h. metafysici en ethici die werkelijk [geloven] in hun eigen
gewauwel.’ Maar Lilly blijft Hammerson bloedserieus nemen. Ze neemt ook zichzelf
hoe langer hoe serieuzer, daarmee de verlossende zelfspot verliezend die haar
eerst juist zo'n aangenaam personage maakte.
Lilly zondert zich af om Hammerson te kunnen lezen en te kunnen nadenken. De
vele vriendschappen die het boek zo levensecht maken, verdwijnen naar de
achtergrond. Lilly heeft het te druk met nadenken, ze heeft het te druk met zichzelf.
Door veel te lezen, alleen te zijn en te denken, probeert Lilly zichzelf te leren kennen,
maar tegen het eind van de roman staat er: ‘Lilly was nog steeds verliefd op Tom.
Er was alleen erg weinig Lilly meer over.’ Al denkend vergeet Lilly te leven. Ze besluit
weg te gaan bij Tom omdat ze zelf iemand wil zijn. Haar buurman gaat met vakantie
en zij trekt tijdelijk in zijn appartement. Tom weet niet dat Lilly door de muren heen
kan horen hoe hij haar muziek draait.
Wie weet lees ik dit boek nog eens als ik een jaar of vijftig ben. Dan hoop ik, meer
nog dan nu, zachtjes te kunnen lachen om Lilly, en iets harder om mezelf van twintig
jaar geleden. En Lilly? Die woont inmiddels vast weer bij Tom. En leidt met hem
een zo bewust mogelijk gangetjesleven.
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Els Meeuse
Voor mij ben je heilig
Désanne van Brederode herlezen [4] - Over Hart in hart (2007)
De romans van Désanne van Brederode vallen in de categorie boeken die ik pas
leer begrijpen door erover te schrijven. Vandaar dat ik de kans om Hart in hart (2007)
te herlezen met beide handen aangreep. Bij de schijnbaar onontwarbare kluwen
van verhaaldraden verbaast het mij dat de hoofdlijn tamelijk eenvoudig samen te
vatten is: Lot Sanders, journalist, weduwe en moeder, ontdekt na de dood van haar
man Donald dat hij haar bedrogen heeft. Op dat moment stort de wereld waarin ze
geloofd heeft in: die van levenslange liefde en vooral seksuele trouw. Maar als blijkt
dat Donald het bed met Mara gedeeld heeft, wankelt haar diepste geloof op zijn
grondvesten. Mara doet haar naam eer aan: de affaire levert Lot een flinke dosis
bitterheid op. Ze zoekt de overspelige relatie van haar man tot op de bodem uit.
Mara is niet de enige naam met een diepere lading. Hoofdpersoon Lot is een evidente
verwijzing naar de bijbelse Lot, een vrouwelijke variant. Lot komt tijdens haar
zoektocht ook zelf in een buitenechtelijke relatie terecht, maar ze ontvlucht dit Sodom
op den duur. Zonder om te zien. De naam Lot doet ook denken aan het noodlot dat
Lot in het verhaal treft. Haar lot is droevig vanwege het weduwschap, maar het lot
treft haar nog dieper als het overspel van haar man aan het licht komt. De relatie
moet uitgezocht worden. Wieger Berkman (columnist bij het tijdschrift waar Lot voor
schrijft), die zijn vrouw Petra regelmatig bedriegt door naar de hoeren te gaan, is
de aangewezen man om Mara uit te horen. Vrouw Petra is een rots in de branding;
zij is door een slippertje van haar man niet van haar stuk te brengen. Pas als hij het
in haar ogen echt bont gemaakt heeft, hij is verliefd, zet ze Wieger uit huis. Als je
Donalds naam snel uitspreekt, hoor je wat hij is: dood. Lot zelf heeft altijd een
verschrikkelijke hekel aan zijn naam gehad. Ze vindt de naam ‘Donald’ bij
reclamejongens horen die per ongeluk snel rijk zijn geworden. Lot laat zich in het
boek ook uit over de naam Wieger. ‘Misschien kwam het door het woord wieg dat
ik me er een hygiënisch wonder bij voorstelde, iemand die tot op hoge leeftijd naar
Zwitsal rook, geur van onschuld, seksloosheid.’ Onschuldig en seksloos is Wieger
in eerste instantie allesbehalve. Toch wordt dat in de loop van de roman anders. In
de naam Wieger zit ook iets van ‘trooster’ verborgen. En dat is zeker toepasbaar
op de situatie. Wieger helpt Lot
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bij het verwerken van Donalds overspel. Kortom, een naam zegt iets over iemands
bestaan. En juist over dat bestaan, over het ‘zijn’ gaat deze roman. Wie is de ander
met wie ik samenleef? Ken ik hem of haar werkelijk?
Belangrijk onderdeel van deze roman is de zoektocht naar de ‘echte’ Donald. Wieger
wordt ingeschakeld om de relatie tussen Mara en Donald uit te zoeken en dit levert
verrassende ontdekkingen op. Zo blijkt Donald verslaafd te zijn geweest aan
kinderporno. Dit plaatst de ‘kuise’ Donald in een geheel nieuw daglicht. Je beeld
van verschillende personages verandert tijdens het lezen van de roman drastisch.
Hoerenloper Wieger wordt steeds sympathieker en trouwer en Donald blijkt een
steeds grotere boef als het gaat om zijn seksuele uitspattingen. Wat betreft Lot
verandert je beeld niet alleen omdat je haar beter leert kennen, maar zij verandert
ook zelf.
Het is tijdens het lezen van de roman wachten op het moment dat Wieger en Lot
voor elkaar vallen. Toch gebeurt dit uiteindelijk op een verrassende manier. En dat
toont precies de verandering die Lot doormaakt. Eerst stond de seksuele liefde (en
daarmee verbonden de eeuwige trouw) voor haar voorop. Toen dit idee door het
bedrog van haar man als een kaartenhuis instortte, leerde ze een diepere liefde
kennen: gekend worden in je diepste wezen. Het gaat uiteindelijk niet om de seksuele
kant van liefde, maar om zo diep mogelijk gekend te worden: hart in hart. Zoals ze
Wieger Berkman heeft leren kennen, inclusief zijn overspel, heeft ze Donald nooit
gekend. Wieger kent haar diepste geheimen, ook de geheimen die haar relatie met
Donald herbergde. Ze kan dan ook tegen Wieger zeggen, voor ze met hem vrijt:
‘Voor mij ben je heilig. Ik heb er geen ander woord voor. Niet heilig in kwezelige zin.
Dierbaar dan. Iemand met wie ik uiterst voorzichtig... Omdat je al onze geheimen
bewaart. De onze. In je lichaam. In je... niet lachen. In je hart.’ Het zal de eerste en
enige keer zijn dat ze met hem naar bed is geweest. ‘Ze zullen elkaar missen, maar
niet achteromzien. En dat geloven ze.’ Lot zal geen zoutpilaar worden.
De verandering die Lot in de roman doormaakt, doet mij denken aan een verandering
in de romans van Van Brederode. De vermenging van mystiek en erotiek is altijd
een belangrijke leidraad geweest, maar de erotiek verdwijnt steeds meer naar de
achtergrond. In haar laatste roman Stille zaterdag (2011) is zelfs helemaal geen
sprake meer van een seksuele relatie tussen de hoofdpersonen. Ze worden
weliswaar verliefd, maar verkiezen de diepste geestelijke liefde boven de aardse
erotische. In Hart in hart zien we deze verandering in romanvorm. Van Brederode
schrijft, tegen Freud in, dat het menselijk handelen niet een sublimatie is van de
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seksuele drift, maar: ‘ons libido is een sublimatie, of liever materialisatie, incarnatie,
vleeswording, van een verlangen gekend te worden en te kennen. Van hart tot hart.
Nog liever: hart in hart.’ We moeten niet bij de incarnatie van dit verlangen stil blijven
staan, maar opklimmen naar het verlangen zelf: kennen en gekend worden. Dat is
waar het om draait, dat is de oorsprong van de incarnatie, dat is God zelf.
De schrijver Graham Greene lijkt in de roman symbool te staan voor het leven na
de dood en voor de intense liefde van het gekend worden. Hij is een soort ‘god’ voor
Lot. Soms valt hij bijna samen met Wieger, die ook heilig is voor Lot en haar heeft
leren kennen als geen ander. Maar Lot heeft Wieger op haar beurt ook leren kennen
en Greene niet. Greene figureert als mysterieuze inspiratiebron van het geheel, als
oorsprong van deze roman die reikt naar een liefde die aardse grenzen overschrijdt.
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Len Borgdorff en Ruben Hofma in gesprek met Jaap Zijlstra
Zijlstra door de ruiten
Voor ons zit een lange, breekbare man in een krakende leren stoel omringd door
stillevens, beelden van mens en dier en kleurrijke tapijten verspreid over de vloer.
In snelle opeenvolging is Jaap Zijlstra (Wassenaar, 5 september 1933) - dichter,
emeritus predikant en kunstverzamelaar - de afgelopen jaren getroffen door enkele
TIA's. Op Eerste Kerstdag 2012 kreeg hij vervolgens een herseninfarct en twee
maanden later werd in het ziekenhuis tot slot de ontdekking van maagkanker gedaan.
Een geslaagde maagoperatie gaf weer hoop. Zijlstra is nu twintig kilo lichter en
schuifelt door de ruimte. Dutjes en fysiotherapie houden hem op de been. Maar zijn
ogen staan helder en nieuwsgierig en zijn stem is zacht en schor, maar levendig.
Er liggen vijf gedichten op tafel. Daar willen we over praten.
*
‘Wat ik heb geschreven in mijn gedichten, kon niet op een andere manier geschreven
worden. Als de lezer het niet begrijpt, heb ik het gevoel “daar sta ik”. Dan blijf ik als
dichter gevangen zitten: “Ik sta bijvoorbeeld achter dit gedicht en / kan zelfs niet de
klink lichten van het vers”, zoals ik schrijf in “Man en paard”. Een ander moet de
klink willen en kunnen lichten en mij uit de wei laten. Achter deze regels zit mijn
ontzetting over het feit dat zó weinig mensen zich aangetrokken voelen tot gedichten.
Maar een op de honderd Nederlanders leest weleens een dichtbundel en dat vind
ik jammer. In gedichten kun je ontzettend persoonlijk zijn, dat kan op nagenoeg
geen andere manier. Wat in mijn gedichten staat, ben ik ten diepste. Zo intiem kan
poëzie zijn.’

In ‘Man en paard’ staan wat taalkundige fouten. Ook de woordkeuze is hier en daar
opvallend. Dan hoor ik Jaap Zijlstra, want u houdt wel van archaïsmen.
‘Wanneer ik de fouten eruit had geweerd, zou ik het gedicht niet mooi vinden’,
vertelt hij met pretogen. Na haast elke zin neemt Zijlstra een korte pauze. ‘Dat
stuntelige hoort er kennelijk bij. De archaïsmen die erin voorkomen maken het
gedicht plechtig en laconiek; in ‘Man en paard’ drijf ik ook de spot met mezelf.
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Engelse woorden vind je in mijn gedichten niet; in plaats van ‘baby’ zou ik ‘boreling’
gebruiken. Die Nederlandse woorden mogen van mij niet verloren gaan; ze zijn zo
mooi. Je kunt invloed uitoefenen wat taal betreft, door woorden bijvoorbeeld te
bewaren of juist in de roulatie te brengen.

Man en paard
Het paard staat zonder handen in de wei
met wel een staart om zich mee te gedragen
en wel vier benen om de sprong te wagen
maar zonder handen, geen van allebei.
Met ook een mond en niet een grote Bek
en maken nooit een vuist. In alle landen
krijgt nooit een paard de teugel zelf in handen.
en staan zij daar te staan achter een hek.
Of hebt u ooit een paard de klink zien lichten
en laat ik zeggen een omhelzing zien verrichten.
Zo ja, meld het terstond de grote Pers.
Het mensdom wacht met smart op uw berichten.
Ik sta bijvoorbeeld achter dit gedicht en
kan zelfs de klink niet lichten van het vers.

Jezus is een boek
‘Ik heb het voorrecht dat ik altijd erg vanuit het geloof heb geleefd, als kind al.’ In
het gedicht ‘Jezus’ wordt ook duidelijk hoe dicht geloof en poëzie bij Zijlstra elkaar
naderen, want Jezus kennen we alleen maar vanuit een boek en als een boek. Hij
komt in taal tot ons. Het boek als beeld laat ook de nederigheid van Jezus zien. Wij
kunnen in hem bladeren.

Jezus
Je gaat een mensenleven mee,
ik kan je lezen en herlezen,
ik pak je op en leg je weg,
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ik sla vooruit en blader terug,
geduldig ben je en beschikbaar.
Maar toch zo nederig niet
of woorden schieten wortel,
beslaan mijn landschap,
heffen kruinen in de hemel,
opgewassen tegen stormen.
Daar komt wat aan te pas
om ze te kappen, en dan nóg,
de tronk zit dieper in mijn aarde
dan ik dacht, loopt uit, een twijg o Jezus, eer ik van u zwijg.

In de tweede strofe wordt het beeld van woorden die wortel schieten geïntroduceerd.
‘Dat doen de woorden als het over Jezus gaat. Ik vertel het graag zo duidelijk
mogelijk. Dat had ook in hermetische poëzie gekund, maar dat hoeft helemaal niet.’
Het kappen van de bomen werd hem ingegeven omdat hij steeds vaker merkte dat
mensen die het ouderlijk huis verlieten, daarbij ook afscheid namen van het geloof.
‘Maar de wortels zitten diep en er kan dan wel gekapt worden, door de wortels kan
het geloof toch weer boven de grond komen.’

‘Dat zou niemand begrijpen’
Terwijl we met onze gastheer praten, worden we afgeleid door het razende
luchtverkeer achter het omvangrijke woonkamerraam van het Amsterdamse
grachtenpand. ‘Het is tuig hoor’, lacht hij met een blik op de uitlaatstrepen in de
blauwe hemel. Zijlstra is een echt stadsmens, hoewel hij jarenlang woonde in onder
meer de Achterhoek en ook veel natuurgedichten schreef. Van verhuizen is nu geen
sprake meer. Zijn uitzicht is ook niet onaangenaam: in de achtertuinen waarop het
raam zicht biedt, staan hoge rode beuken, lindebomen en een korte kastanje. We
keren onze blikken weer naar binnen en bespreken het gedicht ‘Navigatie’, dat
Zijlstra voor het gesprek uitkoos omdat het een voor hem kenmerkend gedicht is.
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Het is een veelzeggend gedicht. Het past goed in die bundel (Ik zie je zo graag)
waarin u voor het eerst duidelijk uitkwam voor uw homoseksuele geaardheid.
‘Ja, het past goed in die bundel. In het gedicht zit erotiek, alleen is het een beetje
verborgen. Ik stond op de brug en onder mij voer het schip waarop een ongelofelijk
mooie jongen lag in zijn zwembroek. Net toen het schip onder de brug door voer,
deed hij zijn ogen open en hadden we oogcontact, maar zijn ogen gingen dicht en
daar ging het schip. Die jongen was niet dom. Ik had het gevoel dat hij doorhad dat
ik met plezier naar hem keek. Hij keek “het”, de situatie, aan. Die woordkeuze maakt
mij kleiner, het gaat vooral om hem. “Navigatie” schreef ik voor mezelf, vlot na die
gebeurtenis. Deze en andere gedichten heb ik lange tijd verborgen gehouden omdat
ik niet uitkwam voor mijn geaardheid.’
Gezien zijn werk als predikant zou een coming-out ongewenst zijn, maar tijdens
een preek op Pinksterzondag 1983 ontglipte Zijlstra alsnog wat hij sinds zijn
zeventiende voor de wereld geheim had gehouden, zonder dat hij van tevoren eraan
gedacht had het te ontboezemen. Naderhand besefte hij dat hij de eerste
Nederlandse dominee was die in het openbaar en zelfs in de kerk uitkwam voor zijn
homoseksualiteit. Grote problemen leverde het niet op, wel meer pastoraal werk.
In 1991 verscheen Ik zie je zo graag, niet bij zijn vaste uitgever maar bij De Prom,
want uitgeverij Kok vond toen dat het Zijlstra's naam als dichter geen goed zou
doen. De woordkeuze in de verzen die in de bundel zouden verschijnen, veranderde
de dichter hier en daar omdat die soms te persoonsgebonden was. ‘En de gedichten
waarin ik een mooie, atletische jongen een tijger noemde, moesten eruit. Die zou
niemand begrijpen.’

Navigatie
De jongen op het voordek sliep,
wie zou de scheepvaart niet bezingen,
de lof der maritieme dingen,
het smaldeel dat mij vreugde schiep.
Ter hoogte van de Hoekse Waard,
waar bruggen naar de einder springen,
zag ik de trots der schepelingen,
de glorie van de binnenvaart.
Eén oogopslag keek hij het aan
en sliep weer in. Mocht ik bedingen
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een springtij op Grevelingen
en dan bij hem aan 't roer te staan.

U zult gedurende de jaren compensatiegedrag hebben ontwikkeld omdat u geen
mannelijke partner ‘mocht’ hebben en ook niet had. Uw dichterschap maakte er vast
deel van uit; uw gedichten vormen wellicht uw partner.
‘Nou, dat is waar. Dichten doe je uit gemis. Ik schreef gedichten soms om mezelf
te troosten, zoals ik weleens een schilderij kocht om dezelfde reden. Ik kan me
moeilijk voorstellen wat ik geschreven zou hebben als ik getrouwd zou zijn en
kinderen had opgevoed. Wellicht zou ik ook proza geschreven hebben. Een dichter
zou ik in alle gevallen geweest zijn. Ik ben een typische estheet, ik houd van taal.’
Waar Zijlstra in andere gedichten ernst met humor combineert - want, zegt hij, ‘ernst
is pas ernst als je in een gedicht ook aan humor doet’ - laat hij de humor in
‘Naderhand’ (gepubliceerd in Nachtval, De Prom, 2000) achterwege. In zijn pastoraal
werk hoorde de dominee regelmatig de verschrikkingen van incest aan. Dat vroeg
om bittere regels die tot een verbijsterend geheel leiden.

Naderhand
- Zijn hand kwam nader
en heeft mij beschreven,
hij heeft zijn pen
in mijn gedicht gedreven,
van mijn geheimtaal
liet hij niets in leven.
Sinds heb ik spijkerschrift
in mijn gedachten,
achter mijn tanden
lig ik bang te wachten,
zijn hand, zijn naderhand,
verbijt ik alle nachten.

‘Wanneer ik een ander aan het woord laat in een gedicht, zet ik aan het begin van
het gedicht een streep. In dit gedicht heeft het woord “naderhand” een verschrikkelijk
wrange betekenis. De witregel staat voor de verwerking van de incest, wat niet te
verwerken is. Daarom volgt het spijkerschrift in de gedachten. Het grijpt
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“Wat in mijn gedichten staat, ben ik ten diepste.”
(Schilderij van Alfonso Ramon. Foto: Len Borgdorff)

Liter. Jaargang 17

30
me nog altijd aan wanneer ik het lees.’ Dat juist dit gedicht in een zekere geheimtaal
geschreven is, terwijl gedichten over zijn seksuele voorkeur voor jongemannen
opvallend concreet blijken, doet volgens de dichter recht aan het slachtoffer. Verpakt
in poëtische taal is het pijnlijke op een bepaalde manier minder pijnlijk.

De verschrikking van de röntgenopname
Toch schreef Zijlstra ook minder concrete gedichten over zijn geaardheidsgeheim.
Een voorbeeld vormt ‘Inborst’ uit Het ontbrekende (Kok, 2007). ‘Het gedicht houdt
ermee verband dat ik op mijn twaalfde tuberculose had en dacht dat ik dood zou
gaan. Veel later, toen ik wist wat mijn geaardheid is en dat ik daarover moest zwijgen,
droomde ik over het röntgenapparaat waar ik zo vaak met mijn blote borst tegenaan
moest staan. Dat apparaat laat zien wat in je zit. Ik droomde dat ook mijn geaardheid
te zien kon zijn op een röntgenopname, dat alles wat in me zat openbaar kon worden.
Gelukkig kon ik vluchten. Ik heb mijn geaardheid overigens niet ervaren als een
ziekte of zonde. Ik wilde nooit anders zijn.’

Het is opvallend dat in dit gedicht Wilhelm Röntgen u uit de kast trekt, wat een
toespeling lijkt op de coming-out. En er lopen verschillende zaken door elkaar.
Zijlstra lacht breed en knikkend. ‘De dingen lopen ontzettend door elkaar in
“Inborst”. Zo gaat dat natuurlijk in dromen. Het röntgenapparaat in een klaslokaal,
ze komen samen in “krijtwit kwam ik in beeld”. In het begin van het gedicht is het
nacht, aan het einde schijnt de zon. Zelden eindigt een droom gelukkig. Dat het hier
wel het geval is, daaruit blijkt dat ik gelukkig was met mijzelf. Van dat geluk moesten
anderen afblijven. In de tijd dat ik dit droomde, liep ik rond met het besef dat ik die
geaardheid in me had. Wat Röntgen in het gedicht wil, mij doorgronden, wilde ik
toen niet.’
Spreekt uit de vlucht voor Röntgen en zijn apparaat aversie tegen de wetenschap?
‘De wetenschap wil in je graaien. Ik dacht: “Röntgen gaat mijn geaardheid helemaal
verkeerd beoordelen. Ik word veroordeeld. Ik ben een homo, maar het kan niet, het
mag niet.” Zo werd er in die tijd, vlak na de Tweede Wereldoorlog, over gedacht.
Je zou naar een psychiater moeten, want homoseksualiteit werd beschouwd als
een afwijking. Ik besefte dat dat absoluut niet zo was.’
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Inborst
Wilhelm Röntgen stond vannacht voor de klas,
ik was de enige leerling.
Hij trok mij uit de kast
en schoof mij achter het bord.
Krijtwit kwam ik in beeld,
om mij heen een keerkring.
Brengen wij nu aan het licht, sprak hij,
wat schuilgaat in je borst.
Door de halfopen deur
vluchtte ik naar buiten.
De zon scheen door mij heen
en schreef mij in de ruiten.

Waarom schreef u ‘de zon scheen door mij heen / en schreef mij in de ruiten’?
‘De zon staat buiten alles. Het is de vrijheid en misschien ook het idee dat Christus
mij ziet en kent. Zoals het röntgenapparaat mij krijtwit op het bord zette, schreef de
zon mij in de ruiten, waar ik mezelf zag met vlees en bloed in plaats van zwart-wit.
Daarin zit het idee dat God licht is, hij schijnt door mij heen en dat is goed. Mijn
zelfbeeld is niet verkeerd.’
Zijlstra was vooral dichter in de vakantie en in de nacht. Hij trekt een beschaamd
gezicht. ‘Een keer had ik 's nachts aan een gedicht gewerkt dat in de bundel Ik zie
je zo graag zou verschijnen: “Wintersport”. De regels vielen lekker op hun plek en
het was al ver in de nacht toen ik besloot te gaan slapen. De volgende ochtend werd
ik wakker van lawaai in de straat en besefte ik traag dat ik gewekt was door de
kerkgangers... De pastorie stond naast de kerk in Vorden; ik wist niet hoe gauw ik
eruit moest komen, ongeschoren en ietwat onvoorbereid.’

U schreef niet alleen gedichten, maar ook liedteksten. Is dat voor u anders dan
gedichten schrijven?
Voluit: ‘Ja! Ik heb de liederen ook alleen maar in opdracht geschreven.
Kenmerkend voor mij is dat ik nogal dienstbaar ben, dus als ik zo'n opdracht kreeg,
wilde
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ik het echt doen. Er komt veel vakmanschap aan te pas. Het moet eigen zijn en
poëzie, en tegelijkertijd begrijpelijk en zingbaar voor de gemeente.’ Zijlstra's
medewerking aan het Liedboek voor de kerken van 1973 begon met een door hem
ingestuurd paas- en een pinksterlied. Sindsdien kreeg Zijlstra opdrachten tot het
schrijven van allerlei liederen, zoals het avondmaalslied. In het nieuwe liedboek dat
vorig jaar verscheen, is hij vertegenwoordigd met negentien liederen. ‘Wat ik erg
belangrijk vind aan mijn liederen, is dat ze een eigen toon hebben. Maar wat is mijn
toon eigenlijk?’
Dat is voor ons niet moeilijk te zeggen: een toon van vertrouwen en innigheid, en
een blijmoedige aanvaarding van het mysterie.
De vermelde gedichten zijn geciteerd uit Jaap Zijlstra, Verzamelde gedichten,
Uitgeverij Kok (Kampen, 2010).
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Menno van der Beek
Gedichten
Jakob blijft alléén achter;
dan worstelt een man met hem
totdat het morgenrood opklimt

Oversteker
Het is een zware, lange dag geweest:
je hebt de hele dag gevochten met een man
die uit zijn mond ruikt, die probeert je been te breken
en die niet loslaat. Jij wilt van hem weten
wat zijn verhaal is, maar hij kan niet anders
dan blijven vechten. Jij mocht echt niet oversteken.
Maar nu zit deze dag erop. En het wordt avond;
de afspraak is, dat jij nu mag passeren;
je loopt het water in, en je gaat kopje onder,
en als een nieuwe man kom je straks weer tevoorschijn
en je zult altijd moeilijk blijven lopen
maar je hebt goed gevochten. Alles ligt weer open.
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Sotto voce
De eerste vreemde stilte vlak na de geboorte:
de hartslag van je moeder niet meer in je oren
maar ver bij je vandaan en in haar eigen lichaam.
De tweede grote stilte als je vader sterft:
de tijd staat stil. En niets is meer hetzelfde.
Als je zijn graf bezoekt, zal hij je laten praten
alsof je tegen G'd praat. Stiltes laten vallen
waarin de wind dan in de kerkhofbomen ruist.
Je hoofd is groot, en schommelt op je nek. Voorbijgangers
knikken onzeker terug, alsof je vriendelijk geknikt hebt.
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Canto ostinato
Iemand kijkt televisie in de hoop
dat hem een losse regel toe zal vallen
die hij dan voor zijn grafsteen kan gebruiken.
Hij zit vlak voor het scherm. Hij heeft de gids open
maar die is niet berekend op zijn vraag. Hij zal
zijn kansen moeten afwachten en kijken.
Dus zakt hij onderuit. Hij wisselt niet van zender,
maar wacht de zin af die voor hem bestemd is.
Dan komt hij hijgend uit zijn stoel omhoog
en laat zich naar het ziekenhuis vervoeren
waar hij aan een injectie pijnstillers bezwijkt:
zijn beste regel staat. En zal niet snel verslijten.
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Dark matter
Mijn vader en zijn vader in een kamer
waar ik de trap voor op moet: dat wordt dus
de kamer met de koekoeksklok in Groningen.
Zijn vader zegt nog niets. Die zit alleen maar
en achteroverleunend blaast hij rustig
een stroom sigarenrook richting de lamp.
Mijn vader zit rechtop en kijkt mij aan: een blik
of ik al weet, waar dit gesprek over zal gaan.
Ik zeg: ‘Er is een zwarte kracht in dit heelal
die alles groter maakt, en die steeds sneller alles
nog groter maakt.’ Ik praat te snel. Gelukkig veert
het kleine houten deurtje van de klok dan open
met een tweetonig fluitje. Ik mag hopen
dat het twaalf uur is. Dat zou ons de tijd geven
te roken en te kijken. En het praten stopt
terwijl de wereld buiten deze kamer groter wordt.
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Marilynne Robinson
*
Connie Bronson
Vertaald door Astrid Staartjes
Ik had één vriendinnetje dat Connie Bronson heette en dat twee huizen verderop
woonde, een jaar jonger was dan ik en twee klassen lager zat omdat ze een
hersenvliesontsteking had gehad. Ze had knalrood haar en haar gezicht zat onder
de sproeten en ze werd door de jongens op school, die een enorme hekel aan haar
hadden, uitgescholden voor bonenstaak, en bij slecht weer zaten ze regelmatig hele
pauzes te broeden op andere, nog ergere benamingen.
Dit was een bron van verdriet voor haar moeder, die een baantje bij een drogisterij
had aangenomen opdat Connie piano- en tapdanslessen kon volgen, en die bij de
minste of geringste aanleiding partijtjes voor haar organiseerde, bij de bakker
gigantische taarten met een goedkope, muffe glazuurlaag en fletse suikerrozen
bestelde en de moeders van alle klasgenootjes opbelde om er zeker van te zijn dat
de partijtjes goed werden bezocht.
Ze had ooit zelfs een pony voor het meisje gekocht die, omdat ze niet veel te
besteden had, oud, zwak en nukkig was en een paar weken later alweer te koop
werd aangeboden omdat hij in Connies hand had gebeten en haar pink had gebroken
die daarna, hoewel hij een paar keer was gespalkt, vanaf de eerste knokkel scheef
groeide. Dit wierp natuurlijk een schaduw over de verwachtingen die haar moeder
van de pianolessen koesterde en voorzag de jongetjes op school van nieuwe munitie.
Connie trok zich hier echter niets van aan, ze trad de haat tegemoet met een haat
die even fel was maar van een andere orde, verbeten en volkomen beheerst. Ze
accepteerde kennelijk dat de wereld vijandig was en besloot zich daaraan aan te
passen, zonder in de verdediging te gaan of zich te verontschuldigen - bijna met
een soort onverschilligheid. In de lente en de zomer ging ze de deur niet uit zonder
een grote glazen pot met gaatjes in het deksel, waar ze meestal bijen in stopte,
maar ook spinnen, mieren, vlinders en sprinkhanen. Ze had die pot altijd in haar
hand en zo nu en dan bestudeerde ze de verfomfaaide en wegkwijnende inhoud,
waarna ze de pot heen en weer schudde en weer verder ging met waar ze

*

Connie Bronson is het enige (gepubliceerde) korte verhaal dat Marilynne Robinson schreef,
ze beschouwt het als de voorloper van haar eerste roman Een huishouden. In 1986 verscheen
dit verhaal in The Paris Review.

Liter. Jaargang 17

38
mee bezig was. Soms, terwijl ze me met diezelfde onpersoonlijke kalmte strak
aankeek, kneep ze in mijn arm totdat ik haar zo hard sloeg dat ze ermee ophield,
waarna we weer gewoon vriendinnen waren, alsof ze het alleen maar nodig had
gevonden om de rechtmatigheid die ze in de dingen had ontdekt van tijd tot tijd te
bevestigen.
We bleven echter maar bevriend tot de zomer waarin ik negen werd. Ik kan me
nog een ochtend herinneren aan het begin van de lente van dat jaar, toen de aarde
in de tuin net zacht begon te worden en er nog steeds sneeuw lag in het bos aan
de andere kant van de rivier en in alle geulen en greppels, toen Connie kwam
aanlopen door de achtertuin van de Simpsons, die tussen onze tuinen in lag. Ik zag
meteen dat ze het huis was uitgelopen zonder haar moeder wakker te maken, want
haar kleren, die normaal gesproken waren vastgegespt, vastgeknoopt, dichtgesnoerd
en omhoog gehouden op alle mogelijke manieren die haar moeder kon bedenken
om ze om haar magere lichaam op hun plaats te houden, hingen er nu los bij en
vielen open, haar blouse was niet ingestopt en haar sokken waren al tot onder haar
hielen gekropen. En hoewel het zo fris was dat de overalls die mijn oma 's nachts
aan de waslijn had laten hangen in de wind klapperden, droeg Connie alleen een
rode sweater die ze als een cape met de mouwen om haar hals had gebonden.
We hadden de dag ervoor in de middag, toen het bijna warm te noemen was,
afgesproken om die dag, een zaterdag, vroeg op te staan en naar de rivier te gaan
omdat de sneeuw op de oevers inmiddels vast weggesmolten was en er misschien
al kikkervisjes of stekelbaarzen in een van de poelen rondzwommen - we hadden
het helemaal uitgedacht terwijl we van school naar huis liepen, onder takken zo kaal
als schoongeklopte wortels, met onze jassen en sjaals onder de arm omdat het zo'n
heldere, warme middag was, behalve wanneer de wind opstak.
Dat was de eerste keer dat ik naar de rivier ging zonder Gil of August of mijn oma,
hoewel die zo dicht bij ons huis stroomde dat we haar altijd konden horen, luidruchtig
in de avonden na het eten, als Gil en August bij de achterdeur een pijp stonden te
roken en ik met Connie of in mijn eentje aan de rand van de tuin speelde, waar ik
soms fantaseerde dat ik over het hek klom en in het hoge gras van de greppel
belandde, de straat overstak en het steile paadje aan de overkant tussen de bomen
en de struiken volgde, totdat ik bij de rivier uitkwam die op de zonnige plekken tussen
de schaduwen glinsterde, of zwak schitterend buiten haar oevers trad en over de
rotsen in de geulen stroomde.
De ramen van mijn slaapkamer keken uit op de rivier en bij warm weer, als ze
openstonden, leek die nog luider en nabij te zijn, en terwijl ik lag te wachten tot ik
in slaap viel, dacht ik dat ik elk geluid, zelfs het kleinste geluidje, kon horen: van
kikkers en muggen en sabelsprinkhanen, en van de bladeren van de takken
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die in het water poedelden en door de stroom heen en weer bewogen. Op die
nachten fluisterde de rivier me vaak dromen in. Maar mijn dromen en fantasieën
eindigden altijd op hetzelfde punt, wanneer ik de rivier had bereikt maar er alleen
maar naast stond of er vanaf de brug bovenop keek. Of ze vermengden zich met
een van de verhalen die Connies moeder ons had verteld toen ze ons uitlegde
waarom we daar nooit zonder begeleiding mochten komen.
Het was heel gevaarlijk, zei ze, en dat was ook zo, want de rivier was behoorlijk
diep en stroomde tussen oevers van grote, opgestapelde en gebroken rotsblokken
langs plekken waar bomen over het water helden en elkaar bijna konden raken en
waar in de altijd vochtige schaduw varens floreerden, en moerasplanten en
bosbessen, en waar de bodem en de rotsen aan de waterkant bedekt waren met
draderig en glibberig mos.
Er waren veel kinderen verdwenen die daar in hun eentje waren gaan vissen of
zwemmen of bessen plukken en op de rotsen waren uitgegleden en van de oevers
waren gesleurd door de gestage, sterke stroom, misschien hadden ze nog geroepen
maar had niemand hen gehoord, of als iemand hen had gehoord had die niet
gereageerd, in de veronderstelling dat het krekels waren geweest, of een spotlijster
(want soms dacht ik dat ik iemand bij de rivier hoorde roepen als iedereen sliep en
dan wachtte ik tot ik het 's morgens aan August kon vragen, die altijd zei dat het
maar een spotlijster was geweest en mij meenam naar de rivier om me te laten zien
dat er niemand was). Of als hun vriendjes erbij waren en hen zagen vallen en hen
probeerden vast te grijpen en naar hen riepen, werden ze alsnog meegesleurd, om
op het gladde bruine zand tegen een rots te stranden waar klotsend water aan hun
kleren trok en bezitterig door hun haren woelde, zacht ruisend, tot er uiteindelijk
iemand kwam die onder het stille oppervlak, bespikkeld met pollen en wemelend
van de schaatsenrijdertjes, het heldere blauw van een jurk of een sweater zag en
het kind weer uit het water tilde.
Mijn oma en tante Rosalie zeiden dat Alice altijd graag in haar eentje naar de
rivier ging, omdat ze er 's ochtends vroeg of laat in de avond vaak naartoe was
gegaan, als zij dachten dat ze op haar kamer was. Ik vroeg me dan altijd af of ze
echt wel zo van de rivier had gehouden en wat ze daar dan deed als ze er was. Er
stonden rijen met bootjes op het dressoir in haar kamer, die August uit hout had
gesneden naar gravures van Phoenicische schepen en Vikingschepen, die hij in
mijn opa's geschiedenisboeken had gevonden, perfect nagebootst tot op de
wapenschilden die aan de buitenzijden waren bevestigd. Maar ze had er nooit mee
gevaren, omdat ze kapot konden gaan of kwijt konden raken. Mijn oma vertelde dat
Alice graag blaadjes van de rozen plukte en ze vanaf de brug in het water liet vallen
of broodkruimels uitstrooide en keek hoe de vissen naar de oppervlakte kwamen.
Maar ik dacht altijd dat ze helemaal niet zo van de rivier had gehouden en dat ze
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er niet zomaar naartoe was gegaan, en al helemaal niet in haar eentje, als ze niet
soms ook had gedacht dat ze iemand hoorde roepen en dan zelf was gaan kijken.
Ze moest de verhalen over verdwenen kinderen, die doorlopend werden verteld,
hebben gehoord en erover hebben nagedacht als ze, net als ik, in bed lag te luisteren
naar het vage, onafgebroken geluid van de rivier.
Maar die zaterdag was een teleurstelling. Ik keek vanuit het keukenraam hoe
Connie wankel door de kluiten met stijf gras stapte, schaduwloos in de grijze ochtend,
en ik liep naar de deur om die zo zacht mogelijk voor haar open te doen omdat het
nog geen zes uur was en iedereen in huis nog een uur zou slapen.
(‘Hoi, Connie,’ fluisterde ik.
‘Wil je nog steeds gaan?’
‘Waarom niet?’
Ze trok haar sweater om haar dunne armen heen. ‘Het is niet erg warm buiten.’
‘Je had een jas moeten meenemen.’
‘Het is sowieso te koud.’ En ze ging op een van de stoelen aan de keukentafel
zitten. ‘Wedden dat er ijs op de rivier ligt?’
‘We kunnen nog even wachten, tot het warmer is.’
Connie haalde haar schouders op. ‘Wat zit er in die zak?’
‘Boterhammen.’
‘Ik heb cake meegenomen.’ Ze zette een papieren zak naast die van mij op tafel.
‘Laten we ze hier opeten.’
‘Je zei dat je met me naar de rivier wilde.’
‘Ja, maar ik zei niet dat ik wilde dóódvriezen.’ Connie had de zak met boterhammen
opengemaakt en splitste er bedachtzaam een in ongelijke helften. ‘Als ik kouvat,
word ik misschien weer ziek, weet je,’ zei ze met veel gevoel voor drama, terwijl ze
me aanstaarde en de jam van haar spichtige vinger likte.
‘Je kunt mijn jas lenen,’ zei ik. ‘Wacht, ik weet wat!’ Ik liep naar de deur van de
bijkeuken, stak mijn hand in het metalen bakje dat op het deurkozijn was gespijkerd
en waar de lucifers in werden bewaard, en verspreidde er een stuk of tien over de
palm van mijn hand zodat Connie ze kon zien.
‘Je oma maakt je af,’ zei ze, duidelijk geïnteresseerd.
‘Ze komt er niet achter.’
‘Mijn moeder maakt ons allebei af.’ Ze stak haar hand uit, pakte een van de lucifers
en bestudeerde die aandachtig. ‘Butchie Witherspoon kan er een met z'n duimnagel
aanstrijken.’
‘Dat kan Gil ook. Ik heb er weleens een met de hak van m'n schoen aangestreken.’
‘Dat kan iedereen.’ Ze kraste twee keer tevergeefs met haar nagel over de
luciferkop, waarbij ze haar ogen tot spleetjes kneep, in afwachting van een vlam.
‘Hebben jullie marshmallows?’
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‘Ik weet het niet.’
‘Wij wel.’)
En daarna grepen we iedere kans aan om naar de rivier te gaan, bijna elke
zaterdagochtend, en bouwden langzaam maar zeker een fort tegen een hoop
rotsblokken, de omtrek zorgvuldig afgebakend door kleinere stenen die we er in
een halve cirkel omheen hadden gelegd, en bevoorraadden het met wat snoepgoed,
een paar pleisters en de overgebleven lucifers, allemaal verstopt in een koffieblik,
waarbij het grootste deel van onze activiteiten in het fort bestond uit het opgraven
en herbegraven van dit blik.
Toen het echt warm werd, begon Connie glazen potten naar de oever te smokkelen
totdat ze er zeven op een rij had tegen de rand van het fort. Deze noemde ze de
‘kerkers’, die ze goed gevuld hield door gehurkt aan de rand van het water lange
geduldige minuten door te brengen - totdat er een school stekelbaarzen voorbijkwam,
matzwart tegen de geelbruine bodem als ze het zonlicht in zwommen - met een pot
in de aanslag, die opeens met zijn weerspiegeling versmolt, en ze er een paar
opviste vlak voordat ze weer in de schaduw verdwenen met een plotselinge, snelle
beweging van hun staartvin. Ze ving ook kikkers, vlinders en wat ze verder maar te
pakken kon krijgen en in glazen potten kon doen, en die ze stuk voor stuk met een
inquisitoriale grondigheid boven kleine vuurtjes roosterde.
Ik vond het niet leuk wat Connie bij de rivier uitspookte en meer dan eens dacht
ik erover om de zeven potten aan diggelen te slaan en het blik met lucifers in het
water te gooien. Ik droomde zelfs dat ik met August op het strand was, dat in mijn
droom was bezaaid met zwartgeblakerde botten die nog altijd met pezen aan elkaar
vastzaten, gigantische botten van poten, ruggengraten en voelsprieten, en dat
August verbluft was en maar bleef bukken om de een na de ander op te rapen,
terwijl hij ze door zijn vingers liet gaan en me vroeg: ‘Wat is dit? En wat is dit? En
wat is dit?’ terwijl ik ziek van schaamte afwachtte totdat hij ze wat beter zou bekijken
en erachter zou komen.
Maar ik betwijfelde of ze hier nog zou komen, met mij in ieder geval, als ik haar
niet zou toestaan de vuurtjes te stoken en haar executies uit te voeren. Dus zat ik
daar maar een beetje en lepelde kleine holtes in het vochtige zand of spoelde
steentjes om te zien wat voor kleuren ze hadden als ze nat waren, terwijl ik haar
voornamelijk negeerde, behalve die ene keer dat ik een kikker onderschepte die op
de een of andere manier was ontsnapt en zich vermoeid naar het water sleepte,
vreemd misvormd, zoals een aantal van haar slachtoffers die voor korte tijd een
voorkeursbehandeling en een naam kregen en aan een langdurige behandeling
werden onderworpen voordat ze werden overgeleverd aan de vlammen. Ik raapte
hem op en bracht hem bij haar terug, en dat was de nacht dat ik droomde dat ik met
August bij de rivier kwam en de geblakerde botten vond.
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Maar op een dag, nadat Connie met een pot in haar hand hoe langer hoe
ongeduldiger langs de oever had rondgekropen, kwam ze uiteindelijk naar me toe
en zei: ‘Ik vang helemaal niks.’
‘Je hebt de rivier leeggevist.’
‘Niet waar. Ik zag een paar kikkervisjes, maar ze zwommen helemaal in het midden
waar ik er niet bij kon.’
‘Daar blijven ze waarschijnlijk allemaal zitten totdat de kust veilig is.’
Connie keek peinzend voor zich uit. ‘Ik weet wat! Ik kan ze vangen als ze onder
de brug door zwemmen.’
‘Je kunt daar niet eens bij het water komen.’
‘O jawel, hoor. Kom maar mee.’
Dus gingen we naar de brug, die mijn overgrootopa samen met de eigenaar van
het land aan de overkant had gebouwd, toen er nog maar een paar andere huizen
om dat van ons heen stonden. Het was een lage, rechte brug die vlak boven de
rivier op korte, stevige balken rustte en ook bedekt was met balken die een paar
centimeter uit elkaar lagen, zodat je ertussendoor de duisternis en de zwakke
schittering van water kon zien, maar die desalniettemin stevig genoeg was om een
boerenwagen of zelfs een auto te dragen. Er waren ook leuningen op iets meer dan
een meter hoogte, met verticale spijlen die dicht op elkaar zaten, allemaal bedoeld
om te voorkomen dat kinderen er vanaf konden vallen.
Connie en ik liepen de brug op, waarbij zij de reling vanaf de binnenkant grondig
bestudeerde, zichzelf vervolgens omhooghees en met haar buik over de reling ging
hangen zodat ze de buitenkant van de brug en het water kon zien, terwijl ze met
gefronste wenkbrauwen volledig werd opgeslokt door een heimelijk plan.
Ik keek bezorgd naar haar zwevende, balancerende benen. ‘Zo meteen val je
naar beneden.’
‘Nee hoor.’
‘Ik zei toch dat je er niet bij kon.’
‘Jawel hoor.’ Ze plofte naast me neer. ‘Hou eens vast,’ zei ze en duwde de glazen
pot in mijn handen. Ik liep achter haar aan naar het einde van de brug, maar ze zei
dat ik op het midden van de brug moest blijven wachten, dus dat deed ik. Ze liep
om het uiteinde van de brug, greep zich vast aan de spijlen onder de reling en trok
zichzelf van de oever omhoog tot ze op het smalle richeltje stond. Toen begon ze
langzaam naar mij toe te schuifelen, terwijl ze vervaarlijk opzij helde.
‘O, Connie, doe nou niet,’ smeekte ik. ‘Ga terug. Straks verdrink je nog!’ Maar ze
had zich in haar list vastgebeten en gaf geen antwoord. Niet veel later stond ze
tegenover me, terwijl ze al over haar schouder naar beneden keek, op zoek naar
tekenen van leven.
‘Volgens mij zie ik een jonge baars,’ zei ze. ‘Het is een hele grote. Geef die pot
eens.’
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Ik duwde de pot tegen de ruimte tussen twee spijlen, en daarna tussen nog een
paar andere spijlen, hoewel de afstand overal even groot was. ‘Hij past er niet
doorheen.’ Dus ik zette hem boven op de reling.
Maar Connie had zich al naar het water gebogen terwijl ze zich met één hand
vasthield. ‘Geef nou,’ zei ze, zonder zich iets aan te trekken van de moeilijkheden
die zich voordeden.
Na enige aarzeling hees ik mezelf omhoog op de reling zoals zij had gedaan,
balanceerde op mijn buik en reikte haar de pot aan. Het leek alsof ze de pot helemaal
was vergeten.
‘Moet je kijken,’ zei ze, terwijl ze naar een zwevende schaduw op een zonverlichte
plek vlakbij het zand wees. ‘Wedden dat het een forel is.’
‘Die past niet in de pot. En hij is te ver weg.’
‘Ik wou dat ik een hengel had.’
‘Pak die pot nou,’ zei ik buiten adem en een beetje angstig.
Connie boog naar beneden, terwijl ze de reling steeds lager vastgreep. Ze sloeg
met haar hand op het water en lachte toen de vis wegzwom.
‘Pak die pot dan,’ zei ik.
Ze keek met een plotselinge, koele belangstelling naar me op. ‘Ben je bang?’
‘Nee.’
‘Wel waar.’ Ze stak haar hand uit alsof ze de pot wilde pakken maar greep in
plaats daarvan mijn pols beet en trok me nog iets verder naar voren, richting het
water. Ik kan me nog herinneren hoe mijn spiegelbeeld in het water in kleine stukjes
uiteenviel en weer samensmolt.
‘Connie, laat los! Alsjeblieft, Connie! Ik ga het zeggen als je het niet doet, ik ga
het echt zeggen!’ Ik keek langs haar heen in het zwarte, koude water, terwijl ik de
druk op mijn oren al kon voelen en me zorgen maakte over het gewicht van mijn
schoenen - ervan overtuigd dat ik erin zou vallen, want de sensatie van het vallen
was zo echt dat het een onvermijdelijk feit leek.
Maar Connies moeder had in haar achtertuin gegil gehoord en kwam over de
oever aanrennen terwijl ze riep: ‘Blijf waar je bent. Niet bewegen, Connie, mama
komt eraan!’
Dus Connie liet mijn hand los en begon langs de brug naar de overkant te
schuifelen, stapte in het water dat tot haar middel reikte en waadde naar de kant,
terwijl mevrouw Bronson uitriep: ‘Nee, lieverd! Zo vat je kou!’, bleek van angst en
hijgend van het rennen. Ze bleef halverwege de brug vlak voor me stilstaan terwijl
ik de splinters van mijn jurk veegde, stak haar hand uit en streek over mijn haar,
mijn nek en mijn schouders, eerst afwezig, met een lichte, koele aanraking, terwijl
ze zei: ‘Jullie hadden wel kunnen verdrinken. Het is een wonder dat er niets is
gebeurd.’ Toen greep ze me bij mijn schouders en schudde me door elkaar.
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‘Jíj hebt geen enkel excuus,’ zei ze. ‘Jij bent een grote meid. Jij weet donders goed
waarom je hier niet mag spelen. Nou?’ Connie was op een afstandje blijven staan
om een kletsnatte sok op te trekken en een plek op haar knie te bestuderen, terwijl
mevrouw Bronson me met vermoeide, betraande en boze ogen aankeek en me nog
eens door elkaar schudde om duidelijk te maken dat ze een antwoord verwachtte.
Ik zei ja, ik wist het, maar tegen die tijd was mevrouw Bronson op de brug voor
Connie neergeknield en wreef haar natte spillebenen met haar rok droog en zei: ‘O
Connie, waarom doe je zulke dingen nou? Doe je het om mij ongerust te maken?’,
terwijl Connie de haarspeldjes die haar moeders gekrulde haar in bedwang hielden
loshaalde en weer terugschoof.
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Marilynne Robinson
*
Toen ik jong was
‘When I was a Child’, vertaald door Astrid Staartjes
Als kind las ik boeken. Ik las niet zomaar alles wat los en vast zat. Ik las het liefst
oude, dikke, moeilijke boeken. Ik legde woordenlijsten aan.
Hoe gek het ook klinkt, ik had vrienden, van wie sommigen zelfs meer lazen dan
ik. Ik wist heel wat over Constantinopel, over de revolutie van Cromwell, over
ridderlijkheid en over het paard van Troje. Er stond weinig in wat voor mij persoonlijk
van belang was, maar de boekenplanken in het noorden van Idaho bezweken zowat
onder het gewicht van precies het soort oude, saaie boeken waar ik zo naar
hunkerde, dus ik zal niet de enige met die passie zijn geweest.
Relevantie deed voor mij helemaal niet ter zake. Voor levensvragen zocht ik mijn
heil in Galilea en voor orthodontie in de dichtstbijzijnde grote stad, en verder had ik
genoeg aan de wereld om me heen.
Het lijkt misschien vreemd dat ik een uiteenzetting over het westen van de
Verenigde Staten begin met oude boeken die niets met Amerika te maken hadden,
over naïeve verzinsels van ontoegankelijke maar toonaangevende werelden die
alleen tegemoetkwamen aan mijn eigen rijpende ideeën over waarde en betekenis.
Maar ik denk dat het juist erg West-Amerikaans is om niet vast te zitten aan één
enkel verleden, om het zwaar onderschatte fenomeen van onthechting te ervaren;
de meditatieve, vrije waarneming van alles wat je onder ogen krijgt, zonder de
storende behoefte om dingen bij voorbaat toe te eigenen of af te wijzen.
Ik heb in New-England gestudeerd en ik woon al twintig jaar in Massachusetts,
en ik vind het een erg zware opgave - als het überhaupt al mogelijk is - om mensen
uit het oosten van de vs ervan te overtuigen dat je niet verstandelijk beperkt wordt
als je opgroeit in het westen. Als mensen hoorden dat ik uit Idaho kom, vroegen ze
regelmatig: ‘Maar hoe heb je dan ooit een boek kunnen schrijven?’
Een enkele keer antwoordde ik uit cynisme of luiheid: ‘Ik heb aan Brown
gestudeerd’, in de veronderstelling dat de kous daarmee af was, om vervolgens de
vraag te krijgen: ‘Hoe ben je daar dan toegelaten?’ Eén vrouw zei, toen ze hoor-
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de waar ik vandaan kwam: ‘Maar érgens in de familie moet er dan toch talent zitten.’
Tot op zeker hoogte is mijn eerste roman Een huishouden bedoeld als een soort
demonstratie van de intellectuele cultuur uit mijn jeugd. Het was mijn bedoeling om
alleen die verwijzingen te gebruiken waarover mijn verteller, Ruth, ongeveer zou
kunnen beschikken als ik destijds, op haar leeftijd. De verwijzingen naar de oudheid,
Carthago, bestrooid met zout, en het zaaien van drakentanden waaruit gewapende
mannen ontsproten, twee verhalen die Ruth met elkaar combineert, kwamen allebei
uit het schoolboek dat we op de middelbare school van Coeur d'Alene bij Latijn
gebruikten. Mijn broer David kwam thuis met de mededeling dat God een bol is
waarvan het middelpunt overal is en de omtrek nergens. Het kwam geen moment
bij me op om te vragen waar hij dat vandaan had. Emily Dickinson en de Bijbel
waren godzijdank onvermijdelijk.
In Een huishouden wordt weinig aan andere bronnen gerefereerd, hoewel het
een boek vol verwijzingen is, omdat de vertelster alle beschikbare middelen inzet
om de wereld begrijpelijk te maken. Wat ze weet, gebruikt ze, net als haar handen
en haar ogen. Ze eigent zich de ruïnes van Carthago toe om ze voor haar eigen
bespiegelingen te gebruiken. De overleveringen die me door mijn leraren waren
opgedrongen kwamen daarbij goed van pas.
In de samenleving van Idaho leek, althans toen, het besef van sociale klassen te
ontbreken die de cultuur elders tot een stelsel van tekens en wachtwoorden maken
die nagenoeg niets om het lijf hebben, behalve dat je er groepen en subgroepen
mee kunt onderscheiden. Het feit dat Westerners weinig om deze codes geven,
zorgt er volgens mij voor dat ze door bewoners van de oostkust voor cultuurbarbaren
worden aangezien. Dit zijn natuurlijk maar relatieve verschillen, en overal waar
dwaze opvattingen om wat voor reden dan ook door de vingers worden gezien,
komt vroeg of laat een moment dat de rek eruit is.
In mijn eigen intellectuele leven als jonge boekenwurm in het Verre Westen kreeg
ik van alles voorgeschoteld: Dido die door de vlammen wordt verteerd, Lewis en
Clark die de wildernis in kaart brengen - maar geen van die dingen had als doel
anderen te imponeren of te behagen. We kregen ze simpelweg aangereikt met de
verzekering dat ze op zichzelf waardevol en belangrijk waren. Ik stel me een
parelduiker voor die op de bodem van de Middellandse Zee een standbeeld aantreft,
een mensfiguur die immuun is voor de vernietigende kracht van de diepte, hoewel
half verzonken in het zand, blauw van de kou en omwikkeld door slierten zeewier,
zijn ogen uitdrukkingsloos van verbazing, zijn mond licht geopend om iets te zeggen
in een verdwenen dialect, zijn hand opgeheven in een groet aan een lang vergeten
stad.
De duiker voelt misschien een vlaag van medelijden bij het vinden van zoiets

Liter. Jaargang 17

47
menselijks op zo'n koude plek. Misschien is het hem gegeven scherper te zien dan
enig ander mens, hoewel hij nooit van Phidias of Myron heeft gehoord. Op dezelfde
manier kregen wij de dingen die we leerden louter en alleen aangereikt om er
betekenis in te ontdekken.
Deze wijdlopige metafoor heeft u te danken aan mevrouw Bloomsburg, mijn
lerares Latijn, die mij en nog vier of vijf leerlingen door Horatius en Vergilius heen
loodste en ons geduld heeft bijgebracht met die vreemde stijlfiguur, de homerische
vergelijking, die ik, aangepast aan mijn eigen doeleinden, regelmatig laat terugkomen
in mijn eigen proza, om grote dingen met kleine dingen te vergelijken. Mevrouw
Bloomsburg sleepte ons ook door Cicero's ellenlange zinnen vol bijzinnen die
afhankelijk zijn van de rompzin, het geheel geschraagd met conjunctieve
werkwoordsvormen en gelardeerd met een culminerende ironie. Het ging ons
verstand te boven. We waren verveeld maar vasthoudend. En uiteindelijk is het
denk ik overduidelijk dat ik wat stijl betreft eerder schatplichtig ben aan Cicero dan
aan Hemingway.
Ik bewonder Hemingway. Het is simpelweg een grappig toeval dat het uitgerekend
de invloed van Cicero is waaraan ik weerstand moet bieden. Het is zo gelopen
omdat ik mijn onderwijs op een bepaald moment op een bepaalde plek heb genoten.
Toen ik in New England ging studeren kwam ik tot de ontdekking dat slechts een
handvol jongens die door Jezuïeten waren opgeleid dezelfde wonderlijke voordelen
hadden gehad. Ik heb Ruth gebruikt om de intellectuele cultuur van het Westen op
te tekenen zoals ik die zelf heb meegekregen.
Door het wonderlijke onderwijs in mijn jeugd ben ik geen typisch product van het
Westen geworden. Een man in Alabama vroeg me eens waarin de westelijke staten
naar mijn idee van de oostelijke en de zuidelijke verschilden, en ik antwoordde dat
het woord ‘eenzaam’ in het Westen sterk positieve connotaties heeft. Waarschijnlijk
formuleerde ik het toen beter, want we waren allebei verbluft door de raakheid van
die opmerking, en inwoners van Alabama zijn veel te taalgevoelig om genoegen te
nemen met een zin als ‘sterk positieve connotaties’. Maar voorlopig zullen we het
ermee moeten doen.
Ik weet nog hoe ik als kind in Coolin of Sagle of Talache in mijn eentje door de
bossen liep en voelde hoe de eenzaamheid om me heen een opwinding
teweegbracht die met een schok door mijn lichaam ging en tintelingen op mijn hoofd
veroorzaakte. Ik weet nog dat ik neerknielde bij een beek die overstroomde en
poeltjes vormde tussen rotsblokken en omgevallen bomen, waar alweer
onbeschrijfelijk tere jonge boompjes uit ontsproten, en dat ik dacht: het enige wat
hier stoort is mijn aanwezigheid, en dat is de geringste inbreuk die je je kunt
voorstellen - en dat ik het gevoel had dat ik door mijn alleen-zijn, mijn eenzaamheid
bijna werd getolereerd op die gewijde plek.
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Ik kan me de avonden op de ranch van mijn grootouders herinneren, in Sagle, en
hoe we overdag achter de boerderijkatten aan zaten, op het open- en
dicht-zwaaiende hek speelden en stiekem roekeloze lawines in de houtschuur
veroorzaakten, en toekeken hoe mijn oma kippenvoer uit de gigantische zakken
van haar schort uitstrooide, met het baldadige genot van stadskinderen die op het
platteland verblijven. En dan kwamen de koeien naar de stal, stak de wind op en
brandde Venus door het kleine beetje dat er nog van de dampkring over was, en
hingen de duisternis en de leegte als een spontane openbaring boven het oude
huis.
Het moet in de avond zijn geweest dat het woord ‘eenzaam’ viel, op een toon
waaruit ik kon opmaken dat het als een voorrecht werd beschouwd, het soort
democratisch voorrecht dat je simpelweg toekomt. Ik denk dat het correct is om het
Wilde Westen te zien als een moment in de geschiedenis dat groter is dan zichzelf.
Mijn grootouders en mensen zoals zij hadden een schilderij aan de muur van een
hert op een klif met een heldere maan op de achtergrond, of van een maagd in een
lang, wit gewaad, op dezelfde klif, met dezelfde maan als achtergrond. Het was een
ouderwets staaltje victorianisme. In die tijd waren rouw, melancholie, spijt en
eenzaamheid verheven gevoelens, zoals ze dat voor de psalmist en voor Sofokles
waren, en voor de Angelsaksische dichters en Shakespeare.
In de moderne cultuur worden deze sentimenten als pathologisch beschouwd: in
Europa noemen ze het vervreemding en gebrek aan authenticiteit, in de VS
onaangepastheid en depressiviteit. Vandaag de dag lijken ze alleen nog te floreren
in volkse vormen, waaronder country- en westernmuziek. De maan is achter een
wolk verdwenen en ik sterf bijna van eenzaamheid.
Zolang je er niet in zwelgt, zoals de victorianen deden, is het naar mijn idee heel
zinnig om de goede kanten van heftige of angstige ervaringen te ontdekken. Ik ben
enorm dankbaar dat ik in ieder geval heb geleerd om eenzaamheid als iets
aangenaams te zien dat verhelderend werkt en ontvankelijk maakt, en dat het zelfs
een waarachtiger band tussen mensen vormt dan welke nabijheid ook. Misschien
is het louter historische conditionering, maar een man of een vrouw die alleen is,
ziet er voor mij mysterieus uit, waarmee ik alleen maar wil zeggen dat ik een ander
menselijk wezen heel even helder zie.
Ik prijs de beroemde individualiteit die met westerse en Amerikaanse mythen
wordt geassocieerd. Naar mijn idee zijn de categorieën die ons in deze wereld ter
beschikking staan niet geordend van ‘goed’ naar ‘slecht’ maar van ‘slecht’ naar
‘slechter’. Hechte gemeenschappen waarin de leden naar elkaar kijken om hun
identiteit te bepalen en normen en waarden vast te stellen, laten veel te wensen
over en zijn dikwijls gevaarlijk, al hebben ze nog zo'n beschaafd vernisje. De
veelgebruikte tegenstelling tussen individualisme enerzijds en verantwoordelijkheid
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ten opzichte van de samenleving anderzijds is, zoals we allemaal weten, een
schijntegenstelling. Mensen die alles van een afstandje beschouwen zijn van
onschatbare waarde.
Nuttigheidsoverwegingen zullen nooit het ware individualisme voortbrengen. De
cultus van het individu is volkomen esthetisch en religieus. De betekenis van het
lot van ieder mens is absoluut en gelijkwaardig. De innerlijke strijd met
gewetensbezwaren, twijfel, acceptatie en verzet zijn strikt persoonlijk en voor anderen
onkenbaar. Voor zover dit soort ideeën met bewijzen zijn te staven, heb ik de
waarheid van deze zienswijze naar volle tevredenheid bewezen. Natuurlijk zijn ze
niet te staven.
Je kunt dit soort radicale individualiteit, je hoogste menselijke waardigheid en je
grootste voorrecht, alleen ervaren door alleen te zijn. Als je dat begrijpt, ben je in
staat om de sacrale poëzie van het onbekende, de stilte en het anders-zijn te
begrijpen. De volkse personificatie van dit idee is de held uit de western, de man
die voor altijd een mysterie blijft.
Via deze indirecte manier ben ik bij het begrip ‘the frontier’ beland, dat wat mij
betreft niet een plaats of een omstandigheid was, noch een gebeurtenis of een
historisch moment. Op het eenvoudigste niveau was het niet meer dan de migratie
van mensen van Europese herkomst naar een werelddeel waar ze niets te zoeken
hadden. Dit was halverwege de negentiende eeuw niets nieuws. Elk continent had
te maken met migratiegolven, behalve Antarctica.
In deze context kan ik waarschijnlijk het best mijn leidende veronderstelling nog
eens herhalen dat geschiedenis een dialectiek is van ‘slecht’ en ‘slechter’. De houding
van de Europese beschaving ten opzichte van de rest van de wereld is al sinds de
vijftiende eeuw verbijsterend en weerzinwekkend. De slechtste aspecten van
kolonisatie zijn geenszins voorbehouden aan het Amerikaanse Westen, maar een
aantal van de betere aspecten misschien wel. Aan de ene kant werd de kolonisatie
grotendeels uitgevoerd door groepen mensen die permanente vestiging voor ogen
hadden op land dat hun persoonlijke dan wel gemeenschappelijke eigendom zou
worden. Hier was niet zozeer sprake van strafkolonies en armenkolonies, en van
brandcultuur en roofbouw op de rijkdommen van het land die de geschiedenis van
de meeste gekolonialiseerde plekken zo ongelofelijk desolaat maakten. Aan de
andere kant was er de utopische impuls, de hoop om een model voor een goede
samenleving te creëren die met de Mayflower lijkt te zijn meegereisd en gedurende
de hele negentiende eeuw heerste. Gemeten naar de maatstaven die voor dat soort
gebeurtenissen gelden, had de kolonisatie van het Amerikaanse Westen heel wat
positieve kanten.
Ik heb me de afgelopen jaren vrij serieus verdiept in negentiende-eeuwse
geschriften over Amerikaanse sociale en politieke kwesties. Of het Westen al dan

Liter. Jaargang 17

50
niet zou worden gekolonialiseerd, was duidelijk niet de vraag. De vraag was hoe
en door wie. Ik heb het idee dat de Homestead Act was bedoeld om de overwinning
van het noorden in de burgeroorlog te consolideren door een economie van
kleinschalige landbouw tot stand te brengen, het soort landbouw dat in de noordelijke
staten gangbaar was, in tegenstelling tot de plantagelandbouw van het zuidelijke
model. De Engelse landbouw leek erg op die in de zuidelijke staten, met dit verschil
dat de ploegen Engelse landarbeiders, hoewel ze zo arm waren dat ze over het
algemeen ‘schooiers’ werden genoemd, technisch gezien geen slaven waren. In
zijn poging om grond in het Wilde Westen in kleine lapjes over te dragen aan
individuele gezinnen zodat ze ‘eigenaar werden van hun bestaansmiddelen’, hield
Lincoln de feitelijke slavernij die op de echte slavernij volgde, min of meer binnen
de perken. In het licht van die tijd, zoals dat nu eenmaal werkt in deze wereld, was
de aanpak om het Westen te ontsluiten verfijnd, doordacht en welwillend. Geen
wonder dat zo velen er hun hoop op hadden gevestigd.
De Amerikaanse frontier was wat die was omdat er een flinke dosis optimisme
over de aard en de mogelijkheden van de mens uit sprak. Schrijvers uit die periode
gingen ervan uit dat de menselijke natuur was misvormd door slavenarbeid, armoede,
minachting en zelfverachting. Ze waren geobsedeerd door het feit dat de meeste
mensen op de meeste plekken - inclusief de Afro-Amerikanen op plantages en de
blanke Amerikanen in de stedelijke achterbuurten - een leven leidden dat ver
beneden hun waardigheid was.
Het is dus niet verbazingwekkend dat hun helden buiten de samenleving stonden
en slachtoffer noch dader waren van het grove onrecht dat in die tijd dagelijkse kost
was. Bij Whitman is de buitenstaander een visionair. Bij Thoreau is hij een criticus.
In de volkse traditie van de mythen van het Amerikaanse Westen is hij een redder
en een wreker. In iedere versie vertegenwoordigt hij de onvrede met de maatschappij.
Het is dus niet verbazingwekkend dat hij de creatie is van generaties die meer
radicale maatschappijhervormingen tot stand hebben gebracht dan waar ook ter
wereld.
Dat brengt me weer terug bij een eerder punt, namelijk dat er niet
noodzakelijkerwijs een conflict bestaat tussen individualisme als ideaal en wezenlijke
interesse in het welzijn van de samenleving.
Hier wil ik nog wel iets over kwijt. Mijn grote bezwaar tegen de Amerikaanse held
was dat hij steevast van het mannelijke geslacht was - in extreme gevallen zelfs
weerzinwekkend mannelijk. Daarom heb ik een soort vrouwelijke held gecreëerd,
een vreemde eend in de bijt en ook een buitenstaander. Terwijl Sylvie duidelijk haar
eigen geschiedenis heeft, in zoverre dat ze niet het stempel van de maatschappij
draagt, maakt ze duidelijk dat de menselijke natuur vol ongekende
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mogelijkheden zit en dat de wereld bijgevolg openstaat voor nieuwe
interpretatiemogelijkheden.
Misschien was het onfortuinlijk dat zo veel interessante ideeën werden opgehangen
aan het ontsluiten van een bewoonbare wildernis. De echte frontier hoeft niet te
worden opgeheven. Er is in alle opzichten nog veel werk te verzetten.
In mijn ogen is het een universeel drama dat de maatschappij, in iedere vorm
waarin ze ooit heeft bestaan, veel van datgene wat ons het dierbaarst is in anderen
en in onszelf de kop indrukt.
Volgens Rousseau worden alle mensen vrij geboren, maar zijn ze overal geketend.
Sinds de tijd van de Hebreeuwse profeten is het de taak van de buitenstaander om
die ketenen losser of langer te maken, al was het alleen maar door de mens de
mogelijkheid te laten zien dat het leven ook anders geleefd kan worden.
Dat gezegd hebbende, moet ik er meteen aan toevoegen hoe mooi ik de
samenleving vind, vooral in die verdunde vormen die zo kenmerkend zijn voor de
westelijke staten van Amerika: afgelegen stadjes en eenzame huizen die soms
alleen de meest basale voorzieningen bieden: licht, warmte, een maaltijd,
geborgenheid. We hebben een vijandige planeet gekolonialiseerd en we moeten
iedere opening dichten waardoor kou en duisternis naar binnen kunnen komen die
een einde maken aan het kunstmatige klimaat dat we hebben gecreëerd, de kleine
simulaties van vergeten seizoenen langs de Eufraat, of in het paradijs. Op een
bepaald niveau is een huishouden een systeem van kleine, vriendelijke daden die,
bij elkaar genomen, de wereld tot een veilige, warme plek maken. Ik beschouw
handelingen die gericht zijn op het creëren van huiselijkheid als gewijde handelingen.
Het is een treurige tendens binnen het gezinsleven - en in de religie - om in
beperkingen te vervallen, waarbij deugd in starheid ontaardt en rust in verveling.
Toch moge duidelijk zijn waarom de Homestead Act in mijn ogen al met al de meest
poëtische wet is sinds Deuteronomium, waar hij op lijkt.
In de loop der jaren heb ik mijn eigen denken doorgelicht, vooral om te ontsnappen
aan aannames die me in verlegenheid zouden kunnen brengen als ik begreep waar
ze vandaan kwamen. In de loop van die heropvoeding ben ik verdacht uitgesproken
en dogmatisch geworden over zaken die ongetwijfeld het beste aan de
niet-zelfbewuste delen van de geest kunnen worden overgelaten. Tegelijkertijd heb
ik het gevoel dat ik in het Amerikaanse Westen een plek heb gevonden voor mijn
eigen, persoonlijke Westen en de rechtvaardiging van mijn levenslange intuïtie dat
de geest van deze plek, zoals het geesten betaamt, mysterieus, gereserveerd en
verrukkelijk zachtaardig is. Naast vele andere dingen is het in historisch opzicht de
wees van een grandioze eeuw.
Ik denk dat we veilig kunnen stellen dat het Wilde Westen zijn plek in de nationale
verbeelding heeft verloren omdat door een of andere trieste ontwikkeling
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ons beeld van de menselijke natuur lijnrecht tegenovergesteld is aan dat uit de tijd
dat de mythe van het Westen begon, zodat mensen die minder zijn gevormd en
ingeperkt door de maatschappij, tegenwoordig ziek en gevaarlijk worden gevonden.
Dit is slecht nieuws voor de Amerikaanse psyche, een beangstigende,
antidemocratische opvatting die verandering in de weg staat.
Ik denk dat het voor het Westen ontegenzeggelijk goed zou zijn om zich in de
aantrekkelijkste termen te presenteren, zodat het hele land wel moet luisteren en
weer bezield raakt door dromen en passies die het te achteloos aan de kant heeft
geschoven en te gemakkelijk is vergeten.
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Liesbeth Eugelink
Spreken over geloof: de hermeneutiek van de liefde
Was het Maurice om haarzelf gegaan, of om dat ene onderdeel, die ene
eigenschap: haar geloof?
Désanne van Brederode, Stille Zaterdag
Romans en gedichten met een religieus thema vragen om een andere leeshouding
dan boeken waarin religie niet aan de orde is. In een eerder essay schreef ik
daarover:
Niet zozeer omdat er geloofskennis verondersteld wordt, maar omdat er
een meer empathische leeshouding van je gevraagd wordt; één die, in
ieder geval tijdelijk, bereid is mee te gaan in het geloof. Je moet, voor de
duur van het lezen, zelf een beetje geloven in wat je leest, om iets van
de geloofstaal van de auteur te kunnen verstaan. En op z'n minst moet
je bereid zijn je eigen ideeën en eventuele vooroordelen over religie te
1.
ondervragen.
Om de ‘zonde der zelfgenoegzaamheid’ zoals Frans Kellendonk het ooit noemde,
te voorkomen, pleitte ik voor een nieuwe hermeneutiek (‘uitlegkunde’). Ik baseerde
me daarbij op de ideeën van theoloog David Jasper, die schreef over wat hij noemt
2.
‘liturgisch lezen’ in zijn essay ‘Reading Texts Theologically’. Liturgisch lezen is een
wijze van lezen waarbij de lezer enerzijds de (orthodoxe) theologische opvattingen
die in de tekst naar voren komen op zich laat inwerken, terwijl hij anderzijds de
nieuwe religieuze betekenissen die de tekst oproept, meeneemt. Het lezen wordt,
aldus Jasper:
Een dramatische ontmoeting met werkelijke aanwezigheden [een
verwijzing naar George Steiners studie Het verbroken contract, LE] die
de meest nauwkeurige vorm van aandacht vragen; een hermeneutische
houding, een aandrang tot interpreteren die nog steeds verbonden is met
de normatieve status van de theologische systematiek die zij [de
theologisch geschoolde lezers, LE] onderschrijven, maar alleen aan het
uiterste einde van het theologische spectrum, waar ze ontdekken dat hun
3.
overwegingen voortdurend uitgedaagd worden door de tekst.
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‘Openstaan’, met andere woorden, is dus belangrijk, in tegenstelling tot de
leeshouding die zelfvoldaan, ‘zelfgenoegzaam’ is. Jasper past zijn theorie toe op
vier literaire werken: op de romans Boetekleed van Ian McEwan en De weg van
Cormac McCarthy, op het gedicht ‘Dean Tait’ van de negentiende-eeuwse Engelse
priester-dichter David Scott en op het Hooglied in de Bijbel.
In mijn essay paste ik Jaspers leeswijze toe op de roman Een huishouden (1981)
van Marilynne Robinson. Een boek dat niet te begrijpen is zonder de kern van het
christelijk geloof erbij te betrekken: de kruisiging en wederopstanding van Jezus
Christus en het geloof in het nieuwe leven, La Vita Nuova. Anders gezegd: je kunt
het christelijk gedachtegoed in Een huishouden weliswaar buiten beschouwing laten,
en dan is het nog steeds een prachtig, rijk boek. Maar je mist dan wel de essentie
van het verhaal, waar de christelijke opvattingen per se deel van uitmaken.
Na bijna vijftig jaar literaire secularisatie vergt een dergelijke leeshouding, behalve
een andere instelling, ook oefening. Literatuurwetenschappers en critici moeten
daarom een gevoeligheid ontwikkelen voor de religieuze tendensen in een tekst.
Theologen moeten op hun beurt het literaire surplus van een tekst leren herkennen
en beoordelen.

Stille Zaterdag
Mijn pleidooi voor onzelfgenoegzaamheid gaat vooral over de gewenste houding
bij het lezen en ‘uitleggen’ van religieuze romans. Het opvallende is echter dat
soortgelijke hermeneutische processen te zien zijn in fictie zelf: in de wijze waarop
personages elkaar op geloofsgebied proberen te begrijpen. Nu speelt in elke roman
het zien of ‘verstaan’ van de ander uiteraard een rol. Maar in romans met een
expliciet religieus karakter, of met expliciet religieuze personages, lijkt dat streven,
en het onvermogen elkaar te verstaan, extra prangend. (On)begrip van het eigen
geloof door anderen - geliefden, ouders, vrienden - is in veel religieuze romans een
uitgesproken thema, dat bovendien sterk het verloop van het verhaal bepaalt.
Een mooi voorbeeld hiervan is de Nederlandse roman Stille Zaterdag (2011) van
Désanne van Brederode. In deze roman krijgen kunstenaar Maurice Benders en
Sara Mijland, burgemeester van Amsterdam, een relatie die vooral in geestelijke
zin begrepen moet worden: dat ze hun geloofservaringen met elkaar kunnen delen,
is essentieel voor de wederzijdse aantrekkingskracht. Zelfs waar Maurice katholiek
is en Sara protestants. Beiden hebben immers, toen zij nog jong waren, onder het
kruis van Christus gestaan, en hebben daar ‘allebei met dezelfde ontzetting naar
de man met de spons en de stengel [...] gekeken.’ Beiden waren daar ook tot tranen
toe door geroerd, ‘om hetzelfde. Dezelfde. Om de smalle weg. De enge poort’, zoals
Van Brederode niet zonder pathos schrijft.
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Als veertienjarige jongen kon Maurice die ontroering niet met zijn biecht-priester
delen; pas bij Sara vindt hij een luisterend oor. Sara is op haar beurt op zoek naar
iemand ‘die ook haar geloof begreep, van binnenuit.’
Hun relatie, die drie jaar en drie maanden duurt, blijft al die tijd puur geestelijk.
Vrij van lichamelijk verlangen is hun relatie echter niet. Van meet af aan gelooft
Maurice dat de ervaring dat ‘hun hoofden doorlaatbaar waren voor elkaars
gedachten’, een opmaat is voor méér. Het zijn de Bruidsbrieven uit de cel van
Dietrich Bonhoeffer die hem helpen om zijn gevoelens ‘met wortel en tak uit te
roeien.’ Voor Sara is het niet anders; uit respect voor het huwelijk van Maurice
beperkt zij het contact op een gegeven moment tot semi-informele gesprekken over
werk.
Maurice, die een goed huwelijk heeft, kiest aanvankelijk voor zijn vrouw, Henriëtte.
Pas in tweede instantie, na een half jaar waarin hij het contact met Sara op een
botte manier verbroken heeft, kiest hij voor haar: ‘Hij had destijds voor de veiligste
weg van de tweesprong gekozen. [...] Hij moest ditmaal het omgekeerde doen en
voor Sara kiezen.’ Terwijl zijn vrouw en zoon op paasvakantie zijn in Rome, stuurt
hij Sara een liefdesverklaring per sms.
Sara, op dat moment in haar tweede huis in Berg en Dal, doet juist een brief op
de bus, waarin zij haar liefde aan Maurice verklaart: ‘O ja, ze was zelfs bereid haar
geloof te offeren, als hij alsnog voor haar zou willen kiezen.’
Deze keuze, die de twee geliefden dus bijna gelijktijdig maken - en in die
gelijktijdigheid is iets te herkennen van de werking van de genade Gods - eindigt
echter met een drama: Sara ‘danst en springt’ als ze de sms leest, en maakt zich
‘innerlijk los [...] van iedere verplichting [...].’ Tijdens het oversteken wordt zij echter
door een auto geschept op een zebrapad en overlijdt.
Een drama, én een offer: het ongeluk gebeurt op Stille Zaterdag, 3 april 2010,
om kwart over drie. Waarmee Van Brederode de liturgische betekenis van Goede
Vrijdag en Stille Zaterdag in één gebaar samenpakt - Jezus Christus sterft immer
op Goede Vrijdag om kwart over drie; de dag erna is het Stille Zaterdag, een dag
om te overdenken, rouwen, gedenken.
Van Brederode lijkt met haar verhaal antwoord te geven op de vraag die (meen
ik) Willem Jan Otten ooit stelde: ‘Kun je van iemand houden die niet (hetzelfde)
gelooft?’ ‘Ja, dat kan’, lijkt Van Brederode te zeggen, maar die liefde is wel minder
diep, minder vergeestelijkt, minder waar. Of beter: als je het geloof met elkaar kunt
delen, dan krijgt die relatie een geestelijke, spirituele dimensie die er anders niet is.
Zoals de lezer die bereid is mee te gaan in de geloofstaal van een roman die roman
uiteindelijk beter verstaat dan wanneer hij of zij dat niet doet - om de vertaalslag te
maken naar het niveau van de interpreterende lezer.
Toch heeft Stille Zaterdag door het tragische slot iets onbevredigends, ook voor
de empathische lezer. Want waarom moet Sara geofferd worden? Tot welk hoger
doel? Om het ware geloof te bewaren dat, blijkens het einde, alleen kan bestaan
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bij gratie van een bloedoffer? Of is het antwoord te vinden in een diepere laag,
namelijk dat Sara na haar dood ‘op een volkomener, intiemere manier’ mensen op
aarde, Maurice dus, kon helpen? Van Brederode suggereerde deze mogelijke
interpretatie eerder in haar zomerdagboek Barsten (2005).

Het einde van het spel
Of is de uitleg platter? Moest Sara sterven omdat ook haar romaneske dubbelganger,
Sarah Miles in Graham Greenes roman Het einde van het spel (1951), komt te
overlijden? Weliswaar niet door een verkeersongeluk, maar door een fatale
longontsteking.
Van Brederode entte haar boek immers op deze roman der religieuze romans.
Dat is geen groot geheim, want de verwantschap tussen beide boeken is al tot in
de persoonsnamen zichtbaar: Van Brederodes personages Maurice Benders en
Sara Mijland lijken sterk op die van Graham Greene: Maurice Bendrix en Sarah
Miles. En er zijn meer parallellen: in het thema van de jaloezie en in de tekstuele
verwijzingen. Zo zijn passages en motieflijnen in Stille Zaterdag soms eenvoudig
te herleiden tot Het einde van het spel. Van Brederode verwijst zelfs expliciet naar
haar inspiratiebron wanneer ‘haar’ Maurice op televisie de verfilming van deze roman
kijkt. Stille Zaterdag lijkt, door alle gelijkenissen, soms bijna een remix van Het einde
van het spel.
Op sommige vlakken wijkt Van Brederodes uitwerking echter ook flink af. Waar
de geliefden in Stille Zaterdag door hun geloof nader tot elkaar komen, drijft het
geloof hen in Het einde van het spel juist uit elkaar. Als Maurice Bendrix en Sarah
Miles elkaar voor het eerst ontmoeten, geloven zij beiden niet. Dat verandert als
Maurice tijdens een van de vele bombardementen op Londen - de roman speelt
zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog - bedolven wordt onder een laag puin en
Sarah denkt dat hij dood is. ‘Ik laat hem voorgoed los’, zo bidt Sarah tot een God
waar ze daarvóór nooit een gedachte aan gewijd heeft, ‘als U hem laat leven.’ Een
belofte waar ze zich aan houdt: als Maurice bij nader inzien bijna ongedeerd blijkt,
verlaat Sarah hem en bekeert zij zich, haast tegen wil en dank, tot het katholieke
geloof.
Gaandeweg ontvouwt zich hier het liefdesdrama dat Maurice bijna te gronde richt.
Want wat hij in zijn blinde jaloezie niet beseft, is dat de derde partij geen andere
minnaar is, zoals hij vreest, maar God: ‘[...] die derde, die ik haatte, zonder dat ik
hem kende of zelfs maar in hem geloofde.’ De privédetective die hij heeft ingehuurd,
drukt Sarahs dagboeken achterover. Daarin leest hij uiteindelijk het verhaal van
haar bekering, zonder daarin vrede te vinden: ‘Waarom heeft U ons dit aangedaan?
Als zij niet in U had geloofd, zou ze nu nog leven en zouden wij nog geliefden zijn’,
verwijt hij God verbitterd. Zelfs God haten - zoals hij een
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andere minnaar zou haten - kan Bendrix niet: het zou betekenen dat hij Zijn bestaan
erkent. Zijn weerstand tegen Sarahs geloof blijft daarmee tot het eind toe bestaan.
Pijnlijk is het gegeven dat zowel Maurice als Henry, de wettige echtgenoot van
Sarah, weigeren haar een katholieke begrafenis te geven, en kiezen voor crematie.
Greene wilde met zijn roman de genade Gods in werking laten zien. Het is de
genade Gods dat Maurice ‘opstaat’ uit de dood. En het is de genade Gods dat Sarah,
of ze dat nu wil of niet, gaat geloven. De roman is, in al zijn briljantheid qua stijl en
geëvoceerde emoties, daarin ook mislukt. Het einde van het spel laat niet zozeer
de genade aan het werk zien, als wel het menselijk onvermogen te houden van
iemand die een geloof aanhangt dat je veracht. Maurice Bendrix haat immers Sarahs
geloof en is jaloers op de God die haar van hem afpakt. En precies dat onbegrip
zorgt ervoor dat hij haar niet meer kan volgen. En haar dan voorgoed kwijtraakt.
Lezers die niet uit de voeten kunnen met het geloof van een bepaald personage,
raken waarschijnlijk op soortgelijke wijze het contact met een boek kwijt, als ze niet
bereid of niet in staat zijn een eind met de personages mee op te lopen. Misschien
zelfs wel tot hun eigen spijt, zoals Maurice overkomt.

Thuis
De roman Thuis (2008) van Marilynne Robinson is een ander sprekend voorbeeld
van het onvermogen tot begrip. Thuis gaat voor een belangrijk deel over de
moeizame relatie tussen Robert Boughton, voorganger van de presbyteriaanse
gemeenschap in het dorpje Gilead, en zijn zoon Jack, de verloren zoon die nooit
wilde deugen en die na twintig jaar afwezigheid weer opduikt.
Het geloof speelt in de vader-zoonrelatie een cruciale rol. Waar Robert vol
overtuiging gelooft in de leer van de voorbeschikking, wijst Jack die met evenveel
passie af. En hoewel Jack zich daarover beschroomd voelt, lukt het hem niet het
geloof van zijn vader te omarmen, want het is precies het geloof dat ervoor zorgt
dat zijn vader hem niet zonder meer liefheeft. Jacks alcoholprobleem, zijn gebrek
aan beheersing en zijn zwaarmoedigheid zijn, volgens de nogal mensvijandige
moraal van het presbyteriaanse geloof, niet louter karakterzwaktes die vergeven
kunnen worden, maar zonden, tekenen van verdoemenis. En het is alleen met en
door het geloof dat Jack, zo gelooft de vader, gered kan worden. Complicerende
factor is het gegeven dat Jack zijn eigen verdoemdheid heeft geïnternaliseerd: hij
denkt werkelijk dat hij een ‘slecht’ mens is. Het geloof leidt aldus tot een ‘duivels’
dilemma tussen vader en zoon: voor Robert is het geloof noodzakelijk voor
verlossing, terwijl het voor Jack het begin van alle ellende is. De zoon weigert te
4.
geloven in (zijn) voorbestemming, terwijl hij zich er ook niet van kan losmaken.
De gesprekken tussen Jack en zijn familie bieden pijnlijke staaltjes van on-
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begrip. ‘Als ik gelovig was’, zo zegt Jack tegen zijn broer Teddy, ‘zouden sommige
dingen makkelijker zijn. Tenminste, mogelijkerwijs.’ En hij vervolgt: ‘Soms lijkt het
alsof we in twee verschillende werelden leven. Jullie in de ene wereld, en ik in de
andere wereld.’
Praten over geloof, over uitverkiezing en genade, en de overeenkomst tussen
die twee, is daarmee een belangrijke onderstroom in deze roman. De gesprekken
veroorzaken de plot en stuwen haar voort. De discussies met zijn vader en
collega-dominee Ames, hoe goed ook bedoeld, maken Jacks wanhoop, zijn gevoel
van verlatenheid en verdoemenis alleen maar groter. Tot een (mislukte)
zelfmoordpoging aan toe.
Vader en zoon komen niet dichter tot elkaar. Als Jack vertrekt en zijn vader gedag
zegt, keert deze zich van hem af: ‘De oude man trok zijn hand terug in zijn schoot
en draaide zich weg. “Ik ben het helemaal zat!” zei hij. Jack knikte. “Ik ook.
Spuugzat.”’ Jack vertrekt, zonder hoop op latere vereniging met zijn familie.

Liefde
Van Brederode, Greene en Robinson beschrijven alledrie de moeizame relatie
tussen gelovigen en niet-gelovigen. De romans spiegelen het onbegrip en de
vooringenomenheid van de (seculiere) wereld waarin hun personages leven, die
een goed verstaan van hun (on)geloof in de weg staan. Zoals ook het goed verstaan
van een religieuze roman gehinderd kan worden door de verlichte
zelfgenoegzaamheid van haar lezers en critici.
Toch wijzen de auteurs, in de weergave van deze ‘strijd’, ook naar een antwoord.
Of het nu gaat om het geloofsgesprek tussen gelovigen en niet-gelovigen, of om
het lezen van romans met een religieus thema, zonder empathie voor het andere
standpunt lukt het gewoonweg niet. Liefde alleen is niet genoeg.

Eindnoten:
1. Het citaat is oorspronkelijk afkomstig uit mijn studie Niets in mij gelooft dat. Over literatuur en
religie in de moderne Nederlandse literatuur (2007), en haalde ik opnieuw aan in het essay ‘De
onzelfgenoegzame lezer. Over literatuur en spiritualiteit’ (gepubliceerd in het thema-nummer
van TGL over religie en moderne literatuur: ‘God tussen de regels’, jaargang 69, nummer 5,
september/oktober 2013).
2. Opgenomen in The Yearbook of English Studies, over literatuur en religie (2009).
3. Vertaling door mij, LE.
4. Zie ook: ‘Schrijven na Frans Kellendonk’, in: Streven, jaargang 79, nummer 2.
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Heilna du Plooy
*
Gedichten
Herfs
Dit is die stilte, die stil en verregaande
lig van die herfs en die ongehoorde
stomheid in haar wat van die vrou 'n pelgrim
maak wanneer sy sien die tuin word 'n rooster
vol wimpels van lug en ooptes, die takke
verdigtings soos rag óm asem en ruimtes;
wanneer sy sien dis 'n nuwe matriks
waardeur sy moet kyk en sy weet sy moet reis
verby die platane en die populiere langs die rivier,
onder die donker arms van die akkers deur
tot anderkant die brug oor die spoor
waar die vlakte oopspoel in stromende son,
as verweer teen die onbedag woordlose wit
waarin díe stroping haar telkens laat tuiskom.

*

Uit: Die stilte opgeskort (2014) (Pretoria: Protea Boekhuis)
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Uit de cyclus Grond en lug
[II]
Vir grond het die Israeliete, gesanksioneer,
met trompetgeskal en 'n geraas
hulle vyande se stede platgeskree;
vir roem het Alexander, groot soos hy was,
sy lewe aan die gryp van grond gewy;
vir mag het die sterkstes, die Romeine,
eeue lank bly veg en wen - maar ook gesteel
as mens dink aan die vroue van die Sabyne.
Hoe treurig vir die groot Hongaarse land,
ná Trianon net 'n kwart van wat sy was;
vervreemd en afgeslote van hulleself
die gemaakte lande ná Versailles
en die Ooreenkoms van Potsdam.
Ons Afrika se gang in tyd bly hang
- met durende oorlog as toegif ná elke
gerug - aan grond as die uiteindelike prys.
Hoe strompel die geskiedenis,
hoe strompel ons en ons s'n
voort van buit na buit: ‘Dis bloed,
dis mensebloed! Dis lewensbloed
wat hierdie oord se bossie-wortels
voed’ met liefdesverklarings wat grens
aan gekweel, met lamentasies oor winste
en geld. Sodat ek wens ek kan vra:
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[III]
Hoe kan jy van alles vir grond die heel liefste wees,
as dit net jou voete is wat met die aarde kan vry?
Op sy beste bly dit 'n plat en platoniese affaire
wat net van aanraking op soolvlak sou moes gedy.
Dis die lug wat jou eintlik en heeltyd omhul
wat elke plooi en vou van jou lyf áánraak
en ken, wat deur jou hare jou kopvel betas,
wat jy inasem, waarna jy daglank en naglank snak.
Kyk maar die bome. Die wortels hou hulle regop
om met die lug te flankeer. Die wind ken elke oksel, soen
elke mik, die dwarrels kielie die blare wat giggel en tril.
Voor sterk wind buig die boom áf, gee dan ekstaties mee.
Die lug dra klank na my ore en lig na my oë,
hou my warm, en koel my af. Soos 'n blom
hou ek my gesig oop dat die lug my kan lek.
My ganse gestalte neig weg van die aarde,
en op in die lug. Saam met hierdie klont
grond hang ek en die sterre in net een eter.
Sal ek dan ingroei op twee stukkies voetsoolgroot grond of sal ek uitreik en hang
in die grensloos omhelsende insluitende
en liefkosende streke van wind en van lug?
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Menno van der Beek
Thou shalt not read the Bible for its prose
Bovenstaande titel is een iets samengetrokken waarschuwing, ongetwijfeld ironisch
bedoeld, van de dichter W.H. Auden: het is een aanhaling uit ‘Under which Lyre’
(1946). Maar misschien is het wel een bijzonder bruikbaar advies: kan men hen die
de Bijbel - die afwisselende en draagbare bibliotheek - terug proberen te brengen
tot een lang stuk behapbaar proza, wel in de leunstoel tegenover zich dulden?
In 2004 verscheen De Nieuwe Bijbelvertaling, de NBV, onder de steekwoorden
‘brontaalgetrouw’ en ‘doeltaalgericht’. Duidelijk was daarmee dat de vertaling zich
tussen die polen beweegt. De vertaling werd een groot succes in de kerken en onder
dagelijkse gebruikers, en wist zich in korte tijd tot de standaardvertaling te verheffen:
als NRC Handelsblad de Bijbel een keer citeert, gebeurt het in deze vertaling. De
NBV werd door een groep deskundigen en meelezers in een meerjarig project
geconcipieerd. Maar het werk kan ook door een enkel hardnekkig genie gedaan
worden: Pieter Oussoren deed er dertig jaar over; ook zijn vertaling, de Naardense
Bijbel, verscheen in 2004. Zijn vertaling was concordant: woord voor woord, waar
maar enigszins mogelijk. Brontaalgetrouw tot en met, tot het punt waar ik
deskundigen heb horen klagen over het geweld dat hij het Nederlands soms moest
aandoen om er de Hebreeuwse constructies in gewrongen te krijgen. Maar wie de
Naardense leest, weet exact wat er stond in het Hebreeuws en Grieks en hoe.
Nu is er dan, wederom van het Nederlands Bijbelgenootschap, de Bijbel in Gewone
Taal, de BGT. Niet dat de NBV al aan vervanging toe was, maar ditmaal ligt het accent
nog meer op ‘doeltaalgericht’: ‘De meest leesbare Bijbel die ooit in het Nederlands
gemaakt is’, zegt de achterflap van het boekje met een eerste proeve van de teksten.
Prachtig uitgevoerd, met verhelderende, in subtiel blauw uitgevoerde tussenkopjes,
en inderdaad, in zeer duidelijke taal. Valt direct op als men thuis is in het boek en
Paulus aan het woord hoort in bijvoorbeeld zijn brief aan Rome, veertiende hoofdstuk:
Geloof je dat je alles mag eten? Prima. Maar denk niet dat je beter bent
dan iemand die geen vlees eet. Geloof je dat je geen onrein vlees mag
eten? Prima. Maar zeg niet dat het verkeerd is als een ander dat wel doet.
Want bij God zijn jullie allebei welkom.
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Dat is erg duidelijk. Bondiger geformuleerd dan Paulus tot nu toe deed. En heel
goed voor te lezen, zonder dat aan de strekking van de mededeling gesleuteld is.
Spannender wordt het ongetwijfeld als de vorm deel gaat uitmaken van de
boodschap, bij poëtischer formuleringen. Zoals, bijvoorbeeld, in de Psalmen. Neem
de eerste regels van Psalm 23:
De Heer zorgt voor mij,
zoals een herder voor zijn schapen zorgt.
Hij geeft me alles wat ik nodig heb.
Hij leidt mij,
zoals een herder zijn schapen leidt
naar groen gras en fris water

De NBV heeft hier:
De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,

Er zijn meer woorden nodig in de BGT. Dat is wel enigszins een trend: om compact
en glashelder te blijven moet er soms een extra kort zinnetje bij. Ik maak me sterk
dat in de BGT de poëzie ook verdampt is, al was er in de NBV ook al wel wat weg.
Oussoren heeft voor het begin van deze Psalm:
De ENE is mijn herder,
mij zal niets ontbreken;
in weiden vol groen vlijt hij mij neer,
hij voert mij mee naar wateren van rust;

Kan aan mij liggen, maar ik vind dat mooier. De vraag is, vermoedelijk, wat men
belangrijk acht bij de lezing: de strekking, de bedoeling, de zegging of de precieze
verwoording? Feit is dat met de BGT een mooi stel ontstaat: de Naardense Bijbel
voor de liefhebber van de taal en de geïnteresseerde in de precieze zegging en de
muziek van het Hebreeuws en het Grieks; de BGT voor wie het verhaal van de Bijbel
in soepel Nederlands wil horen. Schaf u dus deze nieuwe vertaling aan en
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verheug u over de soepele taal. En bekruipt u in de BGT het vermoeden dat er een
beeldende zegging is weg vertaald - en vaak zult u dan gelijk hebben - raadpleeg
dan Oussoren. Gek genoeg is er voor de NBV, die beide probeert te doen en dus
geen van beide doet, in feite geen vacature meer.
Bij wijze van experiment bij bovenstaande bewering een voorbeeld met een lastig
stuk tekst. In het boekje met eerste teksten stond nog niet de worsteling van Jakob
uit Genesis 32, maar voor Liter kregen we de vertaling bij wijze van voorpublicatie
toegezonden. Hieronder de lezingen, achtereenvolgens van de Naardense Bijbel,
BGT en NBV:

[Naardense Bijbel] Jakob blijft alléén achter; dan worstelt een man met
hem totdat het morgenrood opklimt. Als hij ziet dat hij geen overmacht
op hem heeft raakt hij hem in de holte van zijn heup;
zo wordt de holte van Jakobs heup ontwricht in zijn worsteling met hem.
Hij zegt: laat me los, want het morgenrood is opgeklommen;
hij zegt: ik laat je niet lost tenzij je me zegent!
Hij zegt tot hem: hoe is je naam? - en hij zegt ‘Jakob’, - hij licht de hiel!
Hij zegt: niet ‘Jakob’, - hij licht de hiel, zal nog worden gezegd als je naam,
maar ‘Israël’, - vechter met God! - want gevochten héb je, met God en
met mensen en je hebt overmocht!
Dan stelt Jakob een vraag en zegt: meld mij toch je naam!
Hij zegt: waarom eigenlijk vraag je naar mijn naam! - hij zegent hem daar.

[BGT] Jakob bleef alleen achter. Opeens was er iemand die met hem
begon te vechten. Ze vochten totdat het ochtend werd. Toen de
onbekende man merkte dat hij niet van Jakob kon winnen, raakte hij
Jakobs heup aan. De heup schoot uit de kom.
De onbekende zei: ‘Laat me gaan. Het begint al dag te worden.’ Maar
Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan. Eerst moet u mij zegenen.’
De ander vroeg: ‘Hoe heet je?’ Jakob zei: ‘Ik heet Jakob.’ De ander zei:
‘Voortaan heet je niet meer Jakob, maar Israël. Je hebt gevochten met
God en met mensen. En je hebt gewonnen.’
Toen zei Jakob: ‘Vertel nu hoe u heet.’ Maar de ander zei: ‘Waarom vraag
je hoe ik heet?’ Daarna zegende hij Jakob.
[NBV] Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand
met hem totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van
hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte Jakobs
heup tijdens die worsteling ontwricht.
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Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik
laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’
De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij. Daarop zei
hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met
God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’ Jakob vroeg: ‘Zeg me
toch hoe u heet.’ Maar hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom vraag je naar
mijn naam?’ Toen zegende die ander hem daar.
De rolverdeling is bij Oussoren alleen voor de precieze lezer met de vinger erbij te
volgen. Want wie is ‘hij’ en wie is ‘hem’, wie vecht er met wie en wie wint er? Terug
puzzelend komt men eruit, maar een vechtende kluwen blijft het. Kan zomaar de
bedoeling zijn geweest. En oeroud en belangrijk klinkt het ook.
In de BGT is de mist opgetrokken, en is het gevecht goed te volgen. Of het nog
dezelfde heilige tekst is, dat is de vraag, maar het verhaal is duidelijk. De NBV laveert
tussen beide uitersten en blijft dus enigszins onduidelijk zonder bezwerend te klinken.
Met twee van de drie vertalingen is men dus ruimschoots voorzien van alles wat
nodig is om de Bijbel te lezen.

Bijbel in Gewone Taal. De eerste teksten, Nederlands
Bijbelgenootschap/Jongbloed, Haarlem/Heerenveen 2013 [voorpublicatie, de
volledige Bijbel in Gewone Taal verschijnt oktober 2014].
Naardense Bijbel, Skandalon, Vught 2004.
De Nieuwe Bijbelvertaling, Jongbloed, Heerenveen 2007.
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Maatwerk
- ‘Maatwerk’ presenteert opiniërende, actuele of persoonlijke stukken, of
combinaties daarvan, over boeken en andere gebeurtenissen -

I hate to tell you, Sybil
Jerome David Salinger, geboren in 1919, schreef een aantal sterke verhalenbundels,
en één roman: The Catcher in the Rye, die uitkwam in 1951. De kladjes voor de
eerste hoofdstukken had hij al opgevouwen in zijn uniform zitten, toen hij in 1944
met de Amerikanen van het twaalfde infanterieregiment landde in Normandië - 3100
soldaten, van wie er een maand later 2500 dood waren. En hij had de eerste scènes
met Holden Caulfield, de jonge held uit de Catcher, bij zich toen hij het
Ardennenoffensief doorstond. Weer werd praktisch het hele regiment weggevaagd,
tijdens Hitlers laatste wanhoopsaanval. Het kale feit dat Salinger bij de
inlichtingensectie van zijn eenheid behoorde, en dus niet steeds in de vuurlinie kon
liggen, is vermoedelijk de enige reden dat hij de slag overleefde. Maar de kou, de
dood, de wanhoop, de doorlopende dreiging van de vijand en het onvoorspelbare
opportunisme van de eigen legerleiding, trokken hun diepe sporen in Salinger. Daar,
op het strand en in het bos, met zijn dikke sokken aan in de hel van een schuttersput,
vertrouwde hij alleen nog de paar maten die met hem overleefden. Het is te lezen
in de nieuwe biografie van Salinger, gemakshalve maar Salinger genoemd - een
nieuwe poging deze moeilijke man, deze kluizenaar die ons die paar prachtboeken
gaf, te begrijpen.
Hij had de hoofdstukken van de Catcher ook bij zich toen hij als een van de eerste
Amerikanen concentratiekamp Buchenwald binnenliep. Tussen de stapels half
verbrande lichamen bewoog nog af en toe iets, maar het duurde even voor de
jongens doorhadden dat dat overlevenden waren. De oorlog was voorbij, maar
Salingers boek was nog niet af. In de Catcher zou uiteindelijk niet het verhaal te
vinden zijn van zijn Europese verschrikkingen, maar wel de woede en de wanhoop
waar Salinger in de oorlog tegenaan liep. Het boek is het geestige verslag van de
sociale en geestelijke verlamming van een slimme tiener met een groot hart, die
ons, nadat hij net van school is gestuurd, in een lange monoloog toevertrouwt weinig
moois in de wereld te zien. In 2014 is het boek ruim zestig miljoen keer gedrukt, en
per jaar worden er wereldwijd nog steeds een kwart miljoen van verkocht.
Salingers werk verscheen tussen 1948 en 1963. De roman over Holden Caulfield
dus, en een handvol langere en kortere verhalen over de familie Glass, maar toen
hij vanaf het midden van de jaren zestig teruggetrokken ging leven op zijn heuveltop
in Cornish, New Hampshire, werd er niets meer van hem gepubliceerd, ook al schreef
hij driftig door. Zijn leven leent zich misschien moeilijk voor een biografie. Vóór de
verschrikkingen van de oorlog is er een onnadrukkelijke jeugd van een lichtelijk
moeilijke jongen, die uiteindelijk maar in het leger gaat, en na de oorlog is er het
getob met uitgevers die hij niet vertrouwt. Wie dat verhaal chronologisch opschrijft,
zoals Kenneth Slawenski in 2010 deed in J.D. Salinger. A Life, schrijft niet
vanzelfsprekend een boeiend boek.
Salinger werd gelezen, maar wilde tege-
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lijkertijd in rust kunnen leven; die combinatie zat er niet in. Wat bewoog deze zoon
van een joodse vader en een katholieke moeder, deze gevoelige soldaat, deze
liefhebber van onschuld? Die vraag deed door de jaren heen allerlei vreemde mensen
bij hem aan de deur verschijnen en was aanleiding steeds nieuwe geruchten over
de ‘verdwenen’ schrijver in de pers te publiceren. Iedereen wilde alles van hem
weten en hij vertelde niets.
Deze nieuwe biografie heeft een originele, verrassend bruikbare invalshoek
gevonden: terwijl de biografie soepel de grote lijn vasthoudt, is het boek vrijwel
helemaal opgebouwd uit slim gerangschikte citaten. Salingers tijd in het leger, zijn
schrijfdagen, zijn jaren als gezinsman met zoon en dochter en zijn kluizenaarsjaren:
steeds worden fasen van zijn leven belicht door samenhangend gerangschikte
ervaringen, commentaren en oordelen van mensen om hem heen. Soldaten,
familieleden, correspondenten, de schaarse vrienden, kennissen, critici, uitgevers,
voorbijgangers, geliefden en kinderen - allemaal komen ze aan het woord,
afgewisseld met twaalf langere gesprekken over Salinger. Het gevaar dat een zo
opgezet boek als los zand samenhangt, ligt op de loer, maar David Shields en Shane
Salerno, de auteurs van deze biografie, hebben het boek met een fijn gevoel voor
continuïteit kundig gecomponeerd. Aan het eind van dit boek heeft de lezer het
gevoel door iedereen die wat van Salinger weet te zijn bijgepraat.
Salinger laat zich vermoedelijk niet kennen, behalve door wat hij kwijt wil in zijn
boeken, maar dit boek brengt ons zo dichtbij als mogelijk is. Dichterbij dan de mensen
die door de jaren heen over zijn schutting probeerden te klimmen.
Van pagina 328 tot pagina 341 probeert David Shields in een min of meer artistieke
vorm samen te vatten wat hij van Salingers boek Negen Verhalen begrijpt. Dat dat
dan enigszins verzandt in gezeur is hem vergeven. Het is een kleine onderbreking
van een geweldig boek. Een sterk vertaald boek bovendien, met één opvallende
vertaalfout: pagina 93 noemt ‘de lange wc-dialoog in “Zooey”’, maar bedoeld is
vermoedelijk het diepzinnige gesprek dat Zooey in dat verhaal met zijn moeder heeft
terwijl hij in bad zit, en in dit geval kan ‘bathroom’, wat er vermoedelijk in het Engels
staat, niet vertaald worden met ‘wc’ - men zou haast gaan denken dat een van de
vier vertalers niet het hele oeuvre van Salinger gelezen heeft.
Salinger had een joodse vader, een katholieke moeder en een diepe belangstelling
voor hindoeïsme en zenboeddhisme. Religie hield hem al die jaren bij elkaar, voor
zover dat ging, en religie lekt aan alle kanten door zijn teksten heen: ultieme liefde
en ruimhartigheid, dat is wat Holden zoekt en waar de familie Glass naar streeft.
Maar rustig en ontspannen is Salinger er zelf nooit van geworden. Tijdens de jaren
op de heuvel in Cornish is hij altijd zijn eigen moeilijke zelf gebleven, bewijst dit
boek. Zijn dochter Margareth schreef dat haar vader zijn afzondering vooral gebruikte
om de pijn van ieder ander niet te voelen, maar er zijn er ook die milder over hem
oordelen. Zijn boekenkopers, bijvoorbeeld.
Tegen het slot wordt de biografie, zoals het slot van de meeste biografieën,
voorspelbaar: aan het einde gaat de hoofdpersoon dood. In Salingers misschien
wel strakste verhaal, het in zijn oeuvre cruciale ‘A Perfect Day for Bananafish’, had
Seymour het kleine meisje Sybill daarvoor al gewaarschuwd: ‘I hate to tell you,
Sybill, but they die’. Het overkomt niet alleen de buitengewoon gulzige bananenvis
uit Salingers verhaal, maar ook de teruggetrokken schrijver die het onderwerp van
deze biografie is. In 2010 over-
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leed Salinger, eenennegentig jaar oud.
‘Ik ben in deze wereld, maar ik maak er geen deel van uit’: de weinige mensen
met wie hij nog contact had, zijn zoon, Matthew, en Salingers derde vrouw, Colleen
O'Neil, hebben deze woorden naar buiten gebracht als Salingers famous last words
- bijzonder passend, voor de man die decennia schrijvend doorbracht in het huis
op de heuvel. Losse parafrase van een regel van Jezus, die zin. En misschien de
precieze samenvatting van de moeizame veldtocht die het leven van Salinger was:
hij heeft het Ardennenoffensief uiteindelijk met 64 jaar overleefd, maar helemaal
zijn wereld is het nooit meer geworden.
En dan, als nagekomen mededeling, is er nog hoofdstuk 22: ‘Geheimen’. Want
er is nieuw, in de kluizenaarsjaren geschreven werk van Salinger, door de man zelf
goedgekeurd voor publicatie. Ik heb niet, toen ik het boek beet had, meteen naar
het eind van de biografie gebladerd om te zien of het waar is, al scheelde dat weinig.
Maar het is waar; u hoeft dus ook niet naar het eind te bladeren. Er komen nieuwe
boeken van Salinger aan, de komende jaren. Weet u dat vast. Welke, dat moet u
zelf maar lezen, nadat u dit soepele verhaal, deze verzameling indrukken, deze
biografie hebt gelezen. Want dat is de manier om aan te sluiten bij de groep mensen
die dan toch nog het een en ander willen begrijpen van deze moeilijke man. Thuis
lastig vallen zullen we hem niet meer.
David Shields & Shane Salerno, Salinger. De Arbeiderspers (Open Domein),
Amsterdam 2014, 768 blz., €39,95.

Menno van der Beek

Icarus
Op www.leesliter.nl presenteerde ik het aan Pieter Breughel toegeschreven schilderij
‘De val van Icarus’ als een zoekplaat, waarbij talloze verhalen te verzinnen zijn.
W.H. Auden ziet op het schilderij veel gebeuren, daarvan getuigt zijn gedicht ‘Musée
des Beaux Arts’, eveneens te lezen op de website. De boer ploegt voort, en de
bemanning van het zeilschip is te druk met het bereiken van de bestemming om,
als ze het al zagen, werkelijk ontdaan te zijn van de jongen die uit de lucht komt
vallen. Volgens Auden gaat dit schilderij over de onaangedaanheid van de mens
bij het leed dat onder zijn ogen gebeurt.
Bas Heijne geeft in zijn essay De betovering van de wereld twee andere
interpretaties van Icarus' val. De eerste is een waarschuwende: je roept onheil over
jezelf af als je de menselijke beperkingen probeert te ontkennen. De tweede is een
meer romantische: Icarus is een tragische held, die zich niet neerlegt bij zijn
beperkingen en blijft reiken naar het hoogste, naar de zon. Het bijzondere aan
Breughels schilderij vindt Heijne dat op dit doek geen partij gekozen wordt. De val
van Icarus wordt door de omstanders niet of nauwelijks opgemerkt, een
waarschuwing kan het dus niet zijn. Heroïsch is de val evenmin verbeeld, met die
twee aandoenlijk spartelende beentjes.
Heijne: ‘De mens, lijkt Breughel te willen laten zien, zal altijd geneigd zijn naar de
zon te willen vliegen - en hij zal ook altijd weer neerstorten. Zo is de mens, hij zal
zich nooit bij zijn beperkingen neerleggen. Het is zoals het is, het heeft geen zin
ertegen te waarschuwen - maar je hoeft het ook niet te verheerlijken.’
Met deze Icarusinterpretaties opent
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Heijne zijn essay, waarin hij het conflict onderzoekt tussen de menselijke drang naar
een rationeel geordende wereld enerzijds en de menselijke hang naar betovering
anderzijds. Breughel kon zich nog vasthouden aan een vanzelfsprekend besef van
een natuurlijke orde, maar inmiddels is de wereld onttoverd. Heijne legt uit wat Max
Weber met de ‘onttovering van de wereld’ door het ‘intellectualiseringsproces’
bedoelde. Het is niet zo dat we meer weten over onze leefomstandigheden, maar
het gaat om de zekerheid, of het geloof, dat we er alles over te weten zouden kúnnen
komen. Weber voorzag dat de mens door dit proces geen door de natuur
vastgestelde grenzen meer in acht zou nemen. Op die manier kan het verhaal van
Icarus, concludeert Heijne, worden teruggebracht tot oorzaak en gevolg. Icarus
gebruikte het verkeerde materiaal. Volgende keer beter. Einde verhaal.
Heijne gaat verder waar Weber stopt. Niet alleen ons wereldbeeld is onttoverd,
de mens verklaart ook zichzelf hoe langer hoe meer vanuit de wetenschap. Heijne
voert Daniel C. Dennett op, de natuurwetenschapper en denker die groot voorstander
is van dit onttoverde denken. Volgens Heijne stuit Dennett terecht steeds op de
angst van mensen dat er ‘in een biologische gedetermineerde wereld geen plaats
meer is voor diepere zin. En dus ook niet voor moraal. Wanneer je de wereld iedere
inherente zin ontzegt, lijkt alles wat mogelijk is immers ook toegestaan.’ Vervolgens
laat Heijne de geschiedenis van die angst zien, en hoe grote schrijvers die angst
tot onderwerp van hun romans maakten. Hang naar duiding en zingeving zijn niet
verdwenen, laat Heijne zien: een neurowetenschapper laat haar genoom in kaart
brengen, wat mogelijk is dankzij de vergevorderde wetenschap, dankzij het reiken
naar de zon. Maar heeft zij de resultaten in handen, dan roept dat voor haar een
verbondenheid op met haar voorouders, ja zelfs met de hele mensheid. Met dit
treffende voorbeeld beargumenteert Heijne dat de wetenschap de feiten levert, maar
dat die om interpretatie van de mens vragen. ‘Daarbij is [de mens] aangewezen op
zijn denkvermogen, maar evenzeer op zijn gevoelsleven, zijn instinct en
verbeeldingskracht. [...] de wetenschap voedt onze verbeeldingskracht.’
De was van het intellectualiseringsproces is gedoemd te smelten. Het loopt volgens
Heijne tegen haar eigen grenzen op: ‘Je kunt wetenschappelijk vaststellen dat alles
wat door de mens gebruikt wordt om zijn bestaan op deze planeet zin te geven te
reduceren is tot een activiteit in de hersenen - wat ik ook zeker geloof - maar daarmee
heb je die mechanismes nog niet gedeactiveerd.’ En met Heijne vraag ik me af of
je die mechanismes ook wel zou moeten willen deactiveren. Want ‘wanneer men
niet langer in staat is om betekenis te geven, blijft er slechts één vorm van zingeving
over: calculatie.’
Heijne wijst naar de ontwikkelingen in de kunstenwereld, en ik lees net nu ik
hiermee bezig ben de volgende twee onttoverende zinnen in een nieuwsbrief van
een openbare bibliotheek, die zich om haar nut te bewijzen steeds bij de
subsidiërende gemeente moet verantwoorden met cijfermateriaal: ‘De tijd dat de
Bibliotheek een plek was waar alleen boeken werden uitgeleend, ligt ver achter ons.
Zien wij jouw [sic] dit jaar ook weer als één van de 67.596 leden of één van de
1.129.483 bezoekers?’ De klanten worden getrokken met cijfers, in plaats van met
een goed verhaal, waarin juist een bibliotheek toch zou moeten uitblinken. Waar
moet het heen, als zelfs de bibliotheek ‘boeken uitlenen’ zo onbelangrijk vindt dat
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ze er het woord ‘alleen’ in de betekenis van ‘slechts’ aan koppelt?
Uitgebreid gaat Heijne vervolgens in op de angst dat verbeelding (zeker in de
politiek) tot inbeelding leidt, met excessen als de massamoord door Anders Breivik
als gevolg. Sommigen (Heijne noemt Rüdiger Safranski) willen de verbeelding
daarom binnen het domein van de kunsten houden, zodat de politiek toch vooral
niet blootstaat aan de gevaren van de romantiek - hier in de betekenis van ‘het
bevlogen verbeelden van menselijke hartstochten en het dromen over nieuwe
werelden’. Maar wanneer uit angst voor inbeelding alle ruimte voor verbeelding
wordt gesmoord, lokt dat een naar inbeelding doorslaande verbeelding juist uit,
aldus Heijne.
Uiteindelijk kiest Heijne in zijn wijze betoog dan ook geen partij tussen de twee
Icarusinterpretaties. We hebben wetenschap nodig. We hebben verbeelding nodig.
En - voeg ik daar aan toe - we hebben mensen als Bas Heijne nodig, die gedegen
onderbouwd en in krachtige taal voor ons kunnen opschrijven waarom wetenschap
en verbeelding elkáár nodig hebben wil de samenleving in balans blijven. Wat mij
betreft komt De betovering van de wereld als tip in de volgende nieuwsbrief van de
bibliotheek.
Bas Heijne, De betovering van de wereld. Prometheus, Amsterdam 2014, 46 blz.,
€15,00.

Elizabeth Kooman

Innerlijkheid
Dichter en filosoof Renée van Riessen (1954) wijdde haar Leidse inaugurele rede
(christelijke filosofie) aan de ziel. Hoe zag men de ziel van oudsher, waarom lijkt zij
er nu niet meer te zijn, kunnen we wel buiten? We kunnen niet buiten, zegt Renée
van Riessen. We verliezen te veel als we de ziel uit het vocabulaire bannen. We
hebben het begrip ziel nodig om over het wezen van ons mens-zijn te kunnen
spreken: onze innerlijkheid, de innerlijkheid waarin ieder van ons verschilt van de
ander, het innerlijk waartoe we toegang zullen moeten vinden willen we menselijk
kunnen leven.
De gewone aanname is echter dat we ons de ziel inbeelden op dezelfde manier
als onze hersenen ons op dromen trakteren en net zoals we de kinderlijke neiging
hebben om ons een god voor te stellen. Er is een grote verlegenheid om erover te
spreken.
Het betoog is een rondgang, een zoektocht naar zinvolle standpunten en
kunstwerken, uitlopend op een koersbepaling. Van Riessen laat verhelderend zien
wat enkele denkers in de westerse cultuur over de ziel te berde hebben gebracht
en lardeert dit met korte besprekingen van recente kunstwerken en gedichten. Kunst
kan immers toegang geven tot het innerlijk, gewoon achter elke psychologische of
medische verlegenheid langs. Iets van het weldadige daarvan is te proeven in De
ziel opnieuw. Religie heeft ook zo'n vermogen. Voor het christendom zijn vanouds
onze zielen in contact met Gods boventijdelijkheid.
Het christendom is in zijn denken over de ziel sterk beïnvloed door Plato. Voor
mij was het verrassend om me lezend weer te realiseren dat dezelfde Plato, met
zijn leermeester Socrates, een vóórbestaan van de
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ziel aanneemt. Dat impliceert dan dat ons denken het wekken is van de herinnering
aan wat we eigenlijk al weten (wisten). De filosoof is een vroedvrouw die het kind
op aarde zet, zegt Socrates.
Renée van Riessen kiest uiteindelijk een andere weg. Zij gaat uitvoerig in op de
christelijke denker Kierkegaard - en laat vervolgens zien hoe de joodse denker
Levinas op ethische wijze het goddelijke situeert in de ander (dat is weer eens iets
anders dan in jezelf!) en wat dat uitmaakt voor het denken over ziel en innerlijkheid.
Voor Levinas zijn zelfs boeken (is onze hele schriftelijke cultuur) van een diepe
innerlijkheid, die noodzakelijk van buiten tot ons komt. Het ethisch besef is ons juist
niet aangeboren, het moet ons ingewreven worden. Telkens opnieuw, zodat we ook
steeds opnieuw kunnen beginnen. De toekomst is principieel open. Zou dat verwant
zijn aan wat Hannah Arendt ‘nataliteit’ noemt? Van Riessen citeert Paul van Ostaijen:
‘Ik wil bloot zijn / en beginnen.’
Renée van Riessen, De ziel opnieuw. Over innerlijkheid, inspiratie en onderwijs.
Sjibbolet (Oratio), Amsterdam 2013, 88 blz., €15,50.

Gerda van de Haar

Mystiek doolhof
Mijn eerste herinnering aan Parijs past in het plaatje van de stad. Het was een
verrassing van mijn toen nog toekomstige man; hij vroeg me er ten huwelijk. Parijs
als stad van de liefde, vrij en frivool. Als Nederlands, calvinistisch meisje ontwaarde
ik echter ook de achterkant van armoede en rusteloosheid. Liefde is er een breed
begrip en dat spreekt tot de literaire verbeelding. Evenals Remco Campert met Een
liefde in Parijs (2004), schreef ook Jan Siebelink het verhaal van een desillusie in
deze stad.
Het oeuvre van Siebelink balanceert tussen streng gereformeerde religie en de
vlucht hieruit, vooral in seksualiteit. Knielen op een bed violen (2005) zindert van
religieuze geladenheid; De blauwe nacht beschrijft een escape in het decadentisme.
De hunkerende hoofdpersoon Simon Aardewijn - hoe aards kan een naam zijn leidt in de namiddag van zijn bestaan een intensief leven. Even rusteloos als de
stad waarin hij zich wentelt, het Parijs van de jaren zestig. Hij woont met zijn vrouw
in Médan, in het oude woonhuis van Émile Zola. Overdag werkt hij in Parijs ambitieus
aan zijn proefschrift, terwijl de terreurorganisatie OAS bij herhaling bomaanslagen
pleegt. Simon Aardewijn verliest zich letterlijk in het aardse bestaan. Hij denkt veel
na over de dood en beleeft alles heel intens. ‘Hij snoof die heel speciale warme,
kruidige, weezoete geur op die je alleen in de Parijse metro trof.’ Decadentisme en
weltschmerz beheersen zijn leven. En daarmee is hij de personificatie van zijn
onderzoeksobject, het fin de siècle.
Vinterre, zoals hij in Frankrijk wordt genoemd, heeft een streng gereformeerde
opvoeding gehad en hij doet er alles aan om het Hollandse calvinisme met het frivole
Parijs te compenseren. Seksualiteit is de vervanging van religie. De overdadige
erotische scènes met verschillende vrouwen zijn verre van subtiel, maar hebben
eerder een pornografisch karakter dat afbreuk doet aan de literaire waarde van de
roman. Zelfs de relatie met zijn dochter heeft een bedekt incestueuze lading. Daarbij
is het niet realistisch hoe alle vrouwen direct in zijn voor een slipper-
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tje met deze toch wel op leeftijd gekomen man. Vrede geven de seksuele escapades
hem echter niet; naarmate de roman vordert, krijg je als lezer meer en meer het
gevoel dat Simons ontsnappingspoging hem in een doolhof brengt: hij raakt verstrikt
in zichzelf, er is geen uitkomst.
In dat opzicht lijkt De blauwe nacht op Knielen op een bed violen en kan het als
tegenhanger gezien worden. De mystieke lading is implicieter aanwezig, juist het
gebrek aan zingeving heeft iets religieus. Hans Sievez verliest zich in radicale religie,
Simon Aardewijn in extreme erotiek. Beide boeken laten de lezer in mystieke
verwarring achter.
Jan Siebelink, De blauwe nacht. De Bezige Bij, Amsterdam 2014, 464 blz., €19,90.

Marja Verhoeve

God als lichtend ravijn
De Amerikaanse dichter Christian Wiman groeide op in een orthodox maar verknipt
milieu, gekenmerkt door een overmaat aan geweld. Het maakte hem tot een
verkreukeld mens en zorgde ervoor dat het meegekregen geloof op volwassen
leeftijd in hem wegzakte. Hij werd agnost en koos voor een eigen
overlevingsstrategie: hij werd dichter. Maar terugkijkend ziet hij nu dat de poëzie de
weg was waarover het geloof in hem kon overleven. Dat geloof werd, na jaren
gesluimerd te hebben, door twee volledig tegenstrijdige gebeurtenissen als bij
toverslag gewekt: hij vond de liefde van zijn leven en werd kort daarna getroffen
door een slepende vorm van kanker. In die periode werden Wiman en zijn geliefde
haast als vanzelf bidders en kerkgangers.
Een klassiek geval van ‘nood leert bidden’? Integendeel, zo blijkt uit My Bright
Abyss, een boek dat diepe indruk maakt. Wiman doet daarin verslag van zijn
spirituele zoektocht, maar vanwege de fragmentarische opbouw is het boek lastig
te kenschetsen. Is het een spirituele biografie? Een caleidoscopische mystiek? Een
poëtica van het geloof? Het is alles in één, maar de schrijver gaf het de ondertitel:
Meditatie van een modern gelovige. Hoe je het ook kenschetst, het boek heeft alles
in zich een spirituele klassieker te worden - in Amerikaanse recensies wordt het al
geplaatst in de traditie die begon met Belijdenissen van Augustinus.
Wiman kan niet anders geloven dan als dichter. Dat blijkt meteen: My Bright Abyss
opent met een gedicht dat dezelfde titel draagt:
My God my bright abyss
into which all my longing will not go
once more I come to the edge of all I know
and believing nothing believe in this:
Mijn God mijn lichtend ravijn
waarin niet zal passen al wat ik begeer
van wat ik weet nader ik de rand nu weer
en al geloof ik niets, dit geloof bepaalt mijn zijn:

(vertaling: Sam de Bruijn)

Let op de dubbele punt. Het gedicht lijkt daar voortijdig af te breken. Maar je zou
ook kunnen zeggen dat de rest van het boek een beschrijving is van ‘dit (on)geloof’.
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God als ravijn is de leidende metafoor in het boek. Een verrassend beeld, omdat
de meeste gelovigen God ‘boven’ lokaliseren. Maar Wiman keert het om: God is te
vinden in ons toevallige bestaan, in de diepte(punten) van het leven en niet ‘in de
hoge’. Maar het beeld van het ravijn staat ook voor een God die daar tegelijk
aanwezig én afwezig is - zoals een ravijn tegelijk een ontzagwekkend fenomeen is
én een leegte.
Deze af/aanwezige God krijgt voor Wiman een gezicht in Christus. Op dit punt
paart Wiman aangrijpende ervaringen aan verrassende opvattingen. Christus' roep
aan het kruis, ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’, is het steunpunt
waarop het geteisterde leven van Wiman vastigheid heeft gevonden. Onze ervaringen
van Gods afwezigheid in de contingente werkelijkheid worden in Christus' uitroep
herkend en erkend als authentiek, maar tegelijk ontmaskerd als een illusie (Wiman
schuwt het woord niet), doordat zij gedeeld worden door Christus, in wiens gestalte
God juist in ons midden is. Wimans eigen ervaringen, als ernstig zieke, waarvan hij
openhartig en indringend verslag doet, spelen hier een grote rol.
Wiman is ook goed op de hoogte van de theologie. Hij vindt voor zijn
geloofsbeleving aansluiting bij het werk van theologen als Bonhoeffer, Tillich en
Moltmann. Ook de mystici Meister Eckhart en Simone Weil rekent hij tot zijn gidsen.
Maar hij zoekt en vindt vooral steun bij (gelovige en niet-gelovige) collega-dichters.
Wiman is dan ook op zoek naar een poëtica van het geloof. En deze zoektocht
maakt zijn boek wat mij betreft het meest interessant.
In een hoofdstuk getiteld ‘Varieties of Quiet’ verwoordt hij daarover zijn diepste
inzicht: er moet telkens nieuwe taal gevonden worden om te zeggen waar het in het
geloof om gaat. Taal die moet voldoen aan twee voorwaarden: ze moet recht doen
aan de transcendente aard van de genade én aan de harde realiteit waarin het
geloof dagelijks opereert. Dogma's schieten namelijk tekort, en dat geldt ook voor
de Bijbel. Wiman noemt de taal van de Schrift ‘koude as’. Er zijn hier en daar wel
smeulende resten in de uitgedoofde sintels te vinden, maar veel vuur lijkt er niet in
te zitten.
Hier liggen wat mij betreft enkele vragen aan Wiman. De uitroep van Christus aan
het kruis lijkt de enige ‘Bijbel’ die Wiman heeft. Maar de Psalmen dan, waaruit het
woord van Christus dat hem zo trof genomen werd? Verwoorden de Psalmen niet
méér (gods)ervaringen die van alle tijden zijn? Hier toont Wiman zich iets te veel
gefocust op zijn eigen situatie. Te liberaal ook, al moet meteen toegevoegd worden
dat hij ook kritiek heeft op het liberale christendom waarvoor hij koos: het kent in
zijn ogen te weinig gevoel voor mystiek en het dringt Christus te veel naar de rand
van het geloof.
De kracht van My Bright Abyss ligt in de taal: de taal die Wiman gebruikt en de
taal waarnaar gezocht wordt. Literatuurcriticus Northrop Frye schreef ooit: ‘God is
niet zozeer dood als wel begraven in dode taal.’ Dat betekent: niet de Bijbel is ‘koude
as’, maar ónze taal voor God. Daarom heeft religie de kunst en in het bijzonder de
poëzie nodig om geprikkeld te worden tot een verbeelding waarin God ons kan
bereiken.
Amerika kent veel dichters die de bouwstenen daarvoor kunnen leveren, blijkt uit
A God in the House (2012), een verrassende bundel interviews met religieuze
dichters. Ik kwam er de naam van Wiman voor het eerst in tegen en bestelde meteen
een aantal van zijn boeken. Ik werd niet teleurgesteld en
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trof in zijn werk talloze waardevolle bouwstenen voor een religieuze taal die fonkelt.
My Bright Abyss is daarvan een onbetwist hoogtepunt. Het gaat dan ook nog lang
niet als ‘uitgelezen’ mijn boekenkast in - tenzij er een Nederlandse vertaling komt.
Welke uitgeverij durft?
Christian Wiman, My Bright Abyss. Meditation of a Modern Believer. Farrar, Straus
and Giroux, New York 2013, 182 blz., €12,49.

Piet van Die

Zwerven door Amerika
Wanneer Joost Zwagerman vijftien is, ontdekt hij een gat in het universum. En zoals
dat gebeurt bij dergelijke gaten: ze zijn onvindbaar voor de zoeker en lenen zich
niet voor woorden. Maar je zou erover kunnen zeggen dat Zwagermans borst op
een moment openklapte en hij van een extra long en meer leeflucht werd voorzien.
Zwagerman kwam tot een inzicht waarmee hij wist hoe boven zichzelf uit te stijgen.
En ik voel dat met hem mee. Het is zelfs sterker. Als Zwagerman in de inleiding van
Americana schrijft hoe hij als vijftienjarige in contact kwam met Amerikaanse
schrijvers, dan herbeleef ik een deel van mijn eigen jeugd - zij het met andere
Amerikanen - en koppel ook ik aan dat moment de geboorte van mij als iemand die
schrijven wil.
Amerikanen die voor Zwagerman belangrijk zijn: William Burroughs, Jack Kerouac,
Truman Capote, Norman Mailer, Henry Miller, J.D. Salinger, Philip Roth, Charles
Bukowski, John Updike, Jonathan Franzen, David Foster Wallace, Jackson Pollock,
Edward Hopper, Andy Warhol, en nog veel meer. Hij noemt ook veel kunstenaars
niet, maar dat geeft niet. Zwagerman pretendeert niet de gehele Amerikaanse cultuur
in zijn essays te vangen. Wat hij wilde is: zijn Amerika tonen door er als romantisch
reiziger doorheen te zwerven. En dat levert een fascinerend land op. De lezer krijgt
niet het werkelijk Amerika te zien, maar een land door de ogen van kunstenaars en dat is alvast mooi meegenomen.
Twaalfhonderd pagina's lang. Een productiviteit om u tegen te zeggen. Maar het
lijkt alsof Zwagerman er geen moeite voor hoefde te doen. Zo eenvoudig als hij
dwarsverbindingen legt en hupt van boek naar doek, van verhaal naar film en muziek.
Diepgaand, hier en daar met nieuwe invalshoeken, maar altijd buitengewoon
informatief.
De hoofdstukken over het korte verhaal waren een (onverwacht) genot. Zwagerman
essayeert aanstekelijk over wat in Amerika ‘onze nationale kunstvorm’ heet en maakt
zich kwaad op Nederlandse recensenten die korte verhalenbundels vooral lezen
om openingen voor een roman te ontdekken (om de schrijver aan te sporen aan
het echte werk te beginnen). Neem het korte verhaal serieus, betoogt Zwagerman.
De echte verhalenverteller ontdekken we in het korte verhaal, want daarin wordt
duidelijk of een schrijver in staat is alle letters in dienst te stellen van het verhaal.
Waarom Americana een mooi boek is? Het is misschien vooral de (letterlijke) omvang
die aantrekt en de ervaring dat elk essay goed geschreven is en een interessant
idee voorschotelt, ook de essays waarover ik aanvan-
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kelijk twijfelde. Maar laat ik er niet langer tussen zitten. Show don't tell, is het adagium
waarop de ‘nationale kunstvorm’ van Amerika drijft. Daarom deze alinea, over
Portnoy van Philip Roth - het boek waarmee het allemaal begon voor Zwagerman
-, uit de inleiding:
[...] Portnoy's Complaint werd mijn oerboek, dat de kiem vormde van een
levenslange leeshonger, en dan in het bijzonder een honger naar méér
onrust, neurose, verdooldheid, dynamiek en vitaliteit die ik zocht én vond
in de Amerikaanse literatuur. Portnoy was: onweerstaanbaar uitzinnig,
op het maniakale en hysterische af [...]. De roman leek geschreven in
een bijna gevaarlijk accelererende stijl. Het was alsof de schrijver zich
met een satanisch genoegen afvroeg: hoe hoog kun je het verteltempo
opvoeren? En: hoe doldriest kunnen de alledaagse absurditeiten?
Joost Zwagerman, Americana. Omzwervingen in de Amerikaanse cultuur. De
Arbeiderspers, Amsterdam 2013, 1216 blz., €49,95.

Rick Timmermans

De religie van g.o.d.
In het prachtige aan Czeslaw Miłosz gewijde Liter-nummer (Liter 42, 2006) staat
een mooi artikel van Hilbrand Rozema met daarin een citaat uit Geboortegrond
(1982) dat te denken geeft. Ik keer er regelmatig naar terug. Volgens Miłosz is het
een Poolse trek om te denken dat God ‘persoonlijk intervenieert in de zaken van
de Geschiedenis’. God staat aan de kant van de rechtvaardigen. ‘Met die overtuiging
hebben de bewoners van dit land zich meer dan eens in een hopeloze strijd
geworpen om zich vervolgens te verwonderen over het feit dat God niet hielp en
dat ze toch verloren hadden, hetgeen echter hun geloof in de uiteindelijke
overwinning in geen enkel opzicht aan het wankelen bracht.’
Ik ben geen Pool, maar deze ervaring van ambiguïteit is mij niet vreemd. Als ik
me niet vergis herken ik hem ook in de Handelingen van de Apostelen. Waar de
een de ervaring van de Geest ervoer, zagen anderen weinig anders dan openbare
dronkenschap.
Deze ambiguïteit is naar ik vermoed wezenlijk voor de ervaring van geloof in de
christelijke traditie, ook bij de grote vertegenwoordigers ervan. In diezelfde traditie
daarentegen - en dat is wat wonderlijk - is in het denken over de Schepper van
hemel en aarde van deze ambiguïteit veel minder sprake. God is in de geschiedenis
van de metafysica alles wat wij niet zijn. Een wezen dat volledig in zichzelf rust en
aan zichzelf genoeg heeft. Deze God is sinds Nietzsches ‘toller Mensch’ gelijk de
god Dagon uit het Richteren-boek in gruzelementen gevallen.
Wat wil dan met de ‘code g.o.d.’ - Achterberg - nog gezegd zijn? Niets, zegt men
in verlichte kringen. We leven in het tijdperk van de wetenschap. We zijn moleculen
en we weten het. Wel is er het verlangen. Zoals in een onovertroffen passage in
Tommy Wieringa's Dit zijn de namen commissaris Pontus Beg afdaalt in de mikwe
om zich te reinigen, om zich onder te dompelen. ‘Wie zich in de mikwe onderdompelt,
wordt een nieuw mens. Hij krijgt een nieuwe ziel [...]. Wat een aangename, troostende
gedachte... Zijn oude ziel afleggen, dat rafelige, versleten ding, er een nieuwe voor
in de plaats krijgen. Wie wilde dat niet? Wie zou zoiets afwijzen?’
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Tegenover het verlangen staat het zwijgende heelal, het wetenschappelijke
wereldbeeld. Daarvan zijn de wijsgeren Theo de Boer en Ger Groot diep
doordrongen. Volgens de laatste heeft de kosmologie duidelijk gemaakt dat ‘er in
het heelal geen hemelsferen zijn’, dat de fysica ‘de werkelijkheid beschrijft als een
spel van blinde krachten’ en is er in de ‘biologische natuur geen welwillend plan
maar een chaotisch proces van soms wrede levensdrift werkzaam’.
Maar ook bij De Boer en Groot kruipt het verlangen waar het niet gaan kan - en
is verlangen niet verwant aan vermoeden, waarvan de subtiele theoloog Oepke
Noordmans zei dat het hoort tot de liefste kinderen van het geloof? Denkend - het
zijn tenslotte wijsgeren, geen dichters - proberen ze in het tijdperk na de metafysica
over geloof te spreken. De God van de metafysica is voor hen een projectie, wat
niet wil zeggen dat er over religie niet meer te spreken valt. Wel degelijk, al is het
een zoeken en tasten, als ontdekkingsreizigers in onontgonnen gebied. Daarin
bewandelen ze verschillende wegen, maar blijven elkaar, soms wat uit de verte,
van hun ontdekkingen verhalen. Ze doen een beetje denken aan de Emmaüsgangers.
Theo de Boer zoekt in het spoor van de joodse denkreus, Emmanuel Levinas;
voor deze gereformeerde domineeszoon duidelijk een van de gidsen op de eigen
levensweg. Voor De Boer is steen des aanstoots een begrip van God zoals hij dat
aantreft bij Dante, in zijn Divina Commedia: ‘O eeuwig Licht, dat slechts berust in
uzelf, slechts uzelf kent, en aldus, gekend en kennend, uzelf bemint en toelacht’. Is
er enig contact mogelijk met deze God? Slechts in de vorm van schouwen, ‘more
geometrico’, ‘als een inzicht in verhoudingen en getallen’. De westerse theologie
blijkt diep verwant aan de Griekse filosofie, die zich vooral kenmerkt door een
uiteindelijk theoretische en abstracte manier van denken over de werkelijkheid. Met
deze denkwijze breekt nu de levensfilosofie - door De Boer een copernicaanse
wending genoemd - in de negentiende eeuw radicaal. De ervaring dringt zich op
dat het overgeleverde denken het leven geen recht doet. Het concrete leven is niet
abstract. Het leven is geen ding of een voorwerp en kan dus ook niet als een ding
of een voorwerp beschreven en begrepen worden. Dat geldt niet minder voor de
Bron van alle leven. Hier is een vergelijking met de impressionisten op haar plaats.
Schilders als Monet wilden schilderen ‘en plein air’, in de open lucht. Ze wilden de
stemming die een landschap opriep op het doek toveren. Zo wil de levensfilosofie
en in haar spoor de fenomenologie het volle leven weer op de wijsgerige tong
proeven. En dat kan niet meer in de overgeleverde categorieën.
De Boer situeert Levinas in het spoor van Pascal, Hamann en Kierkegaard.
Denkers die niet spreken over God als een ver, ontoegankelijk Licht, maar als een
Persoon die zich laat ‘ontledigen’ (kenosis) en intreedt in de geschiedenis van de
mensen. Niet de rede heeft het laatste woord, maar de hoop dat er iets ‘in de kosmos
uitstijgt boven de survival of the fittest van Darwin’. Daar waar we niet meer strijden
met anderen, openbaart zich een spoor van de gans Andere. De literatuur van de
heilige Schriften getuigt hiervan. In de theologie moet het vooral gaan om het spellen
van deze Schriften. Dan valt voorzichtig het woord transcendentie te gebruiken.
Groot staat op een ander been. Hij is er niet van overtuigd dat het in het spoor
van De Boer nog nodig is om van religie te spreken. Wordt religie bij De Boer
uiteindelijk
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geen ethiek? En ethiek, dat is toch niet alleen een zaak van religieuzen? Daarnaast,
als de heilige Schrift literatuur wordt, waarin wordt dan het verschil duidelijk met
andere grote literatuur? De Bijbel literair vindt Groot slechts een tijdelijke uitweg.
Het mag een manier lijken om de metafysische God te omzeilen, uiteindelijk ‘slaat
haar godsdienstige betekenis te pletter op de Charybdis van de literaire fictionaliteit’.
Groot gaat voor anker bij het ritueel, de handeling. In een fijnzinnig betoog laat
hij zien hoe ook het moderne, wetenschappelijke denken steeds meer naar binnen
is gegaan, een vorm van idealisme is geworden, in de wijsgerige betekenis van dit
woord. Extreem gezegd wordt de wereld in de moderniteit door ons brein, door onze
voorstellingen, geconstrueerd. En wel zo, dat die wereld zich steeds meer aan ons
voorstellingsvermogen onttrekt. We kunnen er vrij letterlijk steeds minder bij.
Tegelijk meldt er zich onder onze neus een fenomeen dat hier inbreuk op maakt.
Dat is religie. Het hardnekkig voortleven van religie in een wereld ‘die met de
vooronderstellingen daarvan korte metten denkt te hebben gemaakt, wijst diezelfde
wereld op de tekortkomingen van haar eigen denkkader’.
Groot leeft, meer dan De Boer, met de gespletenheid van de moderniteit. Denkend
weten we dat het universum geen thuis biedt - de hemel is leeg. Terwijl we in ons
dagelijks leven dit thuis-zijn wel degelijk kunnen ervaren. Hier valt Groot het woord
‘transcendentie’ in. Niet ethisch, zoals bij De Boer, en niet traditioneel metafysisch.
‘De transcendentie die ik op het oog heb is die van Sartre: het loutere bestaan van
een materiële wereld die zich uitspreidt aan gene zijde van mijn autonomie.’ Groot
is daarom - in zijn denken nog steeds atheïst - onlangs weer ter communie gegaan.
In het Nederlandse taalgebied is nog een derde denker die zich net als De Boer
en Groot een spoor baant in het denken over God na het einde van de metafysica.
Ik doel op Gerard Visser, schrijver van het prachtige essay Niets cadeau. Een
filosofisch essay over de ziel (2009). Visser probeert woorden te vinden voor de
ervaring waarmee De Boer zijn essay afsluit. Hij citeert dan een fraaie strofe uit ‘Ego
Flos’ van Guido Gezelle (1898):
Dan zal ik voor
O neen niet voor uwe oogen
Maar naast u, nevens u,
Maar in u bloeien zaan

Zou het kunnen dat Gezelles dichterlijke verwoording van het geheim van de
vernieuwing van het leven een ervaring is die ons het woord transcendentie te
binnen brengt? En misschien wel de ‘code g.o.d.’ ontsluit? Visser komt mijns inziens
het verst van de drie genoemde denkers, in het spoor van een middeleeuwse
mysticus, Meister Eckhart.
Theo de Boer & Ger Groot, Religie zonder God. Een dialoog. Sjibbolet (Oratio),
Amsterdam 2013, 119 blz., €17,95.

Herman Oevermans

Het Oude Testament met zware gitaren
Veel onheil en mogelijk genade. Dat is de boodschap die David Eugene Edwards
al jaren verkondigt, als tekstschrijver en zanger van de bands 16 Horsepower
(1992-2005) en
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Wovenhand (2001-heden). De muziek veranderde in de jaren meer dan de
boodschap. Was de folk bij 16 Horsepower akoestisch, schel en subtiel, in de band
Wovenhand is het Woord aan de zware gitaren. Hel en verdoemenis laten zich
gemakkelijk combineren met de muur van geluid waarmee ‘DEE’ zich tegenwoordig
omgeeft. Maar past grunge bij genade?
David Eugene Edwards ziet het dilemma niet zo. Zijn taak is waarschuwen tegen
verval en zonde. Maakte hij in de jaren negentig en kort daarna nog gebruik van
folk, country en traditionals om zijn boodschap vorm te geven, met 16 Horsepower,
na 2001 kreeg Wovenhand steeds meer het karakter van een rockgroep. Met de
nieuwe plaat Refractory Obdurate slingert Edwards meer dan ooit het naderend
onheil eruit met stemvervormers en gekweld geschreeuw.
Op deze cd staan tien lange, van woest gepreek bezielde nummers. Een ervan,
‘Fields of Hedon’, werkt onbedoeld sarcastisch. In Nederland trad Wovenhand eerder
dit jaar nu juist op in poppodium Hedon in Zwolle. Hedon staat voor hedonisme, de
leefregel die genot als hoogste doel stelt, zonder anderen of morele maatstaven te
erkennen. Tenminste, dat maakte de Duitse filosoof Nietzsche ervan. De oude
Grieken zagen het anders. Het woord hedonisme is afgeleid van het Grieks. Hèdonè
betekent genot. Maar daarmee mag je anderen niet schaden.
Maar voor Edwards is zelfs dat hedonisme de hel of erger. Hij spuugt het woord
‘Hedon’ dan ook uit. Domme zelfzucht leidt tot het eeuwige lijden, is zijn stellige
overtuiging. Maar als je de lyrics leest, kan het ook slaan op het havenplaatsje
Hedon, dat in de vroege middeleeuwen bij het huidige Hull lag, in Yorkshire,
Engeland. Dan slaat Hedon op een oud kerkje, dat eerst St. Augustine's en later
St. Nicholas heette, waar pelgrims en dominees ook al geen vrolijke berichten
brachten.
Nog gecompliceerder wordt het als in het nummer ‘Fields of Hedon’ een evangelist
opduikt uit Edson. Dat plaatsje ligt dan weer in Canada, een eindje ten westen van
Edmonton, in de provincie Alberta. Kortom, met David Eugene Edwards weet je het
nooit.
De titel van de plaat betekent iets van ‘hardnekkig onverzettelijk’. Dat kan ook
weer slaan op de granieten invulling van Edwards heilshistorisch denken, maar ook
op de zonde en geneigdheid tot alle kwaad die onuitroeibaar in alle mensen zit.
Vanuit seculiere hoek wordt Edwards niet eens echt meer bespot - zo intens zijn de
muziek en de boodschappen ervan. Af en toe is er nog een recenserende leukerd:
‘Op de zevende langspeler van Wovenhand waarschuwt de voormalige frontman
van 16 Horsepower alweer tegen hel en verdoemenis en kondigt hij aan hoe de
naderende Apocalyps ons allemaal zal straffen voor onze zonden. Die boodschap
wordt echter met zoveel decibels verkondigd dat zelfs de wachter aan de Hemelpoort
in paniek naar de oordopjeslijn belt.’
Refractory Obdurate is een plaat die het bloed naar je hoofd doet stijgen. De
songs zijn zo overweldigend intens dat ze de luisteraar angst inboezemen en hem
meezuigen als een steeds groter wordende draaikolk. Op de momenten waarop
Wovenhand de volumeknop helemaal open draait, heeft de groep het effect van
een splinterbom op een overvol marktplein.
En hoe is Wovenhand muzikaal? ‘Roestige postpunk, al horen we ook echo's uit
Krautrock, industrial en psychedelica.’ Boudewijn van Wijk van Munich Records
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zegt: ‘De muziek is niet in een hokje te plaatsen; een organisch weefwerk van
neo-folk, post rock, punk en altcountry met de unieke magie en intensiteit die het
werk van David Eugene kenmerken.’
De titels intrigeren altijd bij Edwards. Ook nu weer worden bijbelfragmenten
rechtstreeks betrokken in de verder nogal cryptische teksten van Wovenhand. In
het keiharde ‘Good Shepherd’ gaat het refrein zo:
From the house of bread and battle / Comes the raising of the dead / He
stands to feed them / And by the hand of the Lord / They are fed
De hand van God komt voor in meerdere songs. Zoals in ‘Corsicana Clip’:
In the hollow of His hand / Delicate listener / My tethered giver / My burning
lamp / Stands
In ‘Salomé’ is dreiging en verborgen betekenis aaneengesmeed:
What it is for you to say / Pushing hard against the hearing / Rolling eyes
among the people / The dancing girl / The silver tray / The see to it / Of
His person / Has spoken
Mensen zijn eenzaam tussen zonde en verlossing, maar God zelf ook, besluit
Edwards in de laatste strofe van het album:
Stone by stone / The mighty hunter / Is alone.
Veel songs van Edwards ademen ‘verschroeide aarde’: velden vol gewas, hitte,
droogte, brand en jacht. Het zijn beelden die aan Simsons vossenspel doen
herinneren. De lijn was al zichtbaar in eerdere albums van Wovenhand, zoals The
Laughing Stalk (2012). Die had een getekende hoes. Tegen een strogele achtergrond
staat een verdroogde korenaar. Het is na de oogst, het graan is weg, eigenlijk kijk
je aan tegen kaf. En dat is precies de situatie waarin veel mensen, ook christenen
en ook hijzelf, vaak verkeren, zei David Eugene Edwards tegen het Nederlands
Dagblad. ‘Het woord “oogst” is zowel zegen als vloek, ondergang en opstanding,
want het koren wordt behouden en het kaf gaat uiteindelijk het vuur in. En ja, ik kijk
graag, met huivering, naar het kaf.’
In gesprek is Edwards een aardige, zij het spaarzaam en moeizaam formulerende
man. Ook somber? Ik vroeg het hem: ‘Ik weet welk beeld ik oproep, maar ik zie
geen tegenstelling tussen mijn geloof zoals ik dat uit in mijn muziekteksten en de
persoon die ik ben. Het kwaad is al overwonnen, door Jezus Christus, daar geloof
ik in als centrum van mijn leven. Er is dus juist hoop en vreugde en dat wil ik graag
doorgeven. Maar dat kan alleen maar als je oog hebt voor de hopeloze staat waarin
je als mens zelf verkeert. Het kwaad woedt hier nog steeds en je moet dat in de
ogen kijken. Het is een strijd op leven en dood en ik heb geen zin daar doekjes om
te winden.’
Wovenhand, Refractory Obdurate. Glitterhouse/Munich Records 2014.

Herman Veenhof
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Schrijvers
Menno van der Beek (1967) publiceerde de dichtbundels Vergezocht (1999),
Waterdicht (2002) en Kaddisj (2006). In 2010 verscheen het vertellende gedicht
Een ziektegeschiedenis.
Len Borgdorff (1952) werkt in het onderwijs. Daarnaast maakt hij poëzie:
Geregeld in een steen (2003) en De bakker, de slager en de herders (2007).
Désanne van Brederode (1970) is dit jaar gastschrijver van Liter. In 2013
verscheen de bundeling De ziel onder de arm.
Piet van Die (1955) is predikant in Papendrecht. Hij schrijft regelmatig over
thema's op het grensvlak van religie en poëzie.
Liesbeth Eugelink (1970) is schrijver en essayist. In 2007 publiceerde zij Niets
in mij gelooft dat. Over religie in de moderne Nederlandse literatuur. Momenteel
werkt zij aan haar proefschrift over literatuur en mystiek.
www.liesbetheugelink.nl.
Rick de Gier (1979) is filmjournalist bij de VPRO, singer-songwriter en schrijver
van de roman Ninevé en verhalenbundel Verdwaald in Ponoka.
Liesbeth Goedbloed (1981) publiceerde gedichten in Liter en is als dichter
betrokken bij ‘Psalmen voor Nu’.
Gerda van de Haar (1965) publiceerde met enkele anderen het handboek De
Bijbel cultureel: de Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw. Zij werkt aan
een studie over Marcel Möring.
Ruben Hofma (1992) is dichter, journalist en is werkzaam in het boekenvak.
Elizabeth Kooman (1985) studeerde Nederlands in Leiden. Zij werkt in de
bibliotheek en is freelance redacteur en recensent.
Els Meeuse (1988) werkt als docent klassieke talen en Nederlands in het
voortgezet onderwijs.
Herman Oevermans (1965) is verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede.
Daarnaast is hij redacteur van Wapenveld.
Willem Jan Otten (1951) is dichter, schrijver en essayist.
Heilna du Plooy (1947) is dichter. Daarnaast is ze professor en senior
onderzoeker Afrikaans en Nederlands aan de Noordwes-Universiteit in
Potchefstroom.
Marilynne Robinson (1943) is een Amerikaanse romanschrijfster en essayiste.
Ze ontving in 2005 de Pullitzer Prize voor fictie en werd in 2013 genomineerd
voor de Booker Prize.
Astrid Staartjes (1966) is literair vertaler.
Rick Timmermans (1987) is freelance journalist en schrijver.
Herman Veenhof (1959) werkt bij het Nederlands Dagblad. Hij publiceerde een
aantal boeken.
Marja Verhoeve (1982) is docent Nederlands in het voortgezet onderwijs.
Tevens is ze als auteur betrokken bij de methode Literatuur in zicht.
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[Nummer 76]
Van de redactie
Ludwig Wittgenstein moedigde zijn vriend Yorick Smythies aan zich in Kierkegaard
te verdiepen, maar toen dit tot een katholieke bekering van Smythies leidde, was
de voorzichtige Wittgenstein bang dat Smythies te makkelijk over deze dingen dacht:
‘Als iemand mij vertelt dat hij de spullen gekocht heeft om aan koorddansen te gaan
doen, ben ik nog niet onder de indruk voor ik gezien heb wat hij ermee gaat doen.’
In deze december-Liter verhalen, beschouwingen en gedichten, van mensen die
met hun volle overtuiging de ladder opgaan. Zoals Willem Jan Otten schrijft in zijn
gerichte gedicht: ‘neem / het oorsuisstille potlood waar / dat om u uit schrijven ging’.
En Mart van der Hiele: ‘Ook God is zichzelf weleens kwijt, na zes dagen / scheppen
bijvoorbeeld’. En er is beeld, in de portfolio, waarmee de Rotterdamse Hans Wap
laat zien wat er van de machines terecht is gekomen. Wij leggen ons hoofd in de
nek en zien wat er van de koorddansers wordt, daar balancerend boven ons.
Om ook nog enkele praktische zaken te noemen: op www.leesliter.nl, ons mooie
webportaal, kunt u zien dat we op zoek zijn naar nieuwe redacteuren. En het CLO
(Christelijk Literair Overleg) organiseert op zaterdag 7 maart in samenwerking met
het Nederlands Bijbelgenootschap en Liter de jaarlijkse CLO-literatuurdag, deze keer
staan de psalmen centraal. We houden u op de website en via social media op de
hoogte.
De winter is onderweg, zo niet overtuigend meteorologisch, dan toch met zijn korte
dagen. Moge het koord, ook in deze aflevering van Liter al schrijvende voor u
gespannen, de aandacht vasthouden bij leeslicht en aangename warmte. Goede
dagen en tot straks aan de andere kant.
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Thomas Heerma van Voss
Joachims wedstrijd
Volgens de nieuwslezer is het vandaag de koudste zondag van het jaar. Bijna alle
voetbalwedstrijden zijn afgelast, ook de meeste in de eredivisie. Op de velden ligt
een dunne laag bevroren sneeuw. Maar Joachims wedstrijd gaat door. Dat heeft
hij gisteravond al besloten. Hij wist natuurlijk ook niet dat het vannacht plotseling
zou gaan vriezen. Andere scheidsrechters haken nu ze de velden zien alsnog af:
te koud, te glad, te mistig. Maar er is geen landelijke afgelasting, en zolang die er
niet is, wil Joachim fluiten. Zoals iedere zondag.
Hij had verwacht dat sommige spelers hem op andere gedachten zouden proberen
te brengen, hij had zich zelfs al voorgenomen de wedstrijd bij drie of meer protesten
alsnog te annuleren. Maar gelukkig komt niemand naar hem toe. De aanvoerder
van de thuisploeg - een kale, gezette dertiger - zegt alleen, vlak voor de wedstrijd
begint: ‘Scheids, onze grensrechter is naar de kantine gegaan. Die heeft het te koud.
Is dat erg?’
Een paar seconden denkt Joachim na. Ja, wil hij eigenlijk zeggen, natuurlijk is
dat erg, ik moet geassisteerd worden. Maar hij begrijpt ook wel waarom iemand niet
vrijwillig in deze kou gaat staan, en hij kan het ook alleen redden op dit lage niveau.
Zonder moeite zelfs. Dus roept hij, zo hard dat iedereen het kan horen: ‘Geen
probleem. Ik ben er klaar voor.’
En hij fluit. Een harde, hoge pieptoon die hem altijd even geruststelt en bijna
iedereen in beweging brengt. De spelers, allemaal veertigers in rode of gele tenues,
net nog met rillende armen en bevende knieën rond de middencirkel, rennen nu
achter de bal aan. Na een paar minuten fluit hij opnieuw en komt iedereen tot
stilstand. De twee in winterjassen gehulde toeschouwers kijken niet langer naar de
bal, maar naar hem, de man in het zwart, met de kaarten in zijn borstzak en het
fluitje in zijn mond. ‘Vrije trap.’ Hij wijst naar een bevroren graspolletje naast hem,
waar de bal wordt neergelegd. Voor de derde keer blaast hij op zijn fluitje. De vrije
trap mag genomen worden, de wedstrijd kan verdergaan.
Gemiddeld fluit Joachim zo'n vijfenzeventig keer per wedstrijd. Hij schijnt een
strenge scheidsrechter te zijn. Dat kan hij zelf niet beoordelen, hij kijkt nooit naar
zijn collega's, dan wordt hij te onrustig, zoals muzikanten die het niet kunnen
verdragen om naar het popconcert van een ander te gaan. Als Joachim in de buurt
komt van een grasveld, en een voetbal ziet rollen, wil hij het liefst naar voren stappen
om de wedstrijd met strenge maar rechtvaardige hand te leiden.
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Op televisie wordt regelmatig gepleit voor elektronische hulpmiddelen. Camera's
die de scheidsrechter kunnen vertellen of het wel of geen hands was,
televisie-schermen waarop trainers arbitrale beslissingen kunnen controleren.
Volgens Joachim is dat nergens voor nodig. De charme van het spel is juist dat er
fouten kunnen worden gemaakt. Dat één persoon de leiding heeft en dat diens
gezag niet overtroffen kan worden. Natuurlijk neemt hij af en toe een verkeerde
beslissing, hij geeft weleens kaarten waarvan hij achteraf twijfelt of ze terecht waren,
hij heeft vast ook doelpunten die eigenlijk buitenspel waren goedgekeurd. Maar de
spelers leveren ook geen foutloze prestatie, zeker niet in de vijfde klasse
zondag-reserves. En na afloop geeft iedereen elkaar gewoon een hand, zoals het
hoort, mannen onder elkaar die op hun vrije zondag een balletje willen trappen.
Daar hoeven geen camera's of grote woorden aan te pas te komen. Soms zeggen
de spelers helemaal niets tegen hem als ze het veld aflopen. Soms zeggen ze:
‘Bedankt voor het fluiten.’ Op zulke zondagen weet hij: ik heb goed werk verricht.
Dan beloont hij zichzelf in de kantine met een kaassoufflé. Of, op de zondagen dat
hij de indruk krijgt dat hij echt een sterke wedstrijd floot: twee kaassoufflés.
*
Na de scheiding is hij begonnen met fluiten. Eerst deed hij het één keer per maand,
bij het elftal van zijn zoontje. Al gauw stond hij wekelijks op het veld. Vooral de lage
zondagteams zaten vaak om een scheidsrechter verlegen. Er waren meer vaders
die af en toe kwamen fluiten, maar die verdwenen zodra hun baan extra aandacht
verlangde of hun gezin uit elkaar viel. Joachim bleef. Ook toen zijn zoontje, inmiddels
zes jaar geleden, samen met Joachims ex-vrouw plotseling naar Australië
emigreerde. Waarschijnlijk wonen ze daar nog steeds.
Sommige ouders vonden het zichtbaar vreemd, zo'n kinderloze vader op een
voetbalclub, hijzelf eerlijk gezegd ook, maar zolang hij zich niet bemoeide met de
jeugdteams stelde niemand vragen. En hij merkte dat hij steeds meer gehecht raakte
aan de zondag. Aan het ritje naar de club, aan het omkleden in een eigen
kleedkamer, aan het leiden van de wedstrijden. Hij heeft altijd gehouden van
persoonlijke rituelen. Toen zijn studievrienden vroeger wekelijks bij elkaar kwamen
om in rokerige cafés te praten over meisjes en sportuitslagen, bleef Joachim meestal
thuis. Niet dat hij daar iets speciaals wilde doen, maar hij voelde zich doorgaans
prettiger als hij alleen voor zijn televisie zat dan wanneer hij werd omringd door
anderen.
‘Ik denk weleens dat niemand jou ooit echt kan raken,’ zei zijn ex-vrouw op een
avond.
Dat was zes jaar nadat ze elkaar hadden leren kennen en vier maanden voordat
ze uit elkaar gingen.
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Joachim had alleen maar geknikt. Gek genoeg beschouwde hij de opmerking eerst
als compliment - hij liet zich tenminste niet onnodig beroeren. Pas na weken begon
het hem te dagen dat ze het als een belediging bedoelde.
Tegenwoordig zegt niemand hem meer zulke dingen. Zijn studievrienden spreekt
hij amper nog. Met zijn collega's houdt hij het bij algemeenheden in de bedrijfskantine.
Het verbaast hem weleens, hoeveel tijd je kan doorbrengen met mensen die je in
het geheel niet beter leert kennen of doorgrondt. Heel af en toe vraagt één van hen
hem nog, zonder duidelijke aanleiding, wat hem nou werkelijk bezig houdt, en of hij
hobby's heeft - hobby's, dat woord alleen al. Meestal antwoordt Joachim vlug iets
over zijn werk, over de televisieprogramma's die hij 's avonds kijkt, en als hij het
niet meer weet, grijpt hij terug op die ene kernachtige zin: ‘Ik fluit bij
voetbalwedstrijden.’
Er wordt altijd gereageerd met dezelfde verbazing. Waarom offer je je vrije zondag
op voor een stel amateurs dat er niets van kan? Waarom wil je niet iets nuttigs met
je tijd doen, of tenminste proberen op een hoger niveau te fluiten?
Mensen die zulke vragen stellen, hebben nooit een wedstrijd gefloten. De zondag,
die is de laatste jaren van Joachim. Hij heeft bij het bestuur nooit aangedrongen op
een betere competitie en dat is hem ook nooit gevraagd. Ach, zolang hij op die
grasmat mag rondhollen, vindt hij verder alles prima. Als kind voetbalde hij zelf,
maar dat was geen succes. Hij stond linksback of linksmid of wissel en had het
talent noch de ambitie zich te onderscheiden. Pas sinds hij is gaan fluiten, voelt hij
werkelijk iets bij de sport. Elke keer dat hij nu het veld oploopt, komt er een
aangenaam gevoel in zijn maag op, licht brandend en verdovend, net alsof hij een
belangrijke overwinning gaat behalen, of dat hij wraak neemt, op die vroegere jaren
dat hij niet opviel tussen zijn medespelers, op het vertrek van zijn ex en hun zoon,
op de praatgrage studiegenoten in het café, hij weet niet waarop precies, dat doet
er ook niet toe, als het gevoel maar blijft.
Het begint 's ochtends vroeg al. Joachim maakt een stevig ontbijt, met roerei,
bacon en kaas, dat hij zittend aan de langwerpige keukentafel opeet. Meestal kijkt
hij naar de lege stoelen tegenover hem, heel soms praat hij ook zachtjes, over de
naderende wedstrijd, over zijn werkweek. Daarna neemt hij een douche, lang en
nerveus, elke zondagse handeling is een ritueel geworden, een voorbereiding op
wat er 's middags komen gaat.
Via zijn laptop achterhaalt hij informatie over de wedstrijd van die middag. Hij gaat
na wat beide ploegen tot nu toe hebben gepresteerd, welke belangen er op het spel
staan. Zoals zoveel in het leven is fluiten grotendeels een kwestie van voorbereiding.
In stilte rijdt hij vervolgens naar de club. Geen radio, geen cd's, niets, alleen hij en
zijn wedstrijd.
's Middags volgt iedereen negentig minuten lang zijn orders. Het fluitje bun-
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gelt om zijn nek als een trouwe bondgenoot. De aarde maakt een bekend zompig
geluid onder zijn schoenen, de bal komt met een geriefelijke plof terecht in de
middencirkel.
‘Allemaal klaar?’ roept hij. De elftallen nemen hun positie in, de
assistent-scheidsrechters melden zich langs de lijn. Langzaam brengt Joachim zijn
fluitje naar zijn mond. Hij hoeft nergens meer aan te denken. Even is er niets, geen
verleden, geen toekomst, alleen de geruststellende, hoge toon die de wedstrijd
inleidt. Vervolgens rennen de spelers achter de bal aan. De wedstrijd is begonnen.
*
De nieuwslezer heeft niet overdreven, inmiddels is het ook gaan sneeuwen. In de
rust verschijnt de kale, gezette aanvoerder in Joachims kleedkamer. ‘Scheids, is
het niet beter om te stoppen? De bal rolt nauwelijks. We glijden alleen maar uit en
het staat 0-0. Laten we gewoon stoppen en er nog een leuke zondag van maken,
zonder voetbal.’
‘Een leuke zondag zonder voetbal,’ zegt Joachim zachtjes. Hij aarzelt. Het was
inderdaad een matige vertoning. Veel balverlies, veel zielloos getik. Anderzijds: er
deden zich geen problemen of blessures voor. Misschien is het juist beter de tweede
helft gewoon snel af te maken, de spieren zijn nu warm gedraaid, de wedstrijd kan
alleen maar beter worden. ‘Denkt je hele team er zo over?’ vraagt hij.
‘Volgens mij wel. De keeper zegt in elk geval dat hij zijn handen en benen niet
meer kan voelen.’
‘Dat hoort er natuurlijk ook een beetje bij. Wat vindt het andere team?’
‘Ik heb het nog niet overlegd.’
‘Doe dat anders eerst. Of nee, laten we het gewoon nog even proberen. Het moet
lukken. We zijn er nu toch allemaal. Als het echt niet gaat, stoppen we alsnog.’
Vijf minuten later staat Joachim in zijn eentje op het veld. Hij heeft nu een oranje
bal bij zich, de witte is in dit weer te moeilijk zichtbaar. Om zichzelf warm te houden
rent hij heen en weer. Hij controleert de netten in beide goals, doet enkele
spieroefeningen en wrijft over zijn bovenbenen, over de blauwe aderen in zijn bleke
vlees.
Hij zou makkelijk kunnen afgelasten. Niemand zou ertegen protesteren en nu hij
om zich heen kijkt, twijfelt hij of het wel verstandig is om verder te gaan. Zeker de
velden om hem heen liggen er verlaten en levenloos bij, terwijl het lichtgevende
clubhuis een uitnodigend warme indruk maakt. Maar de gedachte nu te stoppen,
zonder de tweede helft überhaupt begonnen te zijn, vervult hem met schaamte. Hij
heeft nog nooit een wedstrijd halverwege beëindigd. Je kan van al-
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les over hem zeggen, maar op het voetbalveld doet Joachim niet aan half werk.
Eindelijk komen de spelers het veld op, rood en geel, een voor een, met mutsen,
handschoenen en mouwen tot over hun handen. In totaal verschijnen er negentien.
‘Waar zijn de andere drie?’ vraagt Joachim, zijn spieren nog steeds strekkend.
‘Geen idee,’ hoort hij een speler zeggen.
‘We moeten wachten,’ zegt Joachim.
‘Ze hebben geen zin meer,’ zegt een andere speler.
‘Het is ook te koud,’ zegt weer iemand anders.
‘Maar we staan hier nu toch,’ antwoordt Joachim. ‘Met twee teams, dat is genoeg.’
Hij ziet voor zich hoe ze op de club over hem zullen roddelen als hij het alsnog
afgelast, op fluistertoon, zachtjes: zelfs dit houdt hij niet vol, zie je wel? En hoe hij
vervolgens naar huis rijdt. In zijn eentje. Een scheidsrechter na een onvoltooide
wedstrijd. ‘Kom,’ zegt hij snel. ‘Laten we het proberen. We worden vanzelf wel weer
warmer als we sporten. Iedereen klaar?’
Voordat er is gereageerd, blaast hij op zijn fluitje.
Het ene team heeft nog negen spelers, het andere tien. Maar vanwege de sneeuw
kan Joachim de gezichten en tenues om hem heen moeilijk onderscheiden. Alleen
de bal is nog duidelijk zichtbaar. En die rolt veel minder soepel dan in de eerste
helft. Hij maakt onverwachte wendingen, schiet door over gladde stukken, blijft liggen
tegen kleine hoopjes sneeuw. Joachim kan het spel steeds minder goed volgen.
De stemmen en kreten om hem heen koppelt hij niet meer aan specifieke spelers.
Hij blaast extra veel op zijn fluitje, om te laten zien dat hij de regie nog in handen
heeft, maar het verandert nauwelijks iets. Met veel moeite kan hij volgen wat er
gebeurt. Soms schat hij in waar een pass zal eindigen en belandt de bal meters
verderop. Andere keren ziet hij wel vaag hoe een tackle wordt ingezet, maar ontgaat
het hem waar die precies terechtkomt.
Dan hoort hij, midden in een aanval, plotseling de schreeuw; breekbaar en hard,
harder dan alle andere geluiden. Zoiets heeft hij nog nooit meegemaakt. Het klinkt
alsof iemand onder vuur is genomen, alsof zijn darmen in één keer uit zijn lichaam
zijn geknald.
Terwijl hij hard op zijn fluitje blaast, draait Joachim zich om. De speler ligt niet
meer dan tien meter bij hem vandaan. Tenminste, hij neemt aan dat het een speler
is. Hij ziet alleen een gele vlek op een witte ondergrond.
Met gecontroleerde, bijna mechanische passen loopt hij richting de geblesseerde.
‘Zag je dat, scheids?’ roept een speler in geel tenue. Joachim loopt langs hem heen,
eerst moet hij de situatie overzien; hij stopt vlak voor de man op de grond en vraagt
wat er aan de hand is.
Het enige antwoord dat hij krijgt is een kreet die maar niet ophoudt.
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‘Wat gebeurde er?’ vraagt hij. ‘Kan je iets zeggen?’
Behalve het gekrijs hoort hij niets.
Er belandt een hand op zijn schouder. ‘Hé homo, ben je blind ofzo? Die gast werd
doormidden gezaagd.’
De stem komt van dichtbij. Waarom plotseling schelden? Dat heeft hij wel vaker
gehoord op het veld, alleen kan hij dan doorgaans meteen ingrijpen en nu ziet hij
niet eens wie er tegen hem praat. Hij zet een stap naar achter en blaast weer op
zijn fluitje. Om hem heen ziet hij allerlei mensen dichterbij komen, rood en geel
kriskras door elkaar. Sommigen kijken angstig zijn kant uit. Anderen beginnen te
schelden, tegen hem, tegen elkaar. Joachim heeft amper door wie wat zegt, hij
vangt slechts nog losse woorden op. Scheel. Noodweer. Iets verderop meent hij
ook ‘imbeciel’ te horen, maar het geluid wordt overstemd door het onophoudelijke
gekrijs vanaf de grond.
‘De wedstrijd is afgelast.’ De woorden komen onwennig zijn mond uit. Hij merkt
dat ze geen invloed hebben, het is te laat, deze wedstrijd zou ook als hij het wilde
niet meer hervat worden. ‘Er moet een ambulance worden gebeld,’ voegt hij toe.
Hij meent een paar spelers naar de kantine te zien hollen, vast op zoek naar een
telefoon, maar de anderen blijven bij hem staan.
Blessure. Blinde. Doof. De woorden volgen elkaar in steeds hoger tempo op.
Joachim probeert zich tussen de mensen door te wurmen, hij wil weg hier, terug
naar het overzicht, maar het lukt niet, spelers houden elkaar tegen, ze houden hem
tegen, her en der wordt er iemand op de grond geduwd.
De hand op zijn schouder verdwijnt maar niet. Hij wil kijken wie hem aanraakt,
maar voor hij zich heeft omgedraaid, verliest hij bijna zijn evenwicht op de gladde
ondergrond. En als hij zijn oriëntatie eindelijk terug heeft, staat hij oog in oog met
een kale, gezette man. Het is niet de aanvoerder, of wel? Joachim knippert met zijn
ogen. De spelers staan niet meer dan tien centimeter van elkaar verwijderd. ‘Als je
zulke overtredingen niet ziet, heeft het geen zin meer. Je moet die gast daar verderop
straffen en op het wedstrijdformulier zetten. Tegen zulke types willen wij nooit meer
spelen.’
Intuïtief wil hij een rode kaart uit zijn borstzak trekken, maar zoiets heeft nu
natuurlijk geen effect meer. ‘De wedstrijd is afgelast,’ zegt hij zo kalm mogelijk. Zelfs
nu klinkt er nog schaamte in zijn stem door. ‘Het is klaar.’
Naast hen wordt er geduwd en geschreeuwd.
Voor de zoveelste keer blaast Joachim op zijn fluitje.
‘Hoor je me wel, idioot?’ De kale man buigt naar hem toe. Hun voorhoofden komen
bijna tegen elkaar aan. ‘Je moet die gast daar straffen, hij is totaal van de pot gerukt,
man.’
Klootzak. Mongool. Tyfuslijer. Om een of andere reden krijgt Joachim meer en
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meer het idee dat de scheldwoorden speciaal tot hem gericht zijn. Die hand op zijn
schouder verdwijnt maar niet, er komt nu zelfs een hand tegen zijn dij.
Waar eindigt aanraken en begint duwen?
Wanneer is er geen sprake meer van een duw, wanneer heeft men het werkelijk
over een klap?
Later zullen mensen hem vragen of hij bang was. Het antwoord is simpel: nee.
Zelfs niet als de kale, gezette man zijn eigen been langzaam omhoogbrengt, tot de
hoogte van Joachims middel. Nee, er is geen angst. Geen spijt, geen woede, geen
verdriet. Hij merkt alleen nog dat hij midden op zijn voetbalveld staat. Dat het gekrijs
op de achtergrond maar blijft doorgaan. Dat de kou steeds dieper in zijn lichaam
trekt en alle gevoel verder uitdrijft. Dat hij, ergens in de verte, de oranje bal roerloos
ziet liggen. En dat hij, voor hij doorheeft wat er precies gebeurt, met zijn hele lichaam
op het koude gras ligt.
*
‘Wil je aangifte doen?’
‘Nee hoor. Dat lijkt me nergens voor nodig.’
‘Wil je zeggen wie ik apart moet nemen? Misdroegen vooral spelers van de uitploeg
zich? Of ook jongens van onze club?’
‘Ik weet het niet.’
‘Joachim, het is belangrijk dat je goed nadenkt. Zo kunnen we het probleem
natuurlijk niet aanpakken. En dit is niets om je voor te schamen, hoor. Kou kan
gekke dingen doen met mensen. Zulke opstootjes komen - helaas, moet ik zeggen
- voor bij vrijwel alle scheidsrechters. Bij jou pakt het iets ongelukkiger uit dan bij
sommige collega's, maar het idee is hetzelfde.’
‘Ik weet het gewoon niet.’ Joachim heeft hoofdpijn en voelt zich misselijk. Hij haalt
zijn schouders op naar de voorzitter, die net op dat moment zijn ongestreken
overhemd in zijn spijkerbroek stopt.
Ze zitten nu al ruim een half uur samen in het clubhuis. Soms komt er iemand
binnen, een ander bestuurslid, een terreinknecht, maar die mengen zich niet in het
gesprek, ze werpen hem alleen een nieuwsgierige, onderzoekende blik toe.
‘Laten we er niet omheen draaien. Je bent aangevallen door meerdere spelers.
Zoiets nemen wij als club heel serieus. Vooral sinds die laatste Fair Play-campagne
kunnen we dit echt niet laten passeren. Het draait hier om respect. De spelers die
zich niet goed gedragen, zullen we schorsen, misschien wel voorgoed. Jij wilt toch
ook niet dat zoiets onbestraft blijft?’
Joachim verdraagt de betuttelende toon van de voorzitter nauwelijks. Gewoonlijk
hebben ze niets met elkaar te maken, ze knikken elkaar hooguit toe in de
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gangen van het sportcomplex. Waarom wil hij zich er nu zo graag in mengen?
Waarom heeft hij nooit iets van zich laten horen na een van de wedstrijden die
Joachim succesvol heeft geleid? Tientallen moeten dat er zijn, misschien wel
honderd, hij houdt de tel niet bij. Naar zijn idee is er eigenlijk ook niets veranderd
sinds die eerste wedstrijd, toen hij inviel bij het elftal van zijn zoontje. Het ene moment
was hij een vader die ook op zondag voor zijn zoon klaarstond, het volgende moment
zit hij hier tegenover de voorzitter.
Het liefst zou hij meteen nog een wedstrijd fluiten. Snel weer die grasmat op, de
slechte nasmaak wegspoelen. Behalve de hoofdpijn, die onvermoeibaar tegen zijn
slapen bonkt, heeft hij geen last, fysiek gezien is hij in staat de orde nu te herstellen.
‘We hebben het vooralsnog geheim gehouden,’ zegt de voorzitter. ‘Of nou ja,
geheim, geheim, op de club weet iedereen ervan. Maar de lokale pers is niet op de
hoogte. Dat willen we graag zo houden, tegenwoordig springen ze op alles wat
enigszins met voetbalgeweld te maken heeft. Een dubbele beenbreuk is natuurlijk
geen reclame voor de vereniging, zeker niet als er daarnaast ook nog een
scheidsrechter onder handen wordt genomen.’
‘Onder handen?’ echoot Joachim. ‘Het zijn alleen een paar blauwe plekken. Niet
overdrijven.’
‘We hebben de nopafdrukken op je buik gezien. Je rechteroog is opgezwollen.’
‘Ik heb weinig pijn.’
Een tijdje is het stil.
‘Begrijp me goed,’ zegt de voorzitter, ‘het is geen schande om eens een paar
weken rust te nemen. Je moet ook leren luisteren naar je lichaam. En we kunnen
het intern prima opvangen.’
‘Je kan ervan uitgaan dat ik er volgende week bij ben.’ Joachim zet een krabbel
op het wedstrijdformulier (eindstand: 0-0) en loopt, zonder nog iets te zeggen of de
voorzitter een hand te geven, de bestuurskamer uit. De kantine is nagenoeg leeg.
Achter de bar staat dezelfde blonde vrouw als iedere zondag. ‘Een heftig potje, hè?’
zegt ze met haar schorre, rochelende stem.
‘Zeker. Maar zulke middagen horen bij de sport. Volgende week heb ik het gewoon
weer op orde.’
Hij gaat aan de bar zitten. Hoewel hij niets bestelt, krijgt hij een biertje.
‘Vanwege je oog,’ zegt de vrouw.
Hij vraagt zich af wanneer hij een gratis kaassoufflé gekregen zou hebben, hoe
ernstig ze hem daarvoor hadden moeten aftuigen.
Enkele spelers van vanmiddag komen de kantine binnen. Ze besteden geen
noemenswaardige aandacht aan hem. Hij overweegt naar ze toe te lopen, te
informeren hoe het met de geblesseerde jongen gaat, hoe zij de wedstrijd eigenlijk
hebben ervaren. Maar hij is te moe om in beweging te komen.
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Om te vermijden dat iemand zich alsnog geroepen voelt met hem te gaan praten,
zet hij zijn sporttas op de kruk naast zich.
Langzaam drinkt hij zijn biertje. Als hij het eindelijk opheeft, ziet hij dat de spelers
alweer vertrokken zijn. Kennelijk geen uitgebreide wedstrijdbespreking vandaag.
Ook de bar wordt al leeggeruimd. ‘Het is toch een rustige zondag,’ zegt de blonde
vrouw. ‘Iedereen wil liever thuis zitten met dit weer.’
Hij kijkt toe hoe ze de frituur schoonmaakt, de kroketten terug in de vriezer legt,
enkele bierglazen omspoelt, tot ze zich naar hem toedraait en zegt: ‘Ik ga de boel
nu echt afsluiten.’
‘Wil je misschien een lift? Ik kan je ergens afzetten.’
Hij stelt de vraag zonder erbij na te denken.
De vrouw fronst haar wenkbrauwen, schudt haar hoofd, en gaat verder met
schoonmaken. Joachim vertrekt. Zijn benen doen nu ook pijn, en zijn armen voelen
slap, maar hij laat het niet merken.
Op straat schemert het inmiddels. Het is opgehouden met sneeuwen. Er dwarrelen
alleen nog verdwaalde vlokken rond.
Joachim kijkt om zich heen. Heel soms stelt hij zich voor dat er na afloop van een
wedstrijd ineens iemand naar hem toekomt, iemand die hem bezig heeft gezien op
het veld, zijn zoon, een vroegere studievriend, of juist iemand die hij helemaal niet
kent. Hij weet nooit hoe die ontmoetingen verdergaan. Of ze uitmonden in een kort
knikje, een omhelzing of misschien zelfs een serieus gesprek. Hij zou er graag
achter komen. Maar er komt niemand, nu is het zelfs helemaal leeg buiten. Toch
blijft Joachim nog staan, vlakbij het clubhuis. Hij wrijft over zijn slapen, en even denkt
hij nergens meer aan. Als hij in beweging komt en naar huis rijdt, zal er weer van
alles door zijn hoofd gaan, over vroeger, over vandaag, over de volgende weken,
maar nu blijft zijn hoofd even aangenaam leeg.
Hij steekt zijn tong uit om een sneeuwvlok te proeven. Het smaakt nergens naar.
Langzaam brengt hij zijn hand omlaag, zonder te kijken, hij doet het op de tast. Hij
haalt zijn fluitje uit zijn broekzak en blaast erop. Met alle kracht die hij nog in zich
heeft. Zeker tien seconden achter elkaar houdt het geluid aan, een paar seconden
is er niets behalve de schelle, hoge toon, het geluid van regelmaat, het geluid van
de zondag. Daarna wordt het weer net zo stil als ervoor.
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Willem Jan Otten
Gericht gedicht
Gerichte gedichten [7]
- In ‘Gerichte gedichten’ bloemleest Willem Jan Otten werk uit de
wereldliteratuur waarin een ‘u’ wordt aangesproken. Of hij schrijft er zelf
weer een. *

Un condamné à mort s'est échappé
Ik zet mijn potlood op papier,
geluidloos en toch kerf ik
in een muur, allicht is een gedicht
een cel, in een complex,
een raat vol opgeslotenen,
en u bent één van hen,
ach, merk nu dat ik kras
leg uw oor aan het beton,
dat ik kras vervult u licht,
ik ben er dus, voelt u wel,
de muur verandert in een huid,
een vel met u daar binnen in,
hoor mij kerven in uw oor,
uw trommelvlies vertrilt - neem
het oorsuisstille potlood waar
dat om u uit schrijven ging.
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Mart van der Hiele
Gedicht
Alzheimer
Mijn lijf stond er stakerig bij, de kop die hij kende van vroeger
keek nergens van op. ‘De humor,’ vond ma, ‘van dat eeuwige vragen naar
de bekende weg.’
Ook God is zichzelf weleens kwijt, na zes dagen
scheppen bijvoorbeeld. Of toen hij een zoon had die hem de
regie gaf of gisteren in dit gesprek van mijn vader, dat woord voor woord
sneuvelde.
Ik zag aan zijn hoofd hoe het aankwam, die kruin van het blad af,
een blauwdruk zo kaal, zo volledig mijn echte toekomstige zelf.
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Hans Wap
Schroot
Bijgaand beeld is van Hans Wap, Rotterdammer, geboren twee jaar voor het einde
van de Tweede Wereldoorlog. Opgeleid aan de Willem de Kooning Academie,
jarenlang actief op tentoonstellingen, met voordrachten, bij exposities en
manifestaties. Dichter en beeldend kunstenaar, ontwerper van treininterieurs,
boekomslagen en decors voor dansvoorstellingen.
Deze pagina's tonen beelden uit de serie die zijn meest recente werk uitmaakt.
Een keuze uit die serie is afgelopen herfst in boekvorm gepubliceerd door Uitgeverij
de Weideblik onder de titel ‘Schroot’: een verzameling linosneden, op uitnodiging
van de maestro door dichters voorzien van bijpassende teksten. Beelden van boten,
vliegtuigen en vooral van auto's, na hun bruikbaarheid, gestapeld en gekneusd,
glimmend en verroest. De machines die ons omringen en die het leven met de grote
massa mensen op aarde mogelijk maken, heeft Wap gevolgd tot aan hun gebutste
en verwrongen einde. Hij legde zijn indrukken vast in strakke vlakken en lijnen.
Mulisch beschreef in zijn filosofisch bouwwerk De compositie van de wereld (1980)
hoe vergroeid we zijn geraakt met machines, tot diep in ons denken:
‘“Ik kan er niet door”, zegt iemand, die er best door kan, zonder auto
namelijk, maar hij is zijn auto nu. [...] “Ik sta om de hoek”, zegt iemand,
die zo te zien niet om de hoek staat, maar hier: met “ik” bedoelt hij dan
zijn auto. [...] Als zijn auto een kapotte versnellingsbak heeft, dan zegt hij
“Ik heb een kapotte versnellingsbak”, maar als zijn lieve kind een
longontsteking heeft, dan zegt hij niet “Ik heb een longontsteking”.’
Hans Wap verbeeldt hier dus in licht en donker wat er van onze machines overblijft
als we ze opgestapeld en verwrongen achterlaten, metalen lichamen die boven de
grond langzaam uit elkaar vallen. Om zorgvuldig naar te kijken.
Zoals W.H. Auden in ‘New Year Letter’ zei over het kunstwerk: ‘abstract beeld
van wat werd gedaan / uit een experiment ontstaan / en ieder leven stelt zelf vast /
hoe het moet worden toegepast.’

Menno van der Beek
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Michiel van Diggelen
Een splinter in de ziel
Het schrijven van een biografie als zelfonderzoek
Op 26 maart 1978 deed ik in de Gereformeerde Kerk van het Brabantse dorp
Genderen belijdenis van mijn geloof. Niet zonder twijfels. Het godsdienstige
wereldbeeld, dat sterk gebonden was aan de omgeving waarin ik opgroeide, was
gedurende drie jaar geschiedenisstudie in Amsterdam vrijwel verkruimeld. Dat deed
pijn en ik hoopte de breuk met het verleden te helen door nog meer te lezen, vooral
theologie. Het verleden uittrekken als een oude jas was niets voor mij. Die jas hoorde
bij me en er viel nog genoeg aan op te kalefateren. Het geloof was bij mij geen loden
last geweest, geen zwaarte of afgrond, eerder een warme hand, die van mijn moeder,
waarin ik geborgen was.
De afgelegde belijdenis in maart 1978 was niet het resultaat van hernieuwde
zekerheid, verkregen door het bestuderen van de theologie; het was eerder een
sprong, die ik durfde te maken dankzij de catechisatielessen van een jonge kandidaat
in de theologie, die in dat jaar consulent was in Genderen. Hij vergeleek het geloof
in God met een liefdesrelatie tussen man en vrouw en hij gebruikte daarbij de relatie
met zijn eigen vrouw als voorbeeld. Met mijn belijdenis sprak ik het vertrouwen uit
dat ik ook ooit het geloof weer terug zou vinden dat deze man uitstraalde.
Vragen had ik genoeg. Tijdens het onderhoud met de kerkenraad waarin de nieren
van de potentiële belijdende leden geproefd werden, vroeg ik of iemand mij kon
uitleggen wat ik aan moest met Gods voorzienigheid, een van de moeilijke
geloofsvraagstukken. Nadat de ouderlingen en diakenen elkaar enige malen
aankeken nam de nestor van de kerkenraad, broeder Bas Treffers, het woord. Hij
draaide wat met zijn lichaam en wreef zich daarbij in zijn handen en zei: ‘Broeder
Van Diggelen, ge moet er met uw rug naartoe gaan staan.’ Met je rug ergens naartoe
gaan staan, zonder actief in te grijpen? Dat was voor mij toen onbegrijpelijk.
In de jaren na mijn belijdenis heb ik oprecht geprobeerd de geloofszekerheid van
mijn jeugd terug te vinden. Dat bleek moeilijk. De kandidaat die mij inspireerde was
vervangen door een droogstoppel, die het vuur in mij doofde. Ik was voor mijn gevoel
weer terug bij af en verlegde mijn basis naar Amsterdam, waar ik kerkdiensten van
preektijgers als Ter Schegget bezocht in het Hervormd Lyceum aan de Brahmsstraat.
Ik las me te pletter en meende door de bestudering van de
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theologie mijn geloof rijper, dieper en vaster te maken. Helaas gebeurde het
tegenovergestelde. Hoe meer ik probeerde de relatie met God vorm en betekenis
te geven door te lezen en na te denken, des te verder weg kwam het object van die
relatie te staan.
Ik herinner me uit die tijd de documentaire ‘De splinter in de ziel’, uitgezonden
door de IKON, waarin schrijvers als Jan Siebelink, Gerrit Krol en Maarten 't Hart aan
het woord kwamen, die ieder op hun eigen manier afscheid hadden genomen van
hun christelijk geloof. Ik beluisterde de documentaire met veel herkenning, al
verschilde ik met de meesten van hen op een wezenlijk punt. Zij hadden een splinter
in de ziel, maar het leek wel of die geen pijn deed, terwijl het mij pijn had gedaan
dat ik van de zekerheden afstand moest nemen. Ik had niet met een knal de deur
dichtgegooid en was er ook niet geruisloos uitgerold. Ik wilde blijven op mijn manier.
Een van de middelen om de pijn weg te nemen was het proces van ontkerkelijking
en secularisering als het ware te betrappen. Als ik kon begrijpen hoe deze processen
in de samenleving waren verlopen zou ik wellicht ook meer van mijn eigen
verandering snappen. Zo redeneer ik achteraf. In 1980 volgde ik bij J.C.H. Blom en
M.C. Brands aan de Universiteit van Amsterdam een werkgroep over de verzuiling.
Ik wilde analyseren hoe de protestantse zuil ontmanteld was en las vele dunne en
dikke boeken over het vervreemdingsproces in de Gereformeerde Kerken. De
godsdienstsociologie kreeg mijn belangstelling en ik schreef een doctoraal-scriptie
over de sociale, economische en politieke achtergronden van de Afscheiding van
1834 in mijn geboortedorp.
In die tijd vatte ik ook interesse op voor de biografie, die toen nog in de
kinderschoenen stond in Nederland. Tijdens de werkgroep van Blom en Brands
stuitte ik in De kogel door de kerk (1965), een boekje over ‘gewezen gereformeerden’,
op een interview met de schrijver, onderwijzer, verzetsman en journalist Henk van
Randwijk (1909-1966), die vlak voor zijn veel te vroege dood sprak over de betekenis
van het christelijk geloof in zijn leven. Hij introduceerde de term ‘gemeubileerde
kamer’ voor de christelijke traditie waarin hij was opgegroeid. Die kamer was gevuld
met christelijke symbolen, taal en denkwijzen. Eén zin uit het interview bleef in die
tijd door mijn hoofd spoken. Het was een vrij eenvoudige: ‘Dus zal het, verdorie,
toch nog een openbaring zijn.’ De zin werd voorafgegaan door: ‘Maar het diepste
geheim van de kosmos is geen vijandschap, geen wreedheid, geen
ongenaakbaarheid, maar barmhartigheid. “Hij is het die ons zijn vriendschap biedt”,
staat er ergens in de psalmen en dat vind ik wonderbaarlijk mooi. Zo mooi dat je je
eigenlijk niet voorstellen kunt dat dit in een mensenbrein is opgekomen. Dus zal
het, verdorie, toch nog een openbaring zijn.’ Hier was een man
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aan het woord die met een voor mij op dat moment onbegrijpelijke wijsheid onder
woorden bracht wat hem aan de christelijke traditie bond. Hij wilde niet loslaten of
wegwerpen, maar ook niet omlijnen of omschrijven. Geen enkele geloofsovertuiging
dekte wat hij zelf dacht.
In het voorjaar van 1983 begon ik met een biografisch onderzoek naar de betekenis
van de protestants-christelijke traditie bij Henk van Randwijk. Opgegroeid in een
heel eenvoudig tuindersgezin in Gorinchem kwam hij in Amsterdam terecht, waar
hij in oorlogstijd uitgroeide tot een van de belangrijkste verzetsmensen. Ik zocht
contact met zijn weduwe, bezocht oude vrienden als Joop Uitman en Jan H. De
Groot, las de boeken die ik in zijn boekenkast aantrof, bestudeerde de theologie
van Karl Barth, maakte kennis met zijn jeugdvriendinnen en -vrienden. Door zijn
leven te volgen verdiepte ik me in de protestant-christelijke literatuur, de kwestie
goed en fout in de oorlog, de theologische ontwikkelingen van de twintigste eeuw.
De studie van Van Randwijk was een katalysator van mijn eigen ontwikkeling. Als
een kannibaal van de geest gebruikte ik zijn leven om dat van mezelf te verhelderen.
In de loop van de jaren tachtig vond ik dus mijn onderwerp. Ik voelde dat ik met
vele vezels verbonden was aan de traditie waarin ik was opgegroeid en zocht door
de bestudering ervan naar een houding en een verhouding. Veel medezoekers kon
ik niet vinden. Mijn zoektocht was te persoonlijk, denk ik achteraf. Niemand wilde
zover gaan om zijn wetenschappelijk onderzoek te herleiden tot een persoonlijke
queeste. Ik sprak in die tijd over wetenschap als een systematische bewerking van
een persoonlijke emotie, veroorzaakt door een botsing van tegenstrijdige gevoelens
(zei ik de filosoof Cornelis Verhoeven na) en die tegenstrijdigheid moet overwonnen
worden. De meeste historici waren echter meer geïnteresseerd in structurele
ontwikkelingen dan in biografische. Toch wist ik in 1986 de vakgroep Nieuwe en
Theoretische Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam te verleiden tot het
organiseren van een congres onder de titel ‘De kracht van de traditie’. Geselecteerde
representanten van de diverse zuilen spraken over de kracht van de traditie in hun
leven. Zo sprak mr. W.F. de Gaay Fortman over zijn persoonlijke relatie tot de
protestantse traditie en Kees Fens over de rooms-katholieke traditie. Het congres
was een bescheiden succes. Met mijn proefschrift over Van Randwijk wilde het
echter minder goed lukken. Het weekblad Vrij Nederland gaf twee mensen de
opdracht een biografie te schrijven van zijn vroegere hoofdredacteur, een vuistdik
boek dat in 1988 verscheen. Ik kwam niet verder dan enkele biografische artikelen.
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In diezelfde tijd vatte ik belangstelling op voor Frans Kellendonk (1951-1990). Zijn
roman Mystiek lichaam intrigeerde mij en ook bij hem voelde ik de strijd om een
verhouding tot het (rooms-katholieke) verleden. Kellendonk schreef als het ware
met paarse inkt. Hij deed niet zijn best om te verhullen dat hij geboren was in de
rooms-katholieke kerk. Hij spuugde niet in de bron waaruit hij gedronken had, al
was de zekerheid van het geloof hem niet (langer?) gegeven. Hij zag de
cultuurhistorische betekenis van het christendom en de kracht van de
geloofswaarheden waarin hij niet meer zelf geloofde. Hij was in mijn beleving de
eerste bekende tijdgenoot die daadwerkelijk probeerde om de traditie in zijn bestaan
een plaats te geven. Ik verzocht hem in het voorjaar van 1987 om een interview,
maar hij schreef me dat hij ziek was en weinig energie had. Ik moest het maar doen
met zijn geschriften.
In het opinieweekblad Hervormd Nederland schreef ik een uitvoerige beschouwing
over zijn persoon en werk. Dit inmiddels verdwenen blad gaf mij de ruimte om mijn
persoonlijke hobby's uit te leven. Ik concentreerde mij op biografische verhalen van
mensen uit de christelijke traditie, zowel kern- als randfiguren.
Een van de randfiguren die mij al langere tijd interesseerde was de van oorsprong
Groningse veelschrijver Ab Visser (1913-1982). Hij was bekend in kleine kring, maar
het grote publiek was hem vergeten. Toen Hervormd Nederland ter ziele was, hield
ik tijd over en besloot een biografie van hem te schrijven. Ab Visser is voor mij
interessant omdat hij als broodschrijver een boeiend, gek, ongewoon leven heeft
geleid, maar ik zie in hem ook iemand die, zoals Van Randwijk, aan de rand van de
protestantse wereld kwam te staan. Visser was lange tijd een hervormd auteur die
aansluiting zocht bij de kringen waaruit hij voortkwam. Hij schreef voor alle mogelijke
protestants-christelijke blaadjes en bladen en publiceerde bij christelijke uitgeverijen,
voordat hij na afwijzingen door de uitgeverijen Kok en Daamen onderdak vond bij
neutrale uitgeverijen. De overgang had ook bij hem te maken met zijn verhuizing
van Groningen naar Amsterdam, al stond hij als jongeman al bekend als iemand
die graag de spot dreef met het geloof.
Ook bij Visser werd ik geraakt door een uitspraak. Enkele jaren voor zijn dood
citeerde hij in Elseviers Weekblad een spreuk van J.A. Rispens: ‘Je kunt het
christendom wel bewust, maar niet onbewust verloochenen’. Uit mijn onderzoek
bleek dat Visser de uitspraak hier niet voor de eerste keer gebruikte. Het was een
soort mantra die zijn verhouding tot zijn opvoeding aanduidde. In mijn biografie heb
ik naast een beschrijving van Vissers kolderieke leven ook zijn verhouding tot de
christelijke traditie aan de orde gesteld. Zijn werk ademt, wellicht onbewust, de sfeer
van zijn christelijke opvoeding. Paljas Visser bleek een serieuze ondertoon te hebben
en een veel problematischer persoonlijkheid te zijn dan vele van zijn
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vrienden dachten. Visser was veel minder beschouwend dan Van Randwijk of
Kellendonk, maar het moedergeloof bleef bij hem doorwerken, al kon hij er ook
heerlijk de draak mee steken.
Het schrijven van biografieën is voor mij een middel geweest om mijn eigen
levensvragen via de levens van anderen te onderzoeken. In uitgebreide zin heb ik
dat gedaan bij Henk van Randwijk en Ab Visser, twee totaal verschillende
persoonlijkheden die, net als ik, naar Amsterdam trokken. Gaandeweg heb ik veel
van en via hen geleerd en daardoor leerde ik ook over mezelf. Ik heb met mijn
onderzoek geen voet aan de theologische grond gekregen en het geloof is voor mij
nooit meer een zekerheid geworden. Uiteindelijk is het geloof zelfs iets waar ik geen
zinnig woord meer over kan zeggen. De pijn is wel draaglijk geworden in de loop
van mijn leven. Ik wist het niet goed en daarom ging en ga ik bij anderen te rade,
zo parafraseer ik Herman Pleij.
De tijd is voorbij dat ik met pijn in mijn hart nadenk over wat ik verloren heb. De tijd
is voorbij dat ik hartstochtelijk zoek naar nieuwe rationele invullingen van de
verdwenen zekerheden. Maar ik houd me nog steeds bezig met onbekende figuren
uit het verleden. Om meer over mezelf te leren, om te checken of mijn opvattingen
op de een of andere wijze ook bij anderen te vinden zijn, al weet ik dat ieder leven
op zichzelf staat.
Wat overblijft van de traditie is de ervaring dat mijn bestaan in laatste instantie geen
eigenmachtige beweging is, maar een reactie op gebeurtenissen en bewegingen
buiten mijzelf. Het geheim van het bestaan ligt niet in mijn invulling ervan, al ben ik
heel trots op sommige dingen die ik gedaan heb en voel ik me schuldig en
teleurgesteld over mislukkingen. Er hoeft geen sprong meer te worden gemaakt,
omdat het geheim naar mij toekomt op een of andere manier.
Achter ons huis in de tuin van de buren staat een hoge Italiaanse populier. De boom
beweegt altijd, zelfs als het voor mijn gevoel absoluut windstil is. Dan glinsteren
boven in de boom wat blaadjes, bewogen door, ja door wat, ik zou het niet weten,
maar ze bewegen. Het maakt me niet uit door welke oorzaak de bomen bewegen,
maar ze bewegen niet uit zichzelf. Ik kijk er graag naar, het geeft op een of andere
manier troost. Zo word ik ook bewogen door anderen, door iets wat niet ik is, door
iets wat buiten mezelf bestaat. God? Oerkracht? Het andere? Doet er niet toe hoe
ik het noem, maar het beweegt me. Het komt niet uit mezelf, maar van de andere
kant.
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Marc Colsen
De verbeelde God
Het probleem met Frans Kellendonks opvatting van geloof
Toen Frans Kellendonk (1951-1990) aan de Leidse universiteit een serie lezingen
gaf over Vondels Altaergeheimenissen, verklaarde hij waarom hij zich als modern
mens bezighield met een katholieke, zeventiende-eeuwse schrijver. Critici, zo stelde
hij, moeten niet alleen aandacht hebben voor eigentijdse literatuur, omdat deze
literatuur ‘veilig binnen de grenzen van het eigentijdse denkraam blijft. Kritiek daarop
is me niet radicaal genoeg.’
Wie zijn eigen tijd wil duiden heeft een blik van buitenaf nodig. Kellendonk duidde
onze seculiere tijd door zich te verdiepen in het christendom. Dat kwam hem op
meewarig onbegrip of zelfs openlijke vijandigheid van een groot deel van de
Nederlandse intellectuele voorhoede te staan. Maar vijfentwintig jaar na zijn dood
stimuleert zijn werk zowel gelovigen als ongelovigen om buiten de grenzen van het
eigen denkraam te treden.
Toch is ook op Kellendonks denkbeelden kritiek mogelijk. Aan de ene kant
benadrukt hij dat wij geen volledige kennis van de werkelijkheid hebben, dat er dus
sprake is van een mysterie. Ook de vraag of God bestaat is deel van dat mysterie.
Aan de andere kant stelt hij dat God niet meer is dan een product van de menselijke
verbeelding. Daarmee miskent hij de mogelijkheid dat God ook buiten die verbeelding
bestaat en vertoont hij zijns ondanks een ‘onwil om op de uitdaging van het mysterie
in te gaan.’ Wat betekent dit precies?
Om Kellendonks opvatting te begrijpen, moeten we beginnen bij zijn achtergrond.
Hij groeit op in een katholiek gezin tijdens de ontzuiling. Veel van zijn
generatiegenoten verwelkomen de teruggang van het geloof als een bevrijding van
knellende verboden. Ook Kellendonk laat het geloof los, maar zonder vreugde. Hij
zou willen geloven, maar hij kan het niet: ‘Van de wenselijkheid, zeg maar gerust
de noodzaak, van zo'n geloof ben ik geheel doordrongen, maar wat geloven is en
hoe het moet heb ik nooit kunnen ontdekken.’ Hij signaleert een kloof tussen zijn
religieuze verlangen en de werkelijkheid die dat verlangen onvervuld laat.
Maar dat is niet het enige probleem. De werkelijkheid is niet alleen onbevredigend,
zij is ook onbekend. Om in de onbekende werkelijkheid onze weg te vinden hebben
we wetenschap, filosofie, kunst en religie ontwikkeld. Alle vier brengen zij beelden
voort. Het woord ‘beelden’ heeft hier de breedst denkbare betekenis. Het omvat
theorieën, formules, ideeën, kunstwerken, dogma's, rituelen, uitspra-
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ken, kortom: alle voortbrengselen van wetenschap, filosofie, kunst en religie. Zelfs
wanneer we al deze beelden bij elkaar optellen, levert ons dat geen volledige kennis
van de werkelijkheid op. Steeds opnieuw worden we geconfronteerd met een
mysterie.
Voor Kellendonks geloofsopvatting is deze vraag bepalend: wat is de relatie tussen
onze beelden en de werkelijkheid? Meer in het bijzonder: wat is de relatie tussen
religieuze beelden en de werkelijkheid?
Voor Kellendonk staat voorop dat onze beelden het mysterieuze karakter van de
werkelijkheid niet mogen verdoezelen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
We zijn namelijk geneigd te vergeten dat onze beelden slechts beelden zijn en niet
de werkelijkheid. Zodra we onze beelden aanzien voor de werkelijkheid, begaan
we de zonde van idolatrie. Tegen idolatrie richt zich het tweede gebod: ‘Ge zult u
geen godenbeeld maken, noch enig beeld van wat in de hemel daarboven, op de
aarde beneden, of in het water onder de aarde is.’ (Ex. 20:4) Wie beeld en
werkelijkheid verwart, meent ten onrechte dat hij de werkelijkheid kent, in het geval
van religieuze beelden zelfs dat hij God kent. En dat ‘kleineert het mysterie. Idolatrie
is de onwil om op de uitdaging van het mysterie in te gaan.’
Is het gevaar van idolatrie inderdaad zo groot als Kellendonk beweert? Zelf ziet
hij ‘niet meer zo bar veel verschil’ tussen beelden uit de wetenschap, de filosofie,
de kunst en de religie. Het is waar dat geen van deze vier tot nog toe het mysterie
heeft kunnen opheffen, maar toch zijn er belangrijke verschillen.
Zo maken wetenschappelijke en filosofische beelden aanspraak op kennis en
*
waarheid. Zij willen het mysterie te lijf gaan. Kunstzinnige en religieuze beelden
proberen de werkelijkheid echter te duiden in plaats van te kennen. Zij zoeken eerder
betekenis dan waarheid. Zij staan op grotere afstand van de werkelijkheid, wat het
gevaar van idolatrie verkleint.
Maar ook tussen kunstzinnige en religieuze beelden onderling is er verschil.
Kunstzinnige beelden onderhouden geen rechtstreekse band met de werkelijkheid.
Om de werkelijkheid te duiden, snijden ze zich van die werkelijkheid los en creëren
ze een eigen, afgezonderde sfeer. Neem een toneelstuk: iedere toeschouwer weet
dat wat hij op het podium ziet niet de werkelijkheid is. Hij kijkt niet naar een ‘live’
gebeurtenis, maar naar een door mensen geschapen constructie. Zelfs als het
toneelstuk zeer realistisch is, berust zijn werking op een breuk met de meest
rechtstreekse werkelijkheid. Religieuze beelden kunnen zich zo'n breuk met de
werkelijkheid niet veroorloven. Een religieus beeld dat zich als een kunstwerk lossnijdt
en een geheel eigen, afgezonderde sfeer creëert, verliest vroeger

*

Dat een belangrijke tak van de filosofie, de hermeneutiek, niet zoekt naar waarheid maar naar
betekenis blijft hier verder buiten beschouwing.
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of later zijn kracht. Het staat verder van de werkelijkheid af dan een wetenschappelijk
of filosofisch beeld, maar dichterbij dan een kunstzinnig beeld.
Kellendonk gaat aan deze verschillen voorbij. Van wetenschappelijke, filosofische,
kunstzinnige en religieuze beelden vindt hij de ene niet per se objectiever dan de
andere. Ze staan alle in gelijke mate bloot aan het gevaar van idolatrie.
Zijn wapen tegen dit gevaar is ironie. Een ironische houding tegenover onze
beelden moet verwarring met de werkelijkheid voorkomen. Het gaat niet om ironie
in de gebruikelijke betekenis van het woord. Kellendonks ironie is niet spottend,
speels en ondermijnend, maar ernstig en opbouwend. Ze wil recht doen aan het
menselijke verlangen, ook als de werkelijkheid dat verlangen onvervuld laat. Ironie
is een kwestie van ‘oprecht veinzen’. Deze formulering is paradoxaal, omdat ‘veinzen’
juist een connotatie van onoprechtheid heeft. Voor Oek de Jong is dit reden de
formulering geheel af te wijzen. Maar zoals Tijn Boon terecht opmerkt, moet het
woord worden begrepen ‘in de oorspronkelijke betekenis van het Latijnse “fingere”:
verzinnen, zich voorstellen, ordenen, maken, vormen, boetseren, beeldhouwen.’
Veinzen is dus niets anders dan beelden scheppen. Het gaat erom dat het
kunstmatige karakter van die beelden niet wordt verdoezeld. Vandaar: oprecht
veinzen, wat zoveel betekent als: openlijk, eerlijk, toegegeven veinzen. Kunstzinnige
beelden moeten nadrukkelijk onecht zijn.
Kellendonks geloofsopvatting sluit daarbij aan. Hij kan zich de gelovige alleen
voorstellen als een ironicus, die ‘met nog wat gelijkgestemden God [heeft] verzonnen,
en met hun allen doen ze vervolgens alsof die nuttige fictie echt bestaat.’ Door God
te beschouwen als een menselijk verzinsel snijdt Kellendonk religieuze beelden los
van de werkelijkheid en reduceert hij religie tot een kunstvorm.
Maar is dat niet voorbarig? Neem het volgende religieuze beeld. Op
begraafplaatsen van het Britse Gemenebest, waar gesneuvelden uit de Eerste
Wereldoorlog liggen, staat op de grafstenen van niet geïdentificeerde soldaten: ‘A
soldier of the Great War - known unto God’.
Er had ook kunnen staan ‘unknown soldier’. Dat had nauwelijks meer betekend
dan: ‘Hier ligt een lijk. Steek geen schop in de grond, want dat is onhygiënisch.’ De
woorden ‘a soldier of the Great War - known unto God’ roepen extra betekenissen
op, zoals: ‘Hier ligt een arme drommel die ook een vader en een moeder had. Hij
mag dan gestikt zijn in de modder, zijn leven was niet vergeefs. God heeft het
gezien.’ ‘Het is niet onopgemerkt gebleven’, zou Gerard Reve zeggen.
Miskent dit grafschrift, door iets over God te zeggen, het mysterie? Opent het de
deur naar idolatrie? Maakt het ten onrechte aanspraak op kennis van de
werkelijkheid? Nee. Geen bezoeker van de begraafplaats zal ooit hebben geklaagd
dat de woorden ‘known unto God’ epistemologisch onverantwoord zijn. Ze miskennen
het mysterie niet, maar vertolken dit juist.
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In welke zin is dit grafschrift dan nog ironisch te noemen? Het antwoord op deze
vraag hangt af van de precieze uitleg van ironie. Behalve ‘oprecht veinzen’ geeft
Kellendonk twee aanvullende omschrijvingen. De eerste is: ‘We doen net alsof we
weten waar we het over hebben, en we vergeten geen moment dat we maar doen
alsof.’ De tweede is: ‘willens en wetens geloven in verzinsels.’ Deze omschrijvingen
verschillen in een cruciaal opzicht van elkaar, maar Kellendonk doet het voorkomen
of ze inwisselbaar zijn. Mogelijk is dat de oorzaak van de verwarring die zijn
ironie-begrip heeft gesticht.
Aan de eerste omschrijving voldoet ook het grafschrift: ‘We doen net alsof we
weten waar we het over hebben’ (lees: we scheppen een religieus beeld van het
mysterie, de uitspraak ‘known unto God’), ‘en we vergeten geen moment dat we
maar doen alsof’ (lees: terwijl voor iedereen duidelijk is dat we niet absoluut zeker
weten of God bestaat en of hij deze soldaat kent). Tegen deze uitleg van ironie kan
niemand bezwaar hebben. Zeggen dat het grafschrift ironisch is, betekent dan dat
de woorden het mysterie erkennen zonder zichzelf bij voorbaat te ondermijnen.
Zodra ironie echter wordt opgevat als ‘willens en wetens geloven in verzinsels’
ondermijnt het grafschrift zichzelf wel degelijk. De woorden ‘known unto God’
verliezen hun werking als God al bij voorbaat wordt beschouwd als een verzinsel.
Ze krijgen dan iets wrangs, iets tragikomisch, alsof er stond: ‘known unto God, so
to speak’. Van verzinsels in de kunst, zoals toneelstukken, berust de werking op
het zich lossnijden van de werkelijkheid. Maar het grafschrift laat zich niet lossnijden
van het graf. Geloven in een verzonnen God is onmogelijk.
Het voorbeeld van het grafschrift laat zien dat religieuze beelden het mysterie
intact kunnen laten zonder dat God al bij voorbaat fictief wordt verklaard. Kellendonk
spreekt slechts over twee soorten beelden: beelden die aanspraak maken op zekere
kennis en beelden die zich lossnijden van de werkelijkheid. Aan een derde soort
gaat hij voorbij: beelden die geen aanspraak maken op kennis, maar die toch met
de (mogelijke) werkelijkheid in verband staan. Zo drukken de woorden ‘known unto
God’ geen kennis uit, maar een verlangen, en wellicht een verwachting. Verlangen
en verwachting die samengaan noemen we hoop.
Achting voor het mysterie, daar gaat het Kellendonk om. Het wel of niet bestaan
van God behoort tot dat mysterie. Niemand heeft daarover zekere kennis. Wie dus
zegt: ‘God is een verzinsel’ zegt meer dan het mysterie toelaat. Maar wie zegt: ‘God
is een mogelijkheid, een vermoeden, een hoop’ doet recht aan het verlangen en
gaat in op de uitdaging van het mysterie.
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Benno Barnard
Gedichten
Willems dood
Op je dak zong de merel; de ijsvogel
vloog in brand boven de singel; je rolstoel
verdronk zich (voornen sprongen opzij).
En jij lichtte je hoed, knikte, sloeg goed
ter been de hoek om. Die kleine zwarte zweeg de ijsvogel doofde boven de singel.
Zo liet je ons aan langzaam water achter,
zwijgend uit eigen werk. De lucht werd donker,
er dreigde onweer. We konden terugzingen.
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Vaderdromen
Ik droom van een oeroude mol die me wenkt,
maar infantiel is mijn hoop op een hol
vol gezelligheid, een vader en moeder mol
die de bezoeker verwelkomen bij een knus vuur er is integendeel een onderaards gegraaf
en gedraaf gaande, een door de aarde hollen
van duizend maal duizend zwartglanzende
fluweelharde mollen: ik lig machteloos
op mijn rug onder het gewicht van mijn afgrijzen
te staren naar wormen en pissebedden;
aarde en viezigheid vullen mijn mond; beneden
is het een en al onweerlegbare Darwinbewijzen.
Dat is mijn eerste droom. Zwak daglicht wekt me.
De koelkast heeft honger, de haard heeft het koud.
Nog niet duidelijk is waarom ik er überhaupt
zou moeten zijn. Ik eet en ik drink. Ik voel aan
mijn ego en mijn dagboek doet pijn. En opnieuw
wordt het nacht en ik droom als een gek.
Ik droom van mijn vader die dood is. Hij ligt
tussen de wortels van de linden, met zijn gezicht
in de grond van de taal; vaag weerklinken
gespannen melodieën: de Romantiek dreigt
als een onweer, de Rijn zwelt op, een tijdsgewricht
verlangt naar iets groots en het krijgt Schubert,
Novalis, Neuschwannstein, zelfmoord en syfilis en allemaal liggen ze al tweehonderd jaar
onder uitgebluste levenden en uitgebloeide linden.
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Dat is mijn tweede droom. Ik ontwaak in een ijskoude
kamer en het is of de wind grijze dampen rond
mijn blote schedel blaast. Zwart komt uit mijn mond.
‘Je bent wel slim in geschrifte, maar het betere
sentiment is ook jou niet onbekend. Alles bij elkaar
heb je geen ruggengraat, ben je meer vorm dan vent,
nietwaar? Dat moet je jou niet kwalijk nemen:
jij hebt jezelf niet gemaakt...’ Zo piekert de dag
in mij. En voor de derde maal drijft de nacht
schapen bijeen, een troep beelden die wacht
onder mijn raam; ze kijken vragend omhoog,
blatend om aandacht. En in een beginnende regen
droom ik dat een begraven woord van mijn vader
zich door de aarde boort, een woord uit een gedicht
dat mij en heel wat mensen kent. En hij lacht
in de verte om mijn postmoderne bekommernissen,
mijn ijdelheid, mijn neurosen. ‘Jongen,’ droom ik
dat hij zegt, ‘zorg voor je kinderen, zoals ik
voor jullie heb gezorgd. Aanbid je vrouw
met je hart en je pik. Gedenk mij, schrijf je leeg
en vergeet niet je vorige gedicht uit te wissen.’
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Antropologisch museum Mexico City
Wat hurk je daar nog altijd in die aarden pot
met rood zand, je rappe benen die zo graag
achter een vroege bal aan renden gevouwen
als paperclips, je kaakbeen dat zo dol was
op maïskolfkauwen in een versteende kreet
openhangend, je schedel (waaruit de doodsangst
na achthonderd jaar weliswaar is geweken)
een object dat Wetenschap ons voorhoudt
alsof hij met Moraal is getrouwd? Nee, jongetje
van de Azteken, de geleerden begrijpen weinig
tot niets van de vraag waarom jij hier geofferd
zit te wezen. Maar ik zie het allemaal voor me: het mes
van obsidiaan glinstert zwart onder een maan
die koud boven de piramide hangt, je kinderstem
slaakt die ene ijselijke gil, een lettergreep
die namens jou in dit airconditioned gebouw
naar de hemel vlucht voordat hij in je neerstort; je ouders
hurken op de onderste trede, kapot van blind ontzag
voor hun cultuur en liefde voor hun kind... nu graait
de priester naar je wild kloppende hart: je bloed
stroomt over de altaarsteen naar god, het pulseren stopt.
Vandaag zijn je twaalf jaar tot iets ondraaglijks verdord,
terwijl de antropologie zich in andere vitrines
over minder barbaarse praktijken buigt. Maar weet je:
ook wij modernen genieten op 6000 voet (ooghoogte
van de goden) van de warme zon en gehoorzamen
aan het irrationele. Ook wij zijn zonen en dochters
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van Synapsen en Neuronen. Ik schrijf dit vol afkeer op:
de dood is nu eenmaal de schoot van de poëzie.
Sorry, ik moet er vandoor. Hasta luego. Hoe heet je?
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Een ander dier
Ik ben altijd weer ontevreden in het dode leer
van mijn schoenen, die moeizame rol van meneer ik ben het niet eens met de wereld maar zij is mijn enige huis.
Soms droom ik van een jonge kat, een dolle grap
met een knot wol; dan weer van Knorretje onder zijn moeder.
Moeizaam ontwaak ik als een betwetende wormenzak.
Zou het vrouwtje van de veldmuis nooit eens denken:
goh, wat een mannelijke rat, laat Jan niks merken en dan beschaamd nat worden tussen haar achterpoten?
De blonde vos aan de bosrand staat vol minachting
te kijken naar de tamme hond aan zijn mensenlijn.
Hem zou ik wel willen zijn, die trotse, kipbeluste rekel...
We zwijgen van de vlinder die een ijle geilheid voelt:
doodsverlangen. Het gedartel tussen wiegende bloemen moe,
snapt hij niet waarom hij landen wil in hardvochtige handen.
Ik zeg tegen iemand (God misschien): ‘Ik heb de indruk, geachte heer,
dat ik me in de huid van een ander dier goed zou voelen,
een verhuisprobleem dat ik somtijds bespreek met mijn ziel.’
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Désanne van Brederode
Met opgeheven afstand
Over de muziek van Ryuichi Sakamoto
‘Hij gaat misschien wel bijna dood.’
‘Denk je dat echt?’
‘Anders kondigt iemand het toch niet ehm... zo groots, zo officieel aan? Dat hij
ziek is, bedoel ik?’
‘En het is dus kanker.’
‘Ja. Keelkanker. Hij wil in alle rust aan zijn herstel, zijn gezondheid werken. Hij
heeft belangrijke optredens en evenementen afgezegd, met heel veel excuses, want
hij wil niemand teleurstellen.’
‘Een echte Steenbok. Die zijn vaak zo.’
‘Of het is typisch Japans. Dat kan ook. Hij lijkt me een beetje een kluizenaar, die
leeft voor zijn werk. Rustig, waardig, plichtsgetrouw. Niet iemand die de flamboyante,
grillige artiest uithangt.’
‘Maar hij rookt wel. Geloof ik. Doet er nu niet toe. Van wie weet je het?’
‘Ik zag het toevallig op Facebook. Fans die hem sterkte wensten. David Sylvian.’
‘...’
‘Wat is er?’
‘Weet ik niet. Het raakt me zo. Idioot, om zo te schrikken. Bovendien leeft hij nog,
dus het slaat nergens op.’
‘Ik vind het niet vreemd, hoor. Ik schrok ook even.’
‘Ja. God, wat erg. Alsof ik altijd heb gedacht dat'ie niet dood kon, Sakamoto. Want
zulke mensen heb je: tijdloze mensen, eeuwige mensen. Niet per se onkwetsbaar
of onsterfelijk, maar anders sterfelijk dan anderen. Alsof ze al heel vaak aan gene
zijde zijn geweest. Oneindig. Nou ja, ik weet het niet. Ik roep maar wat. God, die
Ryuichi Sakamoto.’
Als het telefoongesprek is beëindigd, staar ik over het scherm van mijn laptop heen.
Niet: de kamer in. Niet: naar buiten. Ik staar, maar ik zie niets, zelfs niet vaag - het
is alsof mijn blik botst tegen vensterglas en muren en van daar terugschiet naar
mijzelf, en zoekt naar een manier om binnen te komen.
Dat is het. Ik speur vanuit de verte naar mijn gemoed. In mijn gemoed. Zonder
tussenkomst of hulp van een spiegel. Mijn eigen huid weerhoudt me niet. Ik zie
mijzelf, of mijn zelf ziet mij, of: geest ziet ziel. Of: geest hoort ziel.
Want een werkelijk contemplatief denken heeft weinig met kijken, met zien of met
visie te maken - maar alles met luisteren.
Dat heb ik van Ryuichi geleerd. Al doende.
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Ik leerde hem kennen toen ik vijftien was. Op een late avond, vlak voor kerstmis.
Met mijn moeder keek ik naar de film Merry Christmas Mr. Lawrence (1983). Setting:
een Japans krijgsgevangenenkamp op Java, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.
De Japanners laten hun minachting voor de zieke, zwakke en moedeloze Britse,
Australische en Nederlandse soldaten bij voortduring blijken. Ook voor zichzelf zijn
de Japanners meedogenloos: de kiezen op elkaar, de rug recht en de blik op
oneindig. Voor wie daar niet in slaagt is er nog altijd harakiri, de rituele zelfmoord
waarbij de man het zwaard in de eigen navel steekt, zijn hartstreek openrijt en
tenminste nog een fractie van zijn eer redt door die aan zichzelf te laten.
In de film speelt Sakamoto de ongenaakbare, jonge kampcommandant Captain
Yonoi die, anders dan zijn Koreaanse collega, geen sadistisch plezier aan zijn wrede
tucht lijkt te beleven, maar in meedogenloosheid toch niet voor de ander onderdoet.
Plicht is plicht, en die vervul je zo goed mogelijk. Strak. Gestileerd. Iedere
beweging is onderdeel van een even subtiel als sereen machtsballet. Waaruit de
persoonlijke, authentieke en originele inhoud meer en meer verdampt, tot er
uitsluitend nog vormen resteren, die niets anders uitdrukken dan vormen.
Het is deze brandende ambitie om uiteindelijk alle ambities ‘eronder’ te krijgen
die Yonoi in de blanke Zuid-Afrikaanse soldaat Jack Celliers (gespeeld door David
Bowie) herkent.
Ook Celliers verstaat de kunst om de eigen pijn te verbijten, om rechtop en waardig
de vernederingen te ondergaan, met het verschil dat bij hem de zelfveronachtzaming
niet voorkomt uit het idealiseren van een zen-achtig perfecte, egoloze staat jenseits
von Gut und Böse. Celliers handelt uit roekeloosheid, zelfs overmoed. Waar de
Japanners er behagen in scheppen om alle menselijke zwakheden in woord en
daad te bespotten, met bijna bovenmenselijk dedain, durft Celliers, als enige
krijgsgevangene in het kamp, de Japanners te provoceren. Hij geeft met humor aan
dat hij honger heeft en zin heeft in een sigaret en in een scheerbeurt: toch heel
redelijke eisen? Dat moeten juist die uiterst rationele Japanners toch inzien?
Celliers weet wat voor risico's hij loopt door zijn bewakers zo uit te dagen. De
reden dat hij er onverschrokken mee doorgaat, is er in gelegen dat Celliers niet om
een menselijker behandeling vraagt voor hemzelf, maar voor alle andere gevangenen
in het kamp.
Uit flashbacks leert de kijker dat Celliers als jongeman zijn kleine, gebochelde,
met mediamieke gaven en een onaards zangtalent begiftigde broertje heeft verraden.
Hij schoot hem niet te hulp bij een akelig ontgroeningsritueel op de middelbare
school. Trots op zijn eigen populariteit en schaamte dat dit kwetsbare, mismaakte
ventje zijn broertje was, wonnen het op dat moment van liefde en trouw.
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En nu, in het gevangenenkamp, lijkt Celliers zijn oude wandaad van het wegkijken
te willen goedmaken door het onrecht dat zijn medegevangenen wordt aangedaan
aan de kaak te stellen.
Te nadrukkelijk doet Yonoi alsof hij van deze houding niet onder de indruk is.
En dat ziet Celliers dan weer, geamuseerd.
Op een gegeven moment roept Yonoi iedereen op appel. Zelfs alle zieken moeten
uit de barakken komen. Duizelig, koortsig, maar met de plicht rechtop te staan,
onder de brandende middagzon. Niemand kan zich verzetten, en de enige man die
Yonoi durft te zeggen dat hij nu werkelijk te ver gaat, dreigt te worden onthoofd.
Plotseling loopt Celliers op Yonoi toe. Kijkt hem aan, recht in de ogen, en kust hem,
tot driemaal toe. De ultieme ontwapening. Een omgekeerde judaskus. En misschien
wel de vervulling van een verlangen naar vriendschap dat Yonoi niet mag voelen
van zichzelf. Het resultaat is dat de opstandige gevangene niet wordt gedood, dat
de anderen terug mogen naar hun barakken en dat Celliers rechtstandig wordt
begraven in het zand, zijn hoofd erboven uit, zodat hij langzaam sterft van dorst en
uitputting.
Na zijn dood, op een maanverlichte nacht, sluipt Yonoi naar de dode toe. Wanneer
hij zich ervan heeft vergewist dat niemand hem kan zien, snijdt hij een lok van diens
haar en bewaart deze zijn leven lang in een heilige schrijn, een huisaltaar.
Maar dat leert een andere gevangene, ‘Mister Lawrence’, jaren later pas.
Het was me nog niet vaak overkomen dat ik na het zien van een aangrijpende film
niet alleen vaak terugdacht aan de beelden en het verhaal zelf, maar ook aan de
muziek. Al tijdens het kijken was ik me er vagelijk van bewust dat de soundtrack
niet slechts de scènes ondersteunde, of bepaalde sferen en stemmingen verhevigde
- bijna integendeel: de film was soms eerder een reeks veelzeggende videoclips bij
een aantal wonderlijke mini-symfonieën, zonder begin en einde. Tot mijn grote geluk
vond ik bij de fonotheek de lp met de soundtrack meteen. Voor 1 gulden 50 kon ik
hem een week mee naar huis nemen, waar ik hem clandestien op een cassettebandje
opnam voordat ik hem weer inleverde, een paar vingerafdrukken rijker.
Wat ik niet begreep was dat de naam van de acteur die Yonoi speelde dezelfde
was als de naam van de componist van de filmmuziek. Ryuichi Sakamoto?
Hoe was het mogelijk dat zo'n koude, ambitieuze man zulke rijke, gelaagde,
subtiele muziek kon schrijven? Een tijd lang hield ik mezelf voor dat Ryuichi
Sakamoto in Japan net zo'n normale naam was als Hans Pietersen in Nederland;
dan konden er gewoon twee mannen met een eendere naam bij de film betrokken
zijn...
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Ryuichi Sakamoto.
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Op de Engelstalige Wikipediapagina is alle informatie over Sakamoto te vinden. Op
YouTube zijn oudere en recente composities te beluisteren, en er zijn talloze
opnames van Ryuichi himself, gezeten achter een vleugel of verstopt achter hoge
muren van synthesizerapparatuur. Het grijze haar hangt in twee brede lokken in zijn
gezicht - alsof hij zichzelf slechts af en toe even wil tonen; het gaat niet om hem,
zijn persoon is niet belangrijk.
In dat opzicht is hij verwant aan het personage dat hij in 1983 acteerde.
Maar Sakamoto verbergt zich, verlegen, bescheiden, op het dienstbare af, om
ruimte te bieden aan muziek. Beter nog: aan geluiden. Het kan niet anders of zijn
artistieke ambities reiken tot de sterren, maar niet omdat hij zelf zoveel roerselen
virtuoos in muziek zou willen uitdrukken, gok ik. Evenmin om anderen te roeren en
te imponeren met zijn genialiteit, durf en vernieuwingsdrang. Sakamoto's ambities
reiken tot de sterren, omdat hij de sterren zelf wil laten klinken. In een recent interview
over de opening van de Olympische Spelen in Barcelona, die hij in 1992 mocht
verzorgen, zegt hij wat de goede verstaander allang in zijn werk beluisterd had: dat
hij niet alleen de klanken van steden, maar ook die van de wolken wil kunnen
verstaan en vertolken, en die van de maan, van een boom - liever nog van
verschillende bossen. Want natuurlijk heeft alles geluid. Geeft alles geluid. Om dat
te horen moet je wél nieuwsgierig zijn, doorzoeken, stilstaan, het willen verstaan.
Met open oren en een open, onbevooroordeeld en onbevangen gemoed.
De muziek van Sakamoto beluister ik nu precies 29 jaar met grote regelmaat. Ik
heb niet alle cd's in de kast. Er zijn zeker Sakamoto-loze maanden in mijn leven
geweest. Ik vind niet alles even bijzonder of mooi, en sommige stukken vind ik te
complex, andere bijna kitscherige easy listening. Het ligt voor de hand om Sakamoto
ongrijpbaar te noemen, een kameleon, die even moeiteloos aanhaakt bij Debussy
en Satie als bij ontspannen bossanova. Tegelijk kan hij claimen dat hij een voorloper
is als het gaat om techno en ambient music. Soundtracks, dansnummers,
minimalistische en digitaal bewerkte pianodeunen, meditatieve soundscapes met
elementen uit de (folk) wereldmuziek gespeeld op traditionele instrumenten uit
Japan, China of Indonesië, of een samenwerking met Youssou N'dour uit Senegal
- Sakamoto draait er zijn hand niet voor om, lijkt het.
En toch hoor je al heel snel: typisch Sakamoto. Hij is wel degelijk grijpbaar. Wat
ik in alle nummers beluister is speelse ernst, of ernstige speelsheid. Toewijding aan
een immer veranderend, zichzelf vernieuwend universum dat zich uitdrukt in klanken,
meer nog dan in vormen en kleuren. Denk aan het goddelijke scheppingswoord. Of
anders: aan de Big Bang.
Ik heb het altijd vreemd gevonden dat mensen die spreken en schrijven over
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bijna-doodervaringen of andere mystieke ‘uittredingen’, zoveel melden over het licht
dat ze waarnamen, en over hun sensaties bij de kleuren, de gestaltes en het
landschap - en maar zelden iets opmerken over geluiden. De paranormaal begaafden
die ‘stemmen horen’ daargelaten: ik meen dat er niet veel bekend is over de geluiden
van de kosmos, van gene zijde, hooguit dat de engelen daar betoverend ontroerend
zingen, en dat er iets kan bestaan als een muziek der sferen, die uiterst wiskundig
is, een harmonieuze ‘samenruis’ van de trillingsgetallen van de verschillende
planeten. Degenen die iets van deze hemelmuziek wilden toonzetten, werden altijd
weer teleurgesteld door de beperkingen van mensenstemmen en de o zo stoffelijke
muziekinstrumenten.
Bij mijn weten poogt Sakamoto niet alleen om voorbij grootsteeds straatrumoer
te luisteren, en ons mee nemen naar de dromerige klanken van het bovenmaanse.
Hij slaagt er vaak in om hemel en aarde in één melodie op de grond te zetten. Het
verhevene én het angstige gepruts. Het weifelende, wankelende en onzekere, dat
omslaat in iets waardigs, waarachtigs, vorstelijks. En dan, op het toppunt van
stralende autonomie, permitteert hij zich de vrijheid om kleine grapjes tussen de
tonen te leggen - knipogen van sterren en van rozen.
Sakamoto kan in één muziekstuk zompig, onheilspellend zuigend drijfzand
veranderen in een landschap met pasgevallen, onbetreden sneeuw tot aan de
horizon, en terwijl je er in vogelvlucht overheen luistert, hoor je onder de sneeuw
toch nog die aarde borrelen, slikken en trekken.
Oost en West, traditie, moderniteit en extravagante, experimentele innovatiedrang,
de brandende nieuwsgierigheid van de geniale enkeling en de door vele generaties
gevormde, omgevormde, simpele etnische wijsjes, het hoogst spirituele en het
bonkende vulgaire: in Sakamoto's ziel en geest kan alles met alles worden
verbonden. Hooguit wil hij voorkomen dat het werk door te veel kneden en vervormen
uiteindelijk vooral uit zijn eigen vingerafdrukken zal gaan bestaan, meer dan uit de
klanken zelf.
Zijn muziek moet zonder hem kunnen bestaan. Kunnen voortleven. En omgekeerd
lijkt hij zich ook niet te hechten aan zijn muziek: het is onvoorstelbaar in hoeveel
versies hij de openingsmelodie van Merry Christmas Mr. Lawrence al heeft gespeeld
of laten uitvoeren.
Bij het horen over de ziekte van Sakamoto besefte ik dat ik mij altijd heb kunnen
verzoenen met een bepaald eenzaam verlangen, omdat ik wist dat hij, Sakamoto,
ergens was.
Ergens op deze wereld, in deze tijd.
Nooit heb ik gehoopt hem te ontmoeten, of daarover gefantaseerd.
Ik heb hem niet ‘gevolgd’, en las soms pas later in de krant dat hij in Nederland
had opgetreden.
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Nooit zal ik durven denken dat er sprake is van een artistieke verwantschap.
Maar Sakamoto is mijn luistermeester. Sakamoto heeft mij geleerd, en leert mij
nog steeds, dat je midden in de nacht op je schreden kunt terugkeren, en kunt
stilstaan bij de stilte zelf. Waar je behalve innigheid en tederheid, cipressen, blauw
bemost marmer, stomend theewater, afgesneden haarlokjes, ook snelwegen hoort
en het gezoem van airconditioning en de totale van-god-verlatenheid die zo vaak
door mensen wordt overstemd. Al die dissonanten horen bij dit leven, bij deze
menselijke werkelijkheid, en je kunt er iets van maken wat kan zingen, zonder
woorden, iets wat op muziek lijkt. Het wonderlijke album Discord (1998) bestaat uit
vier nummers: ‘Grief’, ‘Anger’, ‘Prayer’ en ‘Salvation’, waarin interviewfragmenten
zijn verwerkt. In die interviews wordt aan mensen gevraagd wat zij onder ‘salvation’
verstaan. Over dat album heeft Sakamoto gezegd:
‘The themes of “Prayer” and “Salvation” came out of the feelings of
sadness and frustration that I expressed in the first two movements, about
the fact that people are starving in the world, and we are not able to help
them. People are dying, and yet the political and economical and historical
situations are too complicated and inert for us to do much about it. So I
got really angry with myself. I asked myself what I could do, and since
there's not a lot I can do on the practical level, all that's left for me is to
pray. But it's not enough just to pray; I also had to think about actually
saving those people, so the last movement is called Salvation. That's the
journey of the piece.’
Ik stuitte pas op dit citaat toen ik zijn naam voor dit essay ging googlen. Plotseling
begrijp ik waarom ik zo vaak met de verbetenheid van een nabije vriend bid dat
Sakamoto geneest en nog heel lang met ons in deze tijd en op deze planeet wil
blijven.
Voor een ander kan ik niet spreken, maar voor mezelf weet ik dat ik niet zonder
zulke mensenmeesters en medemeditanten kan - voor wie hun werk hetzelfde is
als bidden, herdenken, aanklagen, hopen, verlangen en luisteren.
Luisteren, en daarbij blijven geloven dat iedereen en alles recht heeft op een
eigen verlossing, en dat er vele vormen van verlossing bestaan, waarvan de kunsten
per ongeluk weleens een glimp laten zien, voelen en vooral: horen.
Als je durft op te vangen. Het.
Désanne van Brederode schreef drie gedichten bij de muziek van Sakamoto. Ze
zijn te lezen op www.leesliter.nl.
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Anton Ent
Gedichten
Symposium
Naar Groningen om te horen of de ziel bestaat
Zij weegt eenentwintig gram
heet balzaal, holte, reis en labyrint
Een spreker tovert met terugkeer naar het einde
dat in de moederschoot begint
De ziel bezint zich, pelgrimeert
of drinkt zich in gezelschap dood
Zes lezingen over wat ik hier op zolder
zeker weet als ik haar gedichten lees
De ziel is een mezzosopraan
die gisteren de Hohe Messe zong
en nu appels haalt op het winkelplein
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Wit op wit
Op het moment dat ritme en klank
haar vervoeren roept ze: vervoering?
een hogere woning wordt niet gebouwd
Ik ben dat huis. In mij overnacht ze
zonder angst voor het kwaad van de straat
De ziel stemt in met mijn wil
en weet zich gedragen onder mijn dak
Zij rent van kelder naar zolder
en kan haar geluk niet op
Soms kijkt ze naar buiten
verrukt over het uitzicht
opgetogen over het inzicht
dat ik met haar samenval
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Klacht op klacht
Hoe luider zij klaagt hoe meer ik besta
Genees mij schept een genezer
Ze heeft geen vermoeden welke volheid
zich uitstrekt aan de overzijde van de rivier
Ze verlangt naar mij, opgaan wil ze, elke nacht weer
Haar klacht maakt jacht op de waarheid
Angst voor kwaad van de straat drijft haar
Zonder mij schreeuwt ze haar longen uit
Goed zo meisje blijf jij maar hopen en lopen
met onze nacht in gedachten
Leg je na zonsondergang neer in het gras
en voer je geest weg naar mijn huis
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Geel op geel
Tegenstanders houden de ziel op afstand
tasten begeerten hoog tussen ons op
Zij hoort de grappen van een scherpe tong
waar ze uitbundig om moet lachen
totdat ze ziet wie het slachtoffer is
Vijanden loeren overal, vooral in de media
die ze mijdt als een stookolievervuild strand
Zij trekt door het zand naar het duinhuis
waar ze in mijn nabijheid wil wonen
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T. van Deel
Over de dichter Gerrit Krol (1934-2013)
- Een jaar geleden, op 24 november 2013, overleed de schrijver Gerrit Krol. Dichter
en criticus T. van Deel, die met hem bevriend was, gedenkt hem met enkele van
zijn gedichten. Op www.leesliter.nl is een essay van T. van Deel te vinden onder
de titel ‘Krol en God’. *
In de laatste dichtbundel van Gerrit Krol, 't Komt allemaal goed (2005), staat een
gedicht van mij. De tekst heeft híj weliswaar geschreven en vond ik kant en klaar
in een van zijn romans, maar de vorm heb ík eraan gegeven. Ik wilde aantonen dat
er overal in zijn proza gedichten verscholen lagen die, als beelden, alleen nog maar
uit het marmer bevrijd hoefden te worden. Gerrit heeft het gedicht geaccepteerd.
Het heet ‘Weemoed’ en staat natuurlijk ook in zijn verzamelbundel met de
verrukkelijke titel De industrie geneest alle leed (2009).

Weemoed
Het is onze ervaring dat wij
weemoedig worden door dingen
die voorbijgaan - als die niet meer
terugkomen. Oude foto's
kunnen ons ziek maken van verlangen
naar wat voorgoed verleden tijd
is geworden. Wat is gebleven
zijn wijzelf. Misschien moet je
je weemoed voorstellen als draden die
ons aan de dingen binden.
Draden die steeds langer en
dunner worden en die bij een bepaalde
gestemdheid beginnen te zingen...
en snijden gaan.
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Soms zijn wij het
die voorbijgaan, worden we overmand
door weemoed om de dingen die
stil zijn blijven staan.

Het idee om proza tot gedicht om te vormen had Krol zelf al ten uitvoer gebracht in
de bundel Over het uittrekken van een broek (1969). Daar werden allerlei teksten
die bekend waren uit de roman De ziekte van Middleton (1969) in dichtvorm gezet,
wat hun betekenis aanzienlijk versterkte. Krols eigen, simpele en bijzonder
toepasselijke definitie van het verschil tussen proza en poëzie luidt: bij proza bepaalt
de zetter het afbreken van een regel, bij poëzie bepaalt de dichter dat. Daar valt
weinig tegenin te brengen. Het geloof in de versregel, daar gaat het bij gedichten
om.
De verschillende genres - proza, poëzie en essay - waren trouwens in zijn werk
voortdurend met elkaar in strijd, of in gesprek, kun je ook zeggen. Nog niet in de
eerste boeken, maar het verbluffende Het gemillimeterde hoofd (1967) zette een
ontwikkeling in gang waarbij voortdurend een balans moest worden gezocht tussen
de drie genres tezamen. (Nog afgezien van de illustraties die er ook bijkwamen.)
Krol werd de meester van de witregel, die hij zelf met graagte overdacht in zijn
essayistiek en toepaste in bijvoorbeeld De chauffeur verveelt zich (1973) en Een
Fries huilt niet (1980). Daardoor werd aan die romans op prozaniveau een dichterlijk
principe opgelegd: de alinea's, soms heel korte, werden gescheiden van elkaar door
witregels, zoals versregels van een gedicht worden afgebroken of door wit van
elkaar worden gescheiden. Het lezen van zulk proza gaat trekken vertonen van het
lezen van poëzie.
Ook de poëzie die met Een morgen in maart (1967) nogal onopgemerkt begon,
daarna proza in dichtvorm opnam, ging vervolgens een vreemde kant op met De
Groninger veenkoloniën (1974), waarin de tekst proza is (de zetter bepaalt de
afbrekingen), maar de witregels fungeren als afbrekingen binnen het proza (en
worden bepaald door de dichter). Het geeft bij het lezen het gevoel alsof je van de
ene ijsschots op de andere springt, bij het oversteken van de rivier, net als Eliza in
De negerhut van Oom Tom. Zoals in zijn romans maakt Krol ook veel gebruik van
al dan niet gefingeerde citaten: ‘“De stad Groningen, eigenaresse van het grootste
gebied der veenkoloniën, bracht orde en regelmaat in de ontluikende maatschappij.”’
Jaren later zou hij hier verder op doorborduren in de bundels De kleur van
Groningen (1997) en Geen man, want geen vrouw (2001). Het principe van de
ontkenning krijgt dan z'n volledige ontplooiing, waarmee Krol een van zijn meest
kenmerkende eigenschappen, namelijk het bijeenbrengen van uitersten of
tegendelen, kan botvieren. ‘Geen water, maar regen. / Geen regen, maar sneeuw.
Een witte
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wereld. // Geen witte wereld, maar zomer. Een bloeiende streek. Ook het weiland
bloeit en bevat talloze koeien.’ Wie gaat voor zo'n laatste zinnetje niet door de knieën
- ik wel.
Toen Querido zijn verzamelde gedichten wilde uitgeven voor zijn vijfenzeventigste
verjaardag vroeg hij, maar in feite: droeg hij mij op, de flaptekst te schrijven. Ik
begreep dat wel, hij wou nu eindelijk 's weten hoe ik dacht over die poëzie van hem.
In het verleden hadden wij er discussies over gehad en had ik beweerd dat ik hem
‘eigenlijk’ geen dichter vond maar een prozaïst/essayist. Ik wist ‘eigenlijk’ wel dat ik
daar geen gelijk in had, maar kon zijn dichterschap toch steeds niet ten volle beamen.
In de latere jaren ben ik van deze aarzeling genezen, zoals uit de flaptekst kan
blijken, en als ik nu de verzamelde gedichten in handen neem heb ik het gevoel
met de kern van Gerrit, zijn persoon en zijn werk, in aanraking te zijn.
Dat overkwam mij in hevige mate toen ik vorig jaar de uitreiking van de prijzen
van de Jan Campert-Stichting bijwoonde. Er werd gememoreerd dat enkele vroegere
laureaten ons ontvallen waren, onder wie Gerrit Krol - en daar verscheen aan beide
zijden van het toneel een kolossale en zo indringend nabije en lieve foto van hem,
dat ik ademloos naar deze plotse verschijning in tweevoud heb zitten kijken. Tot
slot sprak hij ook nog: een gedicht van zichzelf, een gedicht dat ik mij niet herinnerde,
maar dat gewoon staat in Geen man, want geen vrouw.

Roodborstje
Een roodborstje dat tegen het raam tikt.
Niet tegen het raam, maar tegen het ei waarin het zit en het ei breekt in tweeën.
Niet het ei, maar het ijs dat scheurt van Groenland naar beneden.
Een zwarte zee, waarin witte vlakten drijven.
Geen vlakten, maar bergen.
Geen ijs, maar graniet.
Nodig voor het roodborstje om zijn snaveltje te scherpen.
Zijn snaveltje sterker dan het ei.
Sterker dan Groenland

Niet alleen verwijst dit gedicht direct naar de kindertijd en het bekende liedje, ook
naar een oud oosters verhaal van een vogel die naar de hoogste bergtop vliegt
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en daar zijn snavel scherpt aan de top. Conclusie: als de gehele berg daardoor
afgesleten zal zijn, is er nog maar één seconde van de eeuwigheid voorbijgegaan.
En onvermijdelijk roept dit gedicht herinneringen op aan het bekende gedichtje van
Emily Dickinson ‘If I shouldn't be alive’, dat Vestdijk - en Gerrit kende het zeker - als
volgt heeft vertaald:
Als ik niet meer in leven zal zijn
En de roodborstjes komen, zul je dan schenken
Dat ene met 't dasje van karmozijn
Een kruimel brood als aandenken?
En hoor je dan mijn dankwoord niet
Diep uit de donk're groeve,
Weet, dat ik 't toch zal beproeven
Met mijn lippen van graniet.

Mijn flaptekst voor de verzamelde gedichten eindigde met een gedicht geschreven
naar aanleiding van een foto van zijn ouders.

Weerzien
Zie mijn ouders,
hoe zij in hun windjacks op het strand
zich laten voortgaan op de wind,
mijn beide in leven zijnde ouders,
hoe zij daar slenteren, hij naar een schip in de verte wijst.
Daar loopt zij die mijn moeder is geweest
op haar gemak, nootjes etend uit haar eigen hand,
alsof zij daar nog loopt.
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Gerrit Krol (links) en Tom van Deel bij de Golden Gate Bridge, San Francisco, januari 1978
(foto: Ria Loohuizen).

Liter. Jaargang 17

52

Nels Fahner en Janneke van der Veer in gesprek met Marjolijn van
Heemstra
Dichten tegen de ontheemding
We hebben afgesproken in een café in Amsterdam-Noord, aan de rand van het
water. De zon laat het IJ schitteren. We zitten buiten, aan een picknicktafel. En dat
terwijl het eind oktober is. Een wonder.
Het wonderlijke zit ook in het werk van theatermaker, dichter en
godsdienstwetenschapper Marjolijn van Heemstra (1981). In haar nieuwe bundel
Meer hoef dan voet staan gedichten met titels als ‘Over God’ en ‘Nog even over
God’. Ze werd onlangs uitgenodigd om de Preek van de Leek te houden in de
Amsterdamse Singelkerk. Ergens vonkt het dus, tussen Van Heemstra en het
christelijk geloof, maar waar precies? En welke rol speelt geloof in haar werk?
Deze herfst toerde Van Heemstra, als theatermaker en acteur verbonden aan het
Rotterdamse Ro Theater, rond met haar nieuwe stuk over het misbruik in de
rooms-katholieke kerk: Als ik de liefde niet heb. Vanavond staat ze weer op de
planken in Arnhem, zwanger en al, wat haar naarmate de voorstellingenreeks vordert
steeds zwaarder valt.
‘Ik heb vaak het idee dat de verhalen en voorstellingen waar ik mee bezig ben
een relatie onderhouden met mijn eigen leven’, zegt Van Heemstra. Ze vertelt over
Als ik de liefde niet heb, waarin ze samenspeelt met Remy Jacobs, een priester die
als kind door een priester misbruikt is. ‘Ik doe een stap terug tijdens de voorstelling.
Ik stel vragen, maar het is zijn verhaal dat verteld wordt. Tegelijkertijd ben ik door
mijn zwangerschap letterlijk ruimte aan iemand aan het geven.’
De voorstelling werpt niet alleen licht op de zwijgcultuur die in de katholieke kerk
tot op de dag van vandaag voortduurt. Het is ook een spoedcursus christendom:
Jacobs en Van Heemstra dragen tijdens de voorstelling een pop-up mis op, met de
onderdelen van de traditionele katholieke mis.

Ben je door de samenwerking met een priester anders naar de katholieke kerk gaan
kijken?
Ik blijf veel moeite hebben met het instituut van de rooms-katholieke kerk. Ik vind
het wel dapper, een bisschop die met zijn boordje in de zaal zit om naar onze
voorstelling te kijken. Maar tegelijkertijd is de kerk een enorm hiërarchisch systeem.
Mensen kijken naar de bestuurslaag boven hen, naar de kardinalen, en die kijken
op hun beurt naar de paus. Het is in mijn optiek een heel angstig systeem. Paus
Franciscus is daar misschien qua persoon wezensvreemd aan, maar tegelijkertijd
stemt hij in met de onfeilbaarheid die aan hem wordt toegedicht.
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Ga je zelf ook naar een kerk?
Ik ben wel een tijdje naar de Singelkerk (in Amsterdam, red.) gegaan, toen ik nog
studeerde. Een doopsgezinde kerk. Deze kerk heeft geen kinderdoop, en daar ben
ik zelf ook tegen. Er zitten te veel dingen in het geloofssysteem die bij mij
tegenspraak oproepen. Aan de ene kant is er bij de katholieken het mysterie, dat
me aanspreekt. Tegelijkertijd is alles dichtgetikt. Bij de doopsgezinden is misschien
ook weer veel onbepaald. Wat houd je dan nog over?
En ergens in het midden?
Het midden is te saai voor mij, ben ik bang.
Geloof je in God? Welke voorstelling maak je je daarbij?
Dat is natuurlijk een gigantische vraag. Wie is God, ik heb ooit in een college
gehoord dat het een Germaans woord is dat betekent ‘de aangeroepene’. Dus
eigenlijk een leeg woord. Iets dat eigenlijk niet bestaat, en tegelijkertijd wel bestaat
omdat je het nodig hebt. Er zijn een aantal mystici die me boeien, zoals Jan van het
Kruis. Ik ben helemaal geen kenner, overigens. Wat me aanspreekt is de
tegenstrijdigheid: dat het geloof onmogelijk wordt, en er dan toch is. Dat onmogelijke
dingen toch kunnen, daar bevraag ik ook Remy op in Als ik de liefde niet heb. Dat
hij gelooft, ondanks alles wat er met hem gebeurd is.
Voor je nieuwste bundel verbleef je veel in ruimtevaartcentrum ESA in Noordwijk.
Waarom die plek?
Ik werd gemotiveerd door die plek omdat ruimtevaart me inspireert. Ik zocht een
plek om erover te schrijven. Je verwacht bij een ruimtevaartcentrum het centrum
van de wereld, maar het ligt zomaar ergens in de duinen en is eigenlijk heel klein
en afgelegen. Het illustreert de knulligheid van de mens ten opzichte van het
universum. Er staan veel nagebouwde ruimtevaartuigen, die eruitzien alsof ze door
een brugklasser zijn gemaakt. Ongelooflijk dat zoiets wordt gebruikt om de maan
te bereiken. Wat me aantrekt in de ruimtevaart is dat het onbeantwoordbare vragen
oproept. Hoe groot het is, en hoe relativerend.

Aan een marsbewoner
Het is zover, we komen [...]
We komen van nabij de zon,
onze levens zijn kort
en we branden van verlangen.
Leeg zijn onze geheimen,
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‘Wat me aanspreekt is de tegenstrijdigheid: dat het geloof onmogelijk wordt, en er dan toch
is’ (foto: Koos Breukel).
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ontoereikend onze taal,
we hebben geen woorden
voor het einde, geen
enkel talent voor sterven,
maar ons hart is wijd en rood
als een watermeloen.
Bekijk ons 's nachts, wie
één mens ziet slapen
ziet ze allemaal,
en vergeef ons onze verhalen,
die smal zijn als slootjes,
ver van de zee. [...]

De regel ‘vergeef ons onze verhalen’ doet denken aan het Onze Vader. Kun je het
gedicht ook als een gebed lezen?
Ja, zeker. Als een soort gebed dat iets voorlegt aan iets groters. De Marsbewoner,
in dit geval. Het is misschien geen schuldbelijdenis, maar het gaat wel over het falen
en het verlangen van de mens.
In het gedicht wordt onze taal ‘ontoereikend’ genoemd. Probeer je daar in je poëzie
een tegenwicht aan te bieden?
Dat probeer ik wel te doen. Ik ben bezig met de vraag hoe we eenheid kunnen
vinden in de veelheid. Ik hoop dus werkelijk dat die watermeloen iets met het hart
te maken heeft. Ik probeer verbanden te ontdekken. Ik ben blij als dingen wat met
elkaar te maken hebben, dat maakt ons minder ontheemd. Zeker als je niet meer
in een God gelooft, dan blijft het verlangen. Je wilt graag gezien worden, gekend.
Wanneer is een gedicht af volgens jou?
Nooit. Het gebeurt nog weleens dat ik, terwijl ik aan het voorlezen ben, nog dingen
verander. Een bundel is een tijdelijke weergave van waar je werk dan is. Misschien
is dat ook omdat ik niet zo vormelijk dicht. Ik heb bewondering voor dichters die
boetseren, van lettergreep naar lettergreep. Mij lukt dat alleen in een heel beperkt
aantal gedichten. Bij mijn nieuwste bundel Meer hoef dan voet heb ik wel veel meer
nagedacht over de compositie van de bundel dan bij mijn debuut. Het is ook een
kwestie van smaak. Ik houd van veelheid, dat het alle kanten op knalt. En dat daar
dan een grote lijn in te ontdekken valt. Ik ben meer van het uitzoomen dan van het
inzoomen.
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Aan welk gedicht in Meer hoef dan voet heb je het langst gewerkt?
‘Voorvader in Oorlogstijd’ is een heel oud gedicht. ‘Dooier’ ook. Dat is het oudste
gedicht. Het gaat over een abortus. Hoe maak je daar poëzie van? Nu staat het er
zoals ik het wil zeggen. Dat heeft heel lang geduurd. Het heeft nu ook een plek
gekregen in de afdeling met gedichten met verwante thema's, over vrouwen,
geboorte.
Is dit gedicht je ook het dierbaarst?
Ik was wel het meest opgelucht dat het er was. Het titelgedicht, ‘Meer hoef dan
voet’, is me geloof ik het meest dierbaar. In sommige gedichten zit zo heel precies
wat je wilt zeggen. ‘Slaapdagboek’ is me ook heel dierbaar. Ik schrijf veel 's nachts.
Vooral in de vroege ochtend, vanaf een uur of vier. Als je eenmaal wakker bent, blijf
je wakker. Ik volg het advies van een slaappsychiater: sta gewoon op, begin aan je
dag. Je stort vanzelf een keer in slaap. En dat is uiteindelijk ook zo.
In je roman De laatste Aedema staat de hoofdpersoon aan het eind van een Fries,
adellijk geslacht. Je bent zelf ook barones. Wat doet zoiets met je identiteit?
Je bent je zeer bewust waar je vandaan komt. Het geeft een bepaalde hechtheid
te weten dat je in een lange lijn staat. Het maakt dat je je minder snel wankel voelt,
je bent geankerd. Dat is althans mijn ervaring, dat komt ook omdat ik een prettige
familie heb.
Kunnen Bijbelverhalen ook zo'n ankerpunt vormen?
Ik ben niet erg christelijk opgevoed, maar ik denk dat Bijbelverhalen dat bij uitstek
doen, verankeren. Bijbelverhalen zijn oerverhalen, ze komen telkens terug.
Je eerste dichtbundel heeft als titel Als Mozes had doorgevraagd. Waarom?
In het Oude Testament vind ik Mozes een heel interessante figuur. Alleen al omdat
hij uiteindelijk niet aankomt in het beloofde land. Dat is zo tragisch. En ook: Mozes
die zijn gezicht bedekt omdat Gods licht zo fel is. Dat wat echt goddelijk is, valt
misschien wel samen met het eind van het leven. Sommige dingen zijn onvindbaar.
Die kun je alleen omcirkelen in gedichten.
In het gedicht ‘Nog even over God’, hieronder afgedrukt, zet je dat ‘wat ooit compact
in een paar parabels paste’ tegenover moderne technische vindingen. Is het moderne
leven nodeloos complex?
Wel complex. Of het nodeloos complex is weet ik niet. Bijbelverhalen roepen de
vraag op of je uiteindelijk niet genoeg hebt aan een paar contradicties en vra-
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gen. Dat je weer beseft: oh ja, het gaat eigenlijk over liefde. Het zijn verhalen die
verteld moeten blijven worden.

Nog even over god
Dus dit, zegt Genesis, is God. Deze droge handen,
een smalle mond vol brood, haastig naar binnen gepropt
op weg naar de tram, zweet op de bovenlip, op een knie
het blauwe waas van een val. Het enige waarover niet
gezegd werd dat het goed was of voltooid maar: geschapen
naar zijn evenbeeld, het enige dat hunkerend
naar waardering achterbleef.
Wat gebald in de geschriften lag ligt losgepeuterd voor ons,
van de grondstof van wonderen zijn flatscreens gemaakt,
operatietafels, deeltjesversnellers, deze tram mirakelend over de
Kinkerstraat, en hoewel ik niet geloof in alles wat geschreven staat
valt er met enige zekerheid te zeggen dat Genesis gelijk had, dit hier
is de schepper, starend door het tramraam naar een stad
vol zelfgemaakte masten en stekkers.
We moeten een gegeven god niet in de bek kijken, maar
wat opvalt is vooral de twijfel of het niet omslachtig is, al die
stekkers, al die masten in de zinderende leegte, omdat alleen lijkt
uitgebreid wat ooit compact in een paar parabels paste. En behalve twijfel:
de verbazing over wat omhoogklimt uit de goddelijke borst, klimt
als een mot naar een lamp, als een zacht gebed dit verlangen naar een hand
die de boel bijeenveegt, omsluit,
goedkeurend knikt.
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Pauliene Kruithof
Hama'aloth of Bedevaartslied
A - 132: 8
Heer
ga op weg naar uw uiteindelijke verblijf
dan kunnen wij de kronkelpaden verlaten
u vinden en ook simpelweg - gelukkig
zijn

I - 127: 4-5
Voorover op de bank, jezelf verstikkend
in het zachte kussen van de kleintjes. Hun
voetjes op je rug, springend en stampend,
opgetogen naar het hoofd. Je kreunt van
die verrukkelijke pijn, beter dan de beste
seks. Dans maar op mijn schouders, vlei je.
Zij adoreren dit voetstuk, gedragen, jij doodt
met hen je kwelling. Zoals pijlen in de hand
van een strijder zijn kinderen uit je eerste
jeugd - zalig de mens met een volle koker!

II - 123: 3
De avond was jong, de kwasten net gespoeld, het
was pikdonker buiten. Drie sterren lonkten, vrij -
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feest - een kennis van een kennis noemde plots de
naam van satan zelf. Oh oom! Donder die niemand
voelde, mijn taartje beefde, ik wilde uit vroeger
weg sjabbat en slaapfeest, dag oog voor de nacht,
waar was mijn huis de stille bondgenoot - oh god
wees genadig we zijn al zo lang zo diep gekwetst.

III - 133: 3
Doodsbang ben ik maar geen idee wie het
te zeggen want ik ben ook bang van de vrees
en van de schouders die schokken. Naakt. Bed
lust een stoofplaats en de plee is van kwikijs.
Het is niet waar van zo'n lied bij je 's nachts.
Bloed droogt op als regen. Woestijnzand op
mijn borsten, schilden van kwaad. Ik schreeuw
om - abba - een gebed. Geen vader ongewenst
janken als dauw die neerdruipt op de berg.

IV - 131: 2
Mijn pillen net op zak kakt er midden voor de
kruidenier een vogel op mijn kop. Ik schiet naar huis, die ijskoude straal, mijn hoofd. Bad.
Heilig, olijflotion, masseren. De muziek vrij
en plots sta jij weer aan de deur. Gladleren
laarzen. Je kent me niet. Ben je ooit zo teder
aangeraakt dat je moest huilen? Je ogen. Stil
ben ik en gerust, als een kinderziel bij moeder.
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V - 121: 5-6
Met de fiets haalde ze me van het station. Ze
droeg mij zo, fel trappend, deinend zweefde
ik daar, als een pluim. De zon maakte bomen
tot toortsen, het licht, misschien was ik nu ook
zo, hemels goudvuur. Een schat! Ik keek om voelde de handjes tegen mijn taille: harder!
al één auto heeft ons ingehaald! Op de stoep
een hagel kusjes, baf baf: mama is god! gilt hij,
ach kind - hij is de schaduw aan je rechterzij,
zon zal je niet steken, maan geen kwaad doen.

VI - 129: 6
Grauw licht tussen de lantaarns, een vaag gebrom,
ver weg. Een kleintje deint door de schaduwen
chocola op haar gezicht. Ik zet mijn kraag op en
schep rood modderwater in mijn sokken. Boten en
helmen. Kleine witte kruizen als engelen in de
hof, wachters om mijn leven. Goed je te zien, ouwe
maat. Vloek. Je zou maar heler, levensverlenger zijn als gras op daken, dor voor het wordt getrokken.

VII - 120: 3
De bel ging, ver bij de buren. Ik ijsbeerde
van jouw portret naar het slot. Sinds ik hier
zeezout at rook mijn plas naar kippensoep
maar ik durfde niet te proeven. Buiten
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gaf de zon golven goud maar zo vroor het
spijlen aan het kozijn, bedje, je zou komen,
terug, ook jij leent je leven maar! Al gelden Laat los, waarmee jou dubbel en dwars
dit betaald zetten, jij tong die mij verraadt!

VIII - 126: 1-2
Er groeien tomaten op de trap, fier in een
oud babybadje, die heeft de buurvrouw met
de afgezakte sjaal daar neergezet. Twee kleine
vurige borstjes voor het hekje, wakend of gloeiende stoofstenen, wachtend om veel
vreemdelingen te vragen. Wie zoek je? Binnen
branden alle kaarsen nu en slanke flessen
vloeien tijd tot eeuwigheid, gevlochten rood,
verkleed, je kent jezelf zo niet. Als een droom
onze monden bleven lachen, de keel juichen.

IX - 134: 1
Het regent in mijn prullenbak, dat betekent
dat het buiten stormt, maar alle gordijnen
hangen dicht. Ik maak de schalen klaar de lucifers zijn kwijt! Ik zoek de smalle goot,
het dak van goud, en val zo in de voortuin
tussen mirten en bruin groen. Snel, knieën in
plassen. Het lijfje met de gouden haren, stut
schreeuw, het blaast zacht in mijn oor: hulde
ieder in huis die het werk doet in de nacht.
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X - 124: 7
De haard loeit. Ik zit onder een dekentje
midden in mijn hamsterbal, hij is groter
geworden, past nergens meer naar binnen.
Ik sudder, ben halfgaar in plaats van een
heldere spiegel. Verderop feest men, druk
opeengepakt, met de drank uit bloed en mistige
rook. Weg, ik moet het laten zien, uitzicht
vanaf de rots, wind voelen. Rennen, buiten!
Een schot knalt, ik spring - als een vogel
vrij, het net scheurde, we zijn hem gevlogen.

Ω - 122: 2
Goudstad
nu staan we werkelijk hier, binnen de poorten
onze adem is leeg en onze voeten zijn hoeven
maar nu mogen we simpelweg - gelukkig
zijn
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Len Borgdorff
Ik mag die man niet
Désanne van Brederode herlezen [5] - over Door mijn schuld (2009)
Een afgebroken dialoog
Halverwege het boek zag ik je ineens terugslaan naar het begin van het boek.
Het was bladzijde 222 om precies te zien. Dat is het moment waarop Gunnar de
Wit, onze held, verklaart waarom hij in de rechtszaal in tranen uitbarst. Er staat:
‘Mijn tranen: zelfhaat en gemis...’
Waarom bladerde je toen terug?
Ik vond Gunnar toen plotseling sympathiek, eventjes. Ik erger me namelijk nogal
aan Gunnar. Dat begint al op de eerste bladzijde van het boek als hij duidelijk maakt
dat hij en hij alleen de moordenaar is van zijn vriend Evert, maar tegelijkertijd met
dedain spreekt over zijn vrouw Miranda, de vrouw die door roeien en ruiten is gegaan
om hem te verdedigen en de wereld van Gunnars onschuld te overtuigen.
Je ergert je.
Ja. Waarom, denk ik dan, zeur je over haar iets te royaal gestifte lippen? Waarom
vertel je dat ze van Der Kommissar en Derrick houdt?
Dat lijkt me ook geen aanbeveling.
Dat mag zo wezen, maar waarom begin je ermee om zoiets te vertellen als je van
plan bent jezelf nu eens even stevig in staat van beschuldiging te stellen.
Wacht even... Gunnar wil zichzelf diskwalificeren, maar hij begint zijn vrouw af te
vallen. De vrouw die hem juist verdedigde.
Ja.
Maar die verdediging is onterecht, zeg je, en dat is wat Gunnar met zijn relaas
wil duidelijk maken: hij is schuldig.
Ja.
Dus door Gunnar te verdedigen, dwarsboomt ze Gunnar in zijn mogelijkheid om
de waarheid te vertellen. Die Miranda is ongeweten een deel van zijn innerlijk conflict.
Inderdaad, maar iedereen in dit verhaal is ongeweten een deel van zijn innerlijke
strijd en over iedereen wordt geschamperd en dat steeds omdat hij met zichzelf
overhoop ligt.
En waardoor komt dat?
Door de moord die hij pleegt op zijn beste vriend Evert. Dat is een man van een
heel ander kaliber dan Gunnar, maar juist omdat al dan niet vermeende vooroordelen
geen rol spelen tussen die twee, kunnen ze bevriend zijn.
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Wacht even. Al dan niet vermeende vooroordelen, zeg je, en een moord op een
vriend. Vertel.
Ter verklaring van zijn daad duikt Gunnar in het verleden. Hij reconstrueert dat
zoals Willem Termeer het doet in het meer dan honderd jaar oudere boek Een
nagelaten bekentenis van Emants. Zo wordt het een kwestie van afkomst en milieu.
Het noodlot is onafwendbaar zogezegd. En daarvoor hoef je alleen maar naar
Gunnars familie te kijken?
Nou nee, het punt is juist dat Gunnar zich van meet af aan afzet tegen het
intellectuele milieu waaruit hij voortkomt. Hij is anders dan de anderen, denkt hij,
maar hij wil dat ook per se zijn. Zo is hij wel slachtoffer van zijn eigen
compensatiemechanisme. Hij leert voor koekenbakker op vmbo kaderniveau, maar
komt, vanwege talenten die in het onderwijs niet gehonoreerd worden, heel snel
hogerop.
Wat voor talenten?
Smaak, cultuur, charme, maar ook intelligentie. Maar hij blijft slachtoffer van zijn
eigen wil om zich de mindere en daarmee paradoxaal genoeg ook de meerdere te
voelen van zijn ouders en familie.
En ik begrijp dat het tegenovergestelde dan weer geldt voor zijn vrouw en haar
familie.
Zo ongeveer, maar...
Nee, genoeg hierover, ik heb maar drie bladzijden de tijd. Nu nog even het punt
van de moord die onafwendbaar zou zijn.
Ja, maar toch niet als je de weg van het determinisme blijft volgen. Het slachtoffer,
Evert dus, is rijk en laat Gunnar optreden als zijn persoonlijke binnenhuisarchitect,
want de bakker is intussen de spil van de winkel waarin je het betere, Scandinavische
design tegenkomt. Na een tijd komt Evert met het voorstel meubels aan te schaffen
buiten het bedrijf om, door zelf het een en ander in een Zweedse groothandel te
gaan kopen. Dat scheelt tienduizenden.
En dan?
Gunnar is verontwaardigd. Hij voelt zich misbruikt. En in een vlaag van woede
grijpt Gunnar een steen en keilt die tegen het hoofd van Evert.
Dus geen voorbedachte rade. En als ik het goed begrijp, heeft Gunnar een hoge
dunk van Evert en van vriendschap.
Noem het maar een zondeloze, ja. Vandaar ook die steen. De Bijbel, weet je wel:
‘wie zonder zonde is werpe de eerste steen’.
Gunnar voelt zich misbruikt.
Maar de vraag is of dat terecht is. Vriendschap moet juist vlekken kunnen
verdragen. Het verzoek van Evert aan Gunnar is ook een blijk van vertrouwen. Geen
misbruik maar gebruik, realiseert Gunnar zich gaandeweg. Evert heeft trouwens
leukemie. Geen agressieve vorm, maar het aftellen is begonnen. Ook dat speelt
mee. En Gunnar blijkt in Everts testament opgenomen. Door de moord op Evert
krijgt hij het daarin genoemde bedrag nog ook. Twee ton.
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Ingewikkeld.
Ja, het is een boek van Désanne van Brederode dus er komt veel bij kijken, maar
de schuldvraag staat centraal. Gunnar de Wit probeert door te schrijven duidelijk te
maken dat hij schuldig is, maar in een context die wereld heet is wat duidelijk lijkt
helemaal niet zo makkelijk aan anderen duidelijk te maken. De kwestie wordt juist
diffuser.
Toch weet ik nu nog steeds niet waarom je ineens terugging naar het begin van
het boek.
Het boek is een en al dialoog. Gunnar praat met zichzelf, hij praat met bezoekers,
met een rechercheur, gesprekken lopen uit in gefingeerde dialogen. Maar hij is niet
eerlijk en op bladzij 222 dacht ik even dat hij dat nu wel was.
En?
Nee, uiteindelijk niet. Hij mag op zekere momenten iets echt menen, oprecht
lijken, later denkt hij er anders over. Hij herschrijft zijn geschiedenis en juist daarin
is hij helemaal niet zo zuiver als hij voorwendt. Zo verzwijgt hij de waarheid, zegt
hij, om vrouw en kinderen niet te ontrieven, maar in mijn ogen is Miranda - na een
kort moment van echte verliefdheid - voor Gunnar niet meer dan een middel om
zich af te zetten tegen zijn familie. Daar offert hij en passant zelfs een andere vriend
voor op. Op het eind is de lof der zotheid compleet: Gunnar vertaalt zijn bekentenis
in het Zweeds en laat het boek onder valse naam in Zweden uitgeven.
Het wordt een beetje een slapstick. Doet dat afbreuk aan het verhaal?
Nee, ironie is een belangrijk stijlmiddel en het verhaal is een denkconstructie. Wat
begint als de behoefte om kort en krachtig schuld te bekennen, draait uit op een
complex geheel, waarbij iedereen op enigerlei wijze schuldig is en waarbij schuld
op schuld gestapeld wordt.
Toch jammer van het boek, dat die hoofdpersoon er zo uitkomt.
Nee. Er zijn meer goede boeken met onsympathieke hoofdfiguren. Maar
belangrijker is dat de schuldvraag van veel kanten belicht wordt.
Zonder dat er echt sprake is van een afronding.
Dat kan ook niet. Alhoewel... Misschien is dit hele boek wel het negatief van waar
het om zou moeten draaien. En daarbij is het motto de belangrijkste hint:
‘Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van
steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.’ Dat
is Ezechiël 36:26. Bovendien...
Sorry, jammer dat we dit niet kunnen afronden, maar ik moet nu echt weg.

Liter. Jaargang 17

66

Maatwerk
- ‘Maatwerk’ presenteert opiniërende, actuele of persoonlijke stukken, of
combinaties daarvan, over boeken en andere gebeurtenissen -

De katholieke moeder van Nijhoff
‘Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.’ Een van de bekendste gedichten van
Martinus Nijhoff (1894-1953) is ‘De moeder de vrouw’ uit 1934, waarin de ik-figuur
naar Bommel gaat ‘om de brug te zien’. ‘Twee overzijden / die elkaar vroeger
schenen te vermijden, / worden weer buren.’ Liggend in het gras hoort de ik ‘midden
uit de oneindigheid’ een stem. Die blijkt toe te behoren aan een vrouw die aan het
roer staat van een stroomafwaarts varend schip. En ‘wat zij zong hoorde ik dat
psalmen waren. / O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer. / Prijs God, zong zij,
Zijn hand zal u bewaren.’
Zelf vind ik dit steeds opnieuw een hevig ontroerend gedicht. Komt dat door het
kenmerkende ‘landschap wijd en zijd’ bij de rivier en alle beweging die daarbij hoort?
Door het verlangen naar een gestorvene, door de vertedering over de moeder? Dat
werkt allemaal mee. Maar de clou wordt gevormd door die twee overzijden die buren
worden. De overkant komt hier, en andersom; niet alleen via die brug, maar veel
meer nog door het lied dat daar voorbijkomt. Het beschermende, moederlijke,
godgewijde lied.
Van de moeder van de dichter zelf is bekend dat zij heilssoldate was. Regels uit
Nijhoffs lange gedicht ‘Awater’ (ook 1934) worden altijd tegen deze biografische
achtergrond gelezen. Daarin treedt op enig moment een jonge vrouw in heilsuniform
op: ‘Wij leven, zegt zij, heel ons leven fout. / [...] Liefde, zegt zij, wordt nooit vergeefs
vertrouwd.’ Ook hier respectvolle vertedering voor een vrouwenfiguur die alles met
de reële moeder van de dichter te maken heeft.
Maar dit blijkt niet het hele verhaal. Onlangs verscheen Hun God de mijne?, een
boek van theoloog Martien Brinkman. Hij leest van vier canonieke Nederlandse
dichters aandachtig het godsbeeld af uit hun poëzie: Gerrit Achterberg, Hendrik
Marsman, Martinus Nijhoff en Ida Gerhardt. Over Nijhoff meldt Brinkman dat zijn
moeder in 1918 rooms-katholiek werd. Dat was nieuw voor mij.
Googlend vind ik vervolgens meer nieuwe dingen. Johanna Nijhoff-Seijn
(1870-1927) bekeerde zich pas in 1902 tot het christendom, toen haar zoon Martinus
al acht was. Daarvoor was zij de theosofie toegedaan. Haar man was niet
godsdienstig. In 1918 ging zij over tot het katholicisme, met evenveel missionair en
diaconaal elan als toen zij heilssoldate was.
Dat de moeder van Martinus Nijhoff katholiek werd, is gewoon te vinden op de
websites van de Koninklijke Bibliotheek en het Letterkundig Museum. En recent
heeft Marjet Derks in haar boek Heilig moeten. Radicaal-katholiek en retro-modern
in de jaren twintig en dertig (2007) enige aandacht besteed aan de rol van deze
gedreven bekeerlinge. Mij was het allemaal nog ontgaan. Ik ben dan ook protestant,
en dit vertellen wij blijkbaar niet aan elkaar door.
Terwijl ik het gedicht kende waarmee Brinkman zijn Nijhoff-hoofdstuk begint:
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‘Een woord van dank’, een gelegenheidsgedicht uit 1949, opgedragen, of letterlijk
gericht, aan de franciscaanse pater B. Kruitwagen, en moeilijk anders dan biografisch
te lezen. Daarin wordt pater Kruitwagen neergezet als huisvriend: ‘O kenner van
het Oude Boek, / o volger van het Kruis, / de vrede kwam met uw bezoek / in 't
ouderlijke huis. // Mijn moeder bood u de avondspijs, / mijn vader vulde uw glas, /
en 't was me, of ik in 't Paradijs / of in Bethanië was.’ Dat laatste is een verwijzing
naar Jezus' vriendschap met de zussen Martha en Maria en hun broer Lazarus. Het
paradijs, een innige vriendschap als die van Jezus in Bethanië - het contact van de
familie met pater Kruitwagen vertegenwoordigde voor Martinus blijkbaar een diep
gevoelde geborgenheid.
In een biografische notitie over pater B. Kruitwagen - de B is van Bonaventura zie ik dat deze franciscaan al vanaf 1903 nauw samenwerkte met de Haagse uitgever
en boekhandelaar Wouter Nijhoff, de vader van Martinus. Wouter Nijhoff, zelf zoon
van uitgever Martinus Nijhoff (hun uitgeverij Martinus Nijhoff bestaat nog als imprint
van Brill in Leiden), had het plan opgevat een overzicht van Nederlandstalige
postincunabelen samen te stellen; pater Bonaventura Kruitwagen was niet alleen,
zoals in het gedicht, een ‘kenner van het Oude Boek’, maar bracht als mediëvist
ook een literaire interesse in, die Wouter Nijhoff kon waarderen en gebruiken. Het
resulteerde in het grootse project Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540,
dat pas vanaf 1923 daadwerkelijk kon worden gepubliceerd en helemaal in 1971
werd afgerond. Toen Kruitwagen met Nijhoff ging samenwerken, was Johanna
Nijhoff net een jaar bij het Leger des Heils. Vanaf wanneer de pater zo intens met
de familie bevriend raakte als verbeeld in het gedicht, is mij niet bekend (er is nog
altijd geen biografie van Martinus Nijhoff), maar het ligt voor de hand dat dat niet al
te veel later is gebeurd. Het katholicisme kwam dus al vroeg het huis binnen.
Ten slotte heeft pater Kruitwagen de uitvaartmis van Johanna Nijhoff geleid, zo
blijkt uit het gedicht, dat als volgt verdergaat: ‘Maar de innigste gedachtenis / die ik
in mij bewaar / dagtekent van een dodenmis / met u op het altaar. // Mijn moeder,
tijdens de litanie, / is hemelwaarts gegaan, / en mijn vader raakte met stugge knie
/ voor het eerst de aarde aan.’
Typisch Nijhoff, hoe hier hemel en aarde samenkomen. Maar vooral: hier zie je
een andere kant van Nijhoffs christelijke inspiratie. Die traditionele, religieuze hang
van hem moet helemaal niet alleen in verband worden gebracht met een vroeg
beleefd piëtistisch protestantisme. Het katholicisme met zijn rechtstreekse banden
met de vroege kerk speelt een minstens even grote rol. Je vindt het overal in zijn
werk terug. Dat was de volgende, en verdergaande, ontdekking die ik dankzij
Brinkman deed.
‘Wees hier aanwezig, allereerste geest, / die over wateren van aanvang zweeft,’
begint ‘Awater’. ‘Uw goede oog moet zich dit werk toekeren, / het is gelijk de wereld
woest en leeg.’ Het helpt als je dit intypt op een leeg scherm. Het is Genesis 1. Maar
het is ook, zoals Brinkman aangeeft, de Latijnse hymne ‘Veni Creator Spiritus’. Het
is daarmee bovendien een van de vele plaatsen waar duidelijk wordt dat Nijhoff
vooral de brede, oude kerkelijke traditie goed kende, de katholieke traditie die veel
meer gekleurd is gebleven door de kerkvaders van de eerste christelijke eeuwen.
De manier waarop christelijke motieven en gedachtenlijnen verwerkt zijn in zijn
gedichten, zijn Paas-, Pinkster- en Kerst-
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spel en in zijn beschouwend proza, ademt dit oude christendom.
Dat geldt zelfs voor het gedicht met de psalmenzingende moeder. Met de twee
weer verbonden overzijden wordt gelijktijdigheid opgeroepen. Als de overzijde staat
voor het ‘daarginds’, voor de eeuwigheid, dan is het niet zozeer een ‘hiernamaals’
dat voor mensen hier nog komen moet, maar een realiteit hier en nu en altijd. Onder
de brug vaart de moeder. De gelijktijdige aanwezigheid van eeuwig en tijdelijk is
een vroeg-christelijk gegeven, dat in de katholieke kerk en nog veel sterker in de
oosterse orthodoxie gevierd wordt in de liturgie. In het Westen heeft de Reformatie
op dit punt onttoverend gewerkt. Nu moeten de dichters de oeververbinding
herstellen.
Martien Brinkman, Hun God de mijne? Over de God van Gerrit Achterberg, Hendrik
Marsman, Martinus Nijhoff en Ida Gerhardt. Meinema, Zoetermeer 2014, 176 blz.,
€19,90.

Gerda van de Haar

Succesverhaal
John Williams is de Europeesche rage van het moment, met Stoner, Butchers
Crossing (uit respectievelijk 1965 en 1960, beide hier uitgegeven in 2013) en nu in
2014 met Augustus (geschreven in 1972). Williams was een min of meer marginale
schrijver in Amerika, ook al won hij de National Book Award: weinig gelezen,
academisch genegeerd. In Nederland kan hij ondertussen op onverdunde
bewondering rekenen, en ook al heeft zo'n rage altijd een arbitraire component, het
zijn hele sterke boeken. Geschreven in de langharige periode, maar nu kaal ook
weer mag, valt de grote schoonheid van de ingehouden droefheid en de authentieke
verbeelding van de karakters op. Stoner gaat over de emotionele ondergang van
een literatuurprofessor met de ziel die het midden houdt tussen een beschaamde
provinciaal en een tobbende dichter. Voor wie niet van ondergang kan genieten, is
het misschien een beetje te treurig, hoe mooi ook verteld. Maar Augustus, over
Caesar Augustus (van 63 voor tot 14 jaar na Christus) - decennialang leider en
vormgever van het Romeinse rijk - zou zomaar eens een succesverhaal kunnen
zijn.
De vorm waarin het boek gegoten is, is slim gekozen. De roman is een mengeling
van brieven en dagboekfragmenten van Augustus zelf, van familie en vrienden,
dichters en staatslieden uit de omgeving, maar ook van soldaten en personeelsleden
die hem alleen in het voorbijgaan meemaken. Williams wisselt dus veel van
perspectief, wat ook geldt voor de verteltijd, maar hij doet dat vaardig en gedoseerd.
Hoewel we met de documenten jaren in de tijd heen en weer springen, is tegelijk
de chronologische lijn vastgehouden en beweegt het verhaal gemiddeld genomen
met de tijd mee.
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Zo maken we in het begin van het boek al een beslissend moment mee, door de
ogen en uit de aantekeningen van Salvidienus, een jeugdvriend van Augustus die
dan nog Octavius heet. Een moment uit het jaar 44 voor Christus, wanneer de jonge
Augustus hoort van de moord op zijn begunstiger en adoptievader, Julius Caesar:
‘De boodschapper stort in, gaat zitten, en steekt zijn hoofd tussen zijn
knieën. Het enige wat we horen, is het schorre gehijg van zijn ademhaling
[...] Octavius heeft zich niet bewogen. Iedereen is stil. Hij rolt de brief
langzaam open, hij leest - aan zijn gelaat is niets af te lezen. Nog altijd
zegt hij geen woord. Na lang wachten richt hij zijn hoofd op. Zijn gezicht
is bleek als wit marmer. Hij drukt mij de brief in de handen; ik kijk er niet
naar. “Mijn oom is dood,” zegt hij, met een doffe, vlakke stem.’ (27)
Even later neemt Maecenas, een andere jeugdvriend van Augustus, het verhaal
over in een brief aan de historicus Livius, gedateerd 13 voor Christus, ruim dertig
jaar achteraf dus, maar over dezelfde vertelde tijd sprekend:
‘Want ons gevoel - of eigenlijk Octavius' gevoel, waarin we opgingen
zoals een lezer in een gedicht opgaat - werd bepaald door de
onvoorstelbare moord op Julius Caesar, een gebeurtenis die eigenlijk
meer en meer het einde van de wereld leek te zijn, en het doel waarmee
we kwamen, was het nemen van wraak op de moordenaars, voor onze
eer en voor die van het land.’ (54)
Hier is een andere man aan het woord, jaren later, en met langere zinnen, maar
toch wordt het verhaal min of meer ononderbroken voor ons uitgerold. De wisseling
in de verteltijd, gecombineerd met de wisseling van spreker, geeft het geheel het
gevoel mee van een documentaire, waarbij alle betrokkenen nog eens ondervraagd
zijn, afgewisseld met beeldfragmenten waarin de hoofdpersoon zelf aan het woord
komt; inclusief de originele kraak van de geluidsband eronder.
In deel een en twee ontrolt zich het drama van het leven van Augustus, direct en
indirect verteld: de dichter Horatius schrijft een dankbare brief aan zijn vader; Brutus
doet een diplomatieke poging de moord op Julius Caesar in het staatsbelang onder
het kleed te vegen; Julia, Augustus' dochter, schrijft vanuit haar uiteindelijke
verbanningsoord op een kaal eiland teksten die feministen tweeduizend jaar later
de rillingen bezorgen; Marcus Antonius klinkt als een joviale man die vaak net de
nuance mist; de ambitieuze Livia schrijft zich met alle geduld een ongeluk om
Tiberius, haar zoon, naar het centrum van de macht te manoeuvreren; zus Octavia
belooft zich loyaal voor de goede zaak in te zetten; Marcus Agrippa schrijft verslagen
van zijn militaire en technische bijdragen, en langzaam krijgt Augustus alles in de
hand. Deel drie bestaat dan voornamelijk nog uit de laatste brief van Augustus aan
zijn laatste vriend Nicolaus van Damascus - die dan al twee weken dood is, maar
dat weet Augustus nog niet. Daarna volgt nog de afrekening en de balans, waarin
weer het moment langskomt waarop de jonge Augustus over de dood van Julius
Caesar hoort. Maar nu van de andere kant gezien, beschreven door de man zelf,
aan het einde van de rit:
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‘Hoewel het bijna zestig jaar geleden is, kan ik me die middag op het
exercitieterrein herinneren, toen ik het nieuws ontving van de dood van
mijn oom Julius. [...] Een van de bedienden van mijn moeder bracht me
het nieuws, en ik weet nog dat ik het uitschreeuwde alsof ik pijn had [...]
Maar op dat eerste moment, Nicolaus, voelde ik niets. [...] En toen ik
alleen over dat veld liep en probeerde een gepast gevoel van verdriet en
verlies bij mezelf op te wekken, was ik plotseling verrukt, zoals je overkomt
als je paardrijdt [...] Ik kende mijn bestemming.’ (370-371)
Augustus wordt in dit boek overtuigend neergezet als een man met een bestemming,
die hij handig, niet zonder fortuin maar zeker ook niet zonder politiek en militair
talent, heeft nagejaagd. Dit is een boek over macht, over de balans tussen onze
binnenwereld en onze ambities, over de keuzes die we maken en over wat dat
betekent voor de vriendschap en de liefde. En over wat we er achteraf allemaal van
vinden. Want John Williams (1922-1997) was ondertussen zelf een schrijver van
vijftig jaar oud toen dit boek klaar was. Dat is uiteindelijk goed te horen aan Augustus,
zeker in het laatste en derde deel van het boek.
‘Maar de man op leeftijd moet, als hij de hem toegewezen rol goed speelt,
het leven als een komedie zien. Want zijn triomfen en zijn mislukkingen
voegen zich aaneen, en de een is niet meer aanleiding voor trots of
schaamte dan de andere, en hij is noch de held die zichzelf ten overstaan
van die krachten bewijst, noch de hoofdpersoon die erdoor wordt
vernietigd.’ (374)
Afgezien van mijn vermoeden dat juist hier de vertaler, die soepel werk geleverd
heeft, met ‘en de een’ (of met het meervoud van triomf en mislukking, naar keuze)
een steekje laat vallen: dit gevoel van afstandelijkheid, van onverschilligheid haast,
na alle grote en historische gebeurtenissen, is dan toch de slotteneur van het boek.
Het doet er allemaal niet veel toe, aan het einde van de reis. Alles heeft Augustus
gegeven voor Rome, maar zijn grote liefde, zijn dochter, heeft hij moeten laten
verkommeren op een eiland, om zich uit een ingewikkeld complot te redden. En zijn
beste laatste gedachten, opgetekend in zijn laatste brief aan zijn laatste vriend, zijn
voor de liefde in het algemeen en die voor zijn dochter in het bijzonder.
Subtiel is de epiloog, vier decennia na de dood van Augustus, Anno Domini 55.
Philippus van Athene schrijft aan Lucius Annaeus Seneca, vanuit Napels:
‘En nu is onze nieuwe keizer iemand die als jongen door u is onderwezen
[...] laten we tot de goden bidden dat Rome, onder Nero, uiteindelijk de
droom van Octavius Caesar zal vervullen.’ (417)
En dus misschien toch wéér geen succesverhaal. Een prachtig boek.
John Williams (vert. Edzard Krol), Augustus. Lebowski, Amsterdam 2014 (1972),
448 blz., €19,95.

Menno van der Beek
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Waarom men hem kwam hinderen
Waarom komt u mij hinderen? Willem Jan Otten zal de vraag dit voorjaar regelmatig
gepreveld hebben. Hij was net begonnen aan een nieuwe roman - en dan wordt de
schrijver niet graag in zijn concentratie gestoord. Maar ja, wie de P.C. Hooftprijs
wint, zal alle aandacht moeten incasseren. De media vragen om een reactie en er
moet een doorwrocht dankwoord komen bij de prijsuitreiking.
En uiteraard wil ook de trotse uitgever meedelen in het succes. Er moet een
bloemlezing komen en rap een beetje. Dus ploegde Otten zich vliegensvlug door
dertig jaar eigen denkwerk en selecteerde een dwarsdoorsnede uit zijn essayistiek.
Het resultaat heet Een ridder van de Engelse drop, een bundeltje van zeventien
essays.
‘Mijn lichaam dateert van oktober 1951’, opent Otten zijn denken. We krijgen dus
ook een dwarsdoorsnede uit Ottens leven te lezen. Van zijn jeugd en zijn eerste
voorzichtige stappen als dichter tot zijn opname in de rooms-katholieke kerk en alle
vragen, openbaringen en worstelingen van onderweg.
Al lezend dwaalden mijn gedachten af. Niet doordat ik een slecht boek las, maar
omdat ik moest denken aan het moment dat ik Otten ‘ontdekte’. Het was 2006 en
eindelijk - bij de derde poging - had zijn ‘kersteningsbundel’ Waarom komt u ons
hinderen me te pakken. Ineens was ik verkocht en begon ik me te laven aan Ottens
(soms woest) meanderende denken. Wat raakte me zo? Ottens onbevangen
godsbeeld en manier van zoeken, vermoed ik. En de manier waarop hij zich laat
overrompelen, vooral uit onverdachte hoek: Tonke Dragt en Jorge Luis Borges die
een Nederlandse schrijver richting het christelijke geloof duwen? Wonderlijk. Maar
zou voor de denker Otten iets te wonderlijk zijn, vraag je je al lezend af. Ik denk dat
het die verwondering is - en een verlangen dat lijkt op ‘oneindige verering’, zoals
Borges het in De Aleph noemt - die me bij de lurven greep. In Ottens zoeken kon
ik mijzelf horen denken - en zoeken.
Zo'n intense leeservaring was echter alleen weggelegd voor Waarom komt u ons
hinderen. Een bloemlezing als Een ridder van de Engelse drop zal die niet snel
teweegbrengen. Maar het biedt wel een prettig overzicht uit meerdere bundels. Het
is een bloemlezing - niet meer, niet minder. Een keurige inkijk in Ottens hoofd, die
wordt afgesloten met de 4 mei-lezing van 2012. Een ontroerend verhaal (waarin die
eerste liefde voor Otten opnieuw werd aangewakkerd) over de moeder van de
auteur, een tekening en een onbekende dode in een jappenkamp. Een verhaal
waarin wordt herdacht, gevierd en verwonderd. Een verhaal dat je doet verlangen
naar meer van zulk mooi, menselijk denken. En voor je het weet, wil je met Otten
het diepe in en spendeer je al je voorradige boekenbonnen aan zijn andere
essaybundels. U bent gewaarschuwd.
Hoe zou het zijn met die roman, waaruit men Otten dit voorjaar kwam hinderen?
Willem Jan Otten, Een ridder van de Engelse drop. Van Oorschot, Amsterdam 2014,
156 blz., €14,50.

Jan Sonneveld
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Vuurwerk met uitroeptekens
Het is goed dat Alice Munro vorig jaar de Nobelprijs voor literatuur kreeg, kon
uitgeverij De Geus tenminste boeken van haar (blijven) uitgeven. Voor idealistische
uitgevers moet dat soms frustrerend zijn. Ze hebben de mooiste boeken van de
beste schrijvers in hun fonds, maar er zijn geen redenen meer het werk te drukken.
Gelukkig bestaan er dergelijke toonaangevende oeuvreprijzen. Ik ben nu al
nieuwsgierig naar heruitgaven van Patrick Modiano.
Het werk van de Canadese Munro werd al jaren als geheime tip onder schrijvers
uitgewisseld. Zoiets hoorde ik toen ze de Nobelprijs kreeg. Of dat waar is? IJdelheid
gaat ver, misschien wilde het schrijversgilde niet voor gek staan door te moeten
bekennen nog nooit van haar gehoord te hebben. Maar misschien spraken ze
gewoon de waarheid. Ik kan me dat voorstellen. Munro weet hoe je een verhaal
vertelt.
Dat leerde ik van Levens van meisjes en vrouwen, een verhalenbundel die in
1971 al verscheen in Canada maar deze zomer voor het eerst in Nederland. Acht
verhalen over Del Jordan en de vrouwen in haar leven - moeder, vriendin, een paar
rare oude tantes, een flamboyante kostganger.
Het zijn eenvoudige verhalen. We volgen Del van basisschool tot de afronding
van haar middelbare school - klassieke coming-of-ageverhalen. Met aandacht voor
verhoudingen binnen gezinnen en vriendschappen, dood, ambitie, beperkingen die
de maatschappij vrouwen (toen) oplegde, opgroeien, ontwikkelen en loskomen van
geijkte paden.
Del is een eerlijk meisje dat probeert dicht bij zichzelf te blijven, ondanks de
veranderingen in haar en om haar heen die horen bij de adolescentie. Dat lukt Del
aardig, want Munro geeft haar een scherpe geest. Ze is intelligent, openminded en
niet te beroerd aan haar eigen ideeën te twijfelen. Een goed voorbeeld daarvan is
het bezoek van een oom uit Amerika; zichtbaar rijk, een man van de wereld. Munro
laat zien dat ze haar personage, en de levens van meisjes, goed kent. Wanneer
Del met haar oom door de straten van Dels woonplaats Jubilee rijdt, schrijft Munro:
‘Vanuit die auto zag ik de paardenslee, met zijn zakken voer, de Red Front Grocery
en de hele straat met andere ogen. Jubilee leek niet meer uniek en blijvend, zoals
ik had gedacht, maar bijna tijdelijk en sjofel; het kon er maar net mee door.’
Boem. Een simpel autoritje en een wereldbeeld wankelt. Zo gaat dat (bij pubers).
Er komt één persoon extra je universum binnen en alles wordt op z'n kop gezet.
Dat is de klasse van Munro. De verhalen zijn eenvoudig, maar iedere scène is raak
en relevant.
Del laat zich overigens niet gek maken. Ze wordt er alleen maar sterker van. Het
boerenmeisje, dat langzamerhand boven haar omgeving uitstijgt, verovert het hart
van de lezer, helemaal als seks het leven van Del en haar vriendin gaat overheersen.
Dan krijgen het boek en Dels karakter een prettige diepgang. Die onvoorspelbare
drang vraagt gedurende haar pubertijd namelijk om steeds meer aandacht en laat
de verstandige Del irrationele dingen doen. Hoewel Del nooit haar verstand verliest,
kiest ze wel een boerenkinkel uit om door ontmaagd te worden; gedreven door lust
en het verlangen naar zijn mooie (mystieke) lichaam. Maar ze laat haar hoofd niet
op hol brengen, zoals de kudde meisjes uit haar dorp, die meteen willen trouwen.
Del is de baas en dumpt haar vriendje precies op tijd.
In de paar seksuele scènes schrijft Munro zintuigelijk. Het zijn fragmenten waarop
ze
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als het ware Dels opwinding door de zinnen heen blaast. Als de ontluikende Del
zich aan haar vriendje geeft, gaat dat zo:
‘De auto hield met een laatste schokje stil, wat een teken van voltooiing
en goedkeuring leek; het licht van de koplampen dat het dichte
avondduister zwakjes doorsneed, ging uit, en dan draaide Garnet zich
naar me toe, met steeds diezelfde zucht en diezelfde gesluierde, ernstige
blik en staken we over en gingen een land binnen waar we absoluut veilig
waren, waar elke beweging genot bracht en teleurstelling niet bestond.
[...] We bevonden ons nog in de aanloop naar seks, we cirkelden
eromheen, deden een stapje terug, aarzelden, niet omdat we bang waren
of niet “te ver” wilden gaan [...] maar omdat we ons verplicht voelden [...]
ons niet te haasten en ons bedeesd en formeel weer tijdelijk terug te
trekken bij het vooruitzicht van zo veel genot. Zelfs het woord “genot” had
een andere betekenis voor me gekregen. Ik had het altijd een mild soort
woord gevonden, dat een nogal ingetogen genoegen aangaf, maar nu
leek het een explosief woord, dat als vuurwerk uiteenspatte, met een
uitroepteken aan het eind.’
Alice Munro (vert. Pleuke Boyce), Levens van meisjes en vrouwen. De Geus, Breda
2014, 379 blz., €21,95.

Rick Timmermans

Nul, de genummerficeerde god
Willem Jan Ottens gerichte gedichten in Welkom (2008), Gerichte gedichten (2011)
en in Liter zijn deels tot stand gekomen dankzij Edwin Fagel. Daar kwam Ottens
verklaring op neer tijdens de presentatie van de zesde - zesde ja, als je de speciale
uitgaven Schilder en model, nul punt en departures meerekent - dichtbundel van
Fagel. Otten las diens debuut Uw afwezigheid en Fagels gebruik van het woord ‘u’
in de slotreeks ‘gebeden’ trof hem. Waar Otten eerder ‘hij’ schreef uit schaamte,
durfde hij het nu ook aan om dat te veranderen in ‘u’.
Gezien Ottens levensbeschouwing, is het niet vreemd dat hij de poëzie van Fagel
waardeert. Fagels ‘u’ is betoverend; het woord draagt een goddelijke inhoud, een
mysterie. Het moet een erfenis zijn van zijn katholieke opvoeding. Wat dat betreft
is Fagel Otten, maar andersom; Otten trad toe tot de roomskatholieke kerk, Fagel
nam er op zijn vijftiende afstand van en richt zich sindsdien op een vervangend
antwoord, waardoor zijn poëzie ongetwijfeld veel lezers tevredenstelt. De nul, uit
de gelijknamige dichtbundel, lijkt slechts een ‘genummerficeerde’ god, een symbool
voor iets dat niet is.
In Nul staan verspreid over zes afdelingen drieëntwintig gedichten. Ze gaan
grofweg over onbereikbare vrouwenlichamen, (het verlangen naar) samensmelting,
bezetenheid, sterven en goddelijkheid. De laatste twee gedichten vallen een beetje
buiten de boot; ze zijn opgedragen aan de overleden dichters Hans Groenewegen
en Thomas Blondeau. Achterin staan de afdrukken van de omslagen van Fagels
voorgaande twee bundels, bij wijze van reclame. Zeker in een intieme en intense
bundel als Nul komt dit misplaatst over. Jammer van het kunstwerk dat de bundel
vormt.
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De dichter gebruikt in zijn woordenstromen volop herhaling en enjambement en laat
interpunctie achterwege om de langgerekte teksten ritme te geven. Nul heeft een
duister, bezwerend karakter, sterk bepaald door woordkeuze: ‘[...] en aan niets maar
dan ook / niets is de glorie aan het einde en begin // ja aan het einde en begin.’ Daar
lijkt het op een verering van het niets. Misschien bedoelt Fagel dat ook, is hij in zijn
zoektocht naar een nieuwe god op niets gestuit en heeft hij dus God vervangen
door nul, een fictief getal.
Je denkt: wat voor zin heeft het leven dan? Dat houdt ook Fagel wel bezig, blijkt
uit een interview met Boekenkrant. ‘Het is die vraag naar wat we hier moeten. Je
kunt je leven maatschappelijk op een bepaalde manier inrichten en zeggen: “mijn
leven heeft zin”. Maar wat heeft dat dan weer voor zin? Dáár probeer ik een antwoord
op te formuleren.’ Maar een acceptabel antwoord wordt in Nul niet gegeven. Wellicht
omdat op die vraag geen ongelogen antwoord mogelijk is. Het is een eindeloos
zoeken naar het antwoord dat voor het gevoel vooral de uitweg is op de vraag.
Die eindeloosheid zit ook in de bundel, alleen al symbolisch: de zon, het wiel, het
oog, de draaiende bewegingen en perspectieven. De cirkel is een obsessie van
Fagel, vertelde hij eens. Het is in Nul vooral een symbool voor een verzamel- en
verdwijnpunt en voor de toegangspoort tot wedergeboorte. Het omslag toont een
feller wordende rode stip, in het midden vuurrood. Je wordt erin gezogen en ziet
alleen de mysterieuze felheid van vernietiging en samensmelting, twee
gebeurtenissen die steeds aan de orde zijn in Fagels gedichten.
In het openingsgedicht beeldt een hij-figuur, naakt en poepend op zijn
hotelkamertoilet, zich in dat de zij-figuur, die zijn houvast was, bij hem is en zegt:
‘[...] hoi heb je zin om samen met mij dood te zijn / geboren [...]’. Samensmelting en
vernietiging in één. ‘haar borsten aan mijn borst en dan stroomt ze / over en dan
stroom ik / over / de oevers stroomt ze / en in mijn lijf stroomt ze,’ staat in het gedicht
‘ze is net als ik’. Een voorbeeld van samensmelting. In het gedicht ‘ren duivel’, dat
Mark David Chapman neerzet die John Lennon doodschiet, is er voldoening waar
vernietiging aan te pas komt: ‘bleef kijken hoe hij uit zes gaten bloedde / hoe het
bloed uit zijn mond liep / ik heb het licht gezien.’
In veel gedichten, waaronder het openingsgedicht ‘ze is net als ik’, denkt Fagels
mannelijke hoofdfiguur steeds aan een vrouw. Hij ziet haar zelfs, al is het misschien
niet echt. Het ligt voor de hand om de mannelijke figuur als seksbelust te
beschouwen. Je kunt de vrouw ook interpreteren als het vrouwelijke evenbeeld van
de bewuste man. Voelt de man zich (deels) een vrouw en verlangt hij naar een
passend lichaam? Of ziet hij welke vrouw hij had kunnen zijn als een van zijn vaders
zaadcellen met een x-chromosoom zich in het prille begin bij moeders eicel had
gevoegd? En waar is dat prille begin het einde van? Nul biedt interpretaties, inzichten
en vragen van het existentiële kaliber waar je u tegen zegt.
Een van de zes afdelingen in de bundel heet ‘nul zegt’. Deze afdeling herbergt
een ongewone, ontroerende climax. Het begint met het gedicht ‘...’ dat als volgt
eindigt: ‘want zij-ik is een illusie is / het centrum van alles alle / materialen en al het
immateriële / wat god is hem is zij // ben ik’. In de laatste drie gedichten van ‘nul
zegt’ voorspelt de ik-figuur zijn dood door een aanrijding. De ik denkt door vernietiging
een te kunnen
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worden met de zij-figuur die we kennen van voorgaande gedichten. De reeks eindigt
met ‘dampkring’ waarin het lichaam van de ik-figuur als ‘een zwarte rook opstijgt’
en de dampkring vult. Fagel kan poëzie schrijven die door merg en been gaat. Zulke
poëzie galmt lang na: ‘en ik zie de wereld / en ik schreeuw aaaaaaaa / aaaaaaaa
aaaaaaaaaa / aaaaa!’
Edwin Fagel, Nul. Nieuw Amsterdam, Amsterdam 2014, 64 blz., €17,50.

Ruben Hofma

Zoals wij anderen hun mindere momenten gunnen
Op Facebook vertelde een vriend dat hij nog mensen zocht om exemplaren van het
nieuwe boek van Gijs IJlander, Vergeef ons onze zwakheid, cadeau te doen: IJlander
is, volgens deze geharde lezer, een sterke Nederlandse schrijver die te weinig
liefhebbers heeft (zie www.teunisbunt.blogspot.nl). Omdat ik me ogenblikkelijk opgaf,
kan ik u nu vertellen dat hij gelijk heeft. IJlander is een sterke schrijver. Zijn stijl is
strak, het verhaal is subtiel gedoseerd en men gelooft de wat wankelmoedige
hoofdpersoon binnen een paar bladzijden. Niet een man om te bewonderen - de
hoofdpersoon, bedoel ik nu - maar dat kan ook niet in elk boek raak zijn. Al hoop
ik, als ik de rest van IJlanders oeuvre nog te lezen krijg, dat hij ook dat kan. Want
schrijven over een bewonderenswaardig iemand, dat is ondertussen bijna weer
vernieuwend. Dat terzijde.
Dit nieuwe boek van IJlander is het verhaal van Sybrand Staring, een Nederlandse
arts, die een zekere mijnheer Mos - een naam die in de verte aan het woord voor
dood in diverse talen doet denken - volgens de regelen der kunst van de euthanasie
helpt met sterven. Van de verwikkelingen en de media-aandacht die daarop volgen
probeert de dokter bij te komen op een Schots eiland, waar hij een huis heeft. Daar
loopt hij tegen een dode walvis aan, en andere vormen van dood en bijna-dood.
Hoe het met Staring verdergaat, na de geregisseerde dood van mijnheer Mos:
dat is het verhaal. Het begin van het boek suggereert - knappe constructie - dat het
schrijven van het boek zelf uiteindelijk het antwoord is op die vraag. Maar hoe dat
precies zit, daar komt men wel achter als men het
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boek leest; iets, dat ik de lezers wil aanraden, maar de exemplaren van mijn vriend
zijn, vrees ik, ondertussen op. Een ideeënrijk boek, waar de lezer het uiteindelijk
mag zeggen.
Al zit de conclusie van het boek misschien al gedeeltelijk in de titel. De titel roept
natuurlijk een bede uit het Onzevader in herinnering: vergeef ons onze schulden,
maar dan in plaats van het woord ‘schulden’ de ‘zwakheid’. Heeft Staring zich
misschien te makkelijk bij de dood van mijnheer Mos laten betrekken? Was het een
zwak moment, waarop hij zich door de handige zakenman heeft laten inschakelen?
Ook dat mag de lezer zelf zeggen. Het was Staring erom begonnen mijnheer Mos
in zijn laatste wens bij te staan. Volgens de regels. Ook al was mijnheer Mos geen
leuke man, maar daar ging het dan natuurlijk ook niet om. Vergeef ons onze
zwakheid, zoals wij anderen hun mindere momenten gunnen.
Het was de overtuiging van Staring, passend in zijn goedgeorganiseerde leven,
dat men de dokter mag vragen de dood binnen te laten. Maar als er een walvis
doodgaat - een dichter van wie de naam mij niet te binnen wil schieten zei ooit: als
er een walvis sterft, dan sterft er een heleboel tegelijk - dan ontkomt men er niet
aan de dood nader te beschouwen. Dan maakt men het einde van het leven op een
niet te negeren schaal mee. Dan denkt men in bed waarschijnlijk regelmatig aan
de dood. En dan kan men misschien een tijdje niet slapen.
Gijs IJlander, Vergeef ons onze zwakheid. Cossee, Amsterdam 2014, 205 blz.,
€18,99.

Menno van der Beek

Brief aan Eva
Van de bekende kinderboekenschrijver en liedjesmaker Koos Meinderts verscheen
onlangs de eerste roman voor jongeren, Lang zal ze leven.
De zestienjarige Eva redt het leven van een oude vrouw. Maar later ontdekt ze
dat deze Ida de Graaf haar niet echt dankbaar is omdat Eva haar leven redde. Eva
is een heldin in de ogen van haar omgeving. Zelf is ze daar niet van overtuigd. Ze
schrikt als ze hoort dat mevrouw De Graaf niet meer leven wil en al helemaal als
deze inderdaad zelf een eind aan haar leven maakt.
Len Borgdorff schreef een brief aan Eva.
Beste Eva,
Of je na je belevenissen met en rond mevrouw De Graaf nog veel brieven van
onbekenden hebt gekregen, weet ik niet, dit is er eentje. Ik zal me even voorstellen:
ik ben een van de lezers van Lang zal ze leven en het boek heeft me zo aangegrepen
dat ik graag iets aan je kwijt wil. In het dagelijks leven ben ik leraar Nederlands en
jij zou dus zomaar bij mij in de klas hebben kunnen zitten. Dat maakte de behoefte
om je iets te zeggen alleen maar groter.
Allereerst mijn bewondering voor je reactie toen mevrouw De Graaf zomaar op de
spoorlijn bleef stilstaan. Natuurlijk is dat een impuls geweest, die ingreep van jou,
maar een andere reactie had kunnen zijn dat je in paniek een andere kant uit had
gekeken of als verlamd was blijven toekijken. Daar kiest iemand misschien niet voor,
maar het gebeurt wel zoals het gebeurt en dan is jouw impuls de veel betere. Kortom:
ik vind het heel goed wat jij deed, wel of geen impuls.
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Nee, ik ga niet alles van je zitten bewonderen en ik begrijp ook niet alles van je.
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kunt ongetwijfeld wel het nodige van jezelf noemen waarover jij beslist niet tevreden
bent en als je dan naar mijn mening zou vragen, wat je gelukkig niet doet, had ik
misschien wel gezegd dat dat inderdaad rare trekjes van je zijn. Maar dat doet niets
af aan mijn bewondering. Al vind ik het wel jammer dat je naar de kapper bent
gegaan.
Er zijn een paar zaken die ik je graag wil vertellen. Als lezer weet ik meer van
mevrouw De Graaf dan jij. Zo weet ik dat zij een sterke vrouw was, perfectionistisch,
ook als het gaat om de kwaliteit van leven. Zij stelde daaraan zulke hoge eisen, dat
ze zichzelf tekort heeft gedaan, vind ik. Jij hebt haar portret, uit de tijd dat ze nog
schilderde. Dat kon ze goed, schilderen, maar niet goed genoeg, vond zij zelf en
zo zette zij zichzelf als kunstenaar buitenspel. Ik merk dat ik haar dat kwalijk neem,
ook al bewonder ik haar om die houding. Zij kende in haar leven één grote liefde,
en hier had ik hoofdletters kunnen gebruiken. Maar die geliefde kan niet zo ideaal
zijn of hij maakt een keer een fout. En mevrouw De Graaf accepteert dat niet. Zo
verliest ze haar Terry en zo verliest ze haar grote liefde. Ik ben het gewoon niet
eens met haar beslissing. En dat doet ze ten slotte nog een keer door een einde te
maken aan haar leven. Moet ik dat respecteren? Ik heb het maar te accepteren, dat
wel, en Ida de Graaf is en blijft een boeiende vrouw. Maar wat vind jij daar nou van?
Jij hebt veel meer recht van spreken dan ik. Zij maakte voor een korte tijd heel
hevig deel uit van jouw bestaan en je zult haar nooit vergeten. Er zijn mensen die
vinden dat jullie op elkaar lijken. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Jullie komen
sterk over, geen poespas, nuchter, veeleisend voor jezelf en jullie zijn belangrijk
voor anderen, of je dat nu wilt of niet. Mooi, sterk, gevoelig, kunstzinnig, authentiek.
Mevrouw De Graaf is belangrijk voor jou geworden. Als zij niet geteisterd was door
die behoefte om niet langer te leven omdat dat leven niet meer aan haar maatstaven
voldeed, dan zou je er nog weleens op bezoek zijn geweest, misschien wel vaker.
Je had veel van haar kunnen leren en zij had blij kunnen zijn met jou. Ik heb vroeger
veel contact gehad met de grootmoeder van mijn vrouw. Ik bezocht haar regelmatig,
tot haar dood, nu zestien jaar geleden. Zij was bijna 96 toen ze overleed. Wij konden
goed praten met elkaar. Natuurlijk paste ik me aan haar leefwereld aan, voor zover
ik dat kon, maar we hadden gesprekken - over geloofsbeleving - die ik met niemand
anders had. Toen ze stierf, werd ik mij ervan bewust dat met haar ook iets van mij
verdween. Ik zou bepaalde gesprekken niet meer voeren, bepaalde gedachten niet
meer hebben en gevoelens die me dierbaar waren en die door onze gesprekken
werden opgeroepen, zouden wegebben. En zo is het ook gegaan. Wat ik er nu nog
van over heb, is een gevoel van gemis. Oma heeft iets van mij meegenomen toen
ze stierf. De mogelijkheid tot affiniteit heeft mevrouw De Graaf jou onthouden, maar
ook mevrouw Reusing en wie weet nog anderen. Een gemiste kans voor anderen,
door haar.
Verschillende keren heb ik van dichtbij meegemaakt dat iemand een einde maakte
aan zijn leven. Mijn vrouw ging net als jij eens bij iemand langs die daar juist mee
bezig was. Dat bezoek heeft toen alleen maar geleid tot uitstel. Blijkbaar kunnen
we mensen niet altijd weerhouden van zo'n daad. Ik heb ook een keer meegemaakt
hoe iemand gil-

Liter. Jaargang 17

78
lend de school in kwam rennen omdat ze zojuist iemand van een flat had zien
springen. Het verbaast me nog steeds dat verder niemand dat gezien heeft, want
het gebeurde tegenover de school waar ik toen werkte. Mevrouw De Graaf was blij
dat ze de machinist van de trein een trauma had kunnen besparen. Ze wilde een
ander niet tot last zijn. Maar je bent altijd iemand tot last als je voor je dood kiest.
De vraag is waar jij de grens laat liggen. Die van mevrouw De Graaf had nog wel
wat naar achter geschoven mogen worden.
Ik heb nog twee punten en dan houd ik op. In het boek herinnert mevrouw De Graaf
zich de beginvraag van de katholieke catechismus: waartoe zijn wij op aarde? En
dan luidt het antwoord: wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en in
het hiernamaals gelukkig te zijn. Nu diende mevrouw De Graaf God al heel lang
niet meer en met een hiernamaals had ze niets, lees ik.
Zij herformuleert het antwoord: wij zijn op aarde om de liefde te dienen en daardoor
hier en nu gelukkig te zijn.
Nu gun ik iedereen alle geluk, maar het is geen criterium voor leven. Jij ziet toch
ook genoeg van het nieuws om je te realiseren dat liefde voor velen helaas niet is
weggelegd en geluk nog minder. Ik heb overigens meer sympathie voor liefde dan
voor geluk. Dat laatste wordt soms je deel en soms niet. Liefde is je inzet, een inzet
die je ook accepteert als die tot het ontbreken van geluk kan leiden.
In de protestantse catechismus komt het antwoord op de eerste vraag erop neer
dat ik mij getroost mag weten dat het in het leven niet zozeer van mij afhangt, maar
dat ik deel uitmaak van een groter geheel. Dat is God voor veel mensen, ook voor
mij. Maar als er dromen zijn voor iemand groter dan hij of zij zelf is, zonder dat je
dat god zou willen noemen, dan ga ik niet zitten piepen. Maar bij mevrouw De Graaf
kom ik er helemaal niets van tegen: haar wereld is niet groter dan haar wereld. Zij
vaagt zichzelf weg omdat ze niet over zichzelf heen kan kijken. Jammer.
Terwijl ik jou las, was ik ook bezig met een boek van Graham Greene. The Power
and the Glory heet het. Het speelt zich 75 jaar terug af, in een deel van Mexico waar
een communistisch bewind het voor elkaar heeft gekregen dat alles wat naar religie
verwijst, is verdwenen. Ook priesters zijn gevlucht of hebben hun geloof verloochend
door te trouwen. Eentje is er nog die niet is vertrokken en nog als priester opereert.
Het is een mislukte priester, een alcoholist die juist wel wil vluchten. Maar steeds
wordt er weer ergens een beroep op hem gedaan om als priester iets te doen:
stervenden begeleiden, bidden voor een zieke, mensen laten biechten, stiekem een
mis houden. En dat in omstandigheden waarvan je je afvraagt waarom aan zoiets
nog waarde wordt gehecht. Hij wil het dan ook niet, die priester, maar hij heeft niets
te willen. Hij stapelt schuld op schuld voor zijn gevoel, want wie hem heeft gezien,
loopt de kans geëxecuteerd te worden. Dat gebeurt ook een paar keer. Intussen
hoopt hij maar dat hij gepakt wordt en zal worden gedood. Maar als er een beroep
op hem wordt gedaan, dan is hij er. Tegen wil en dank.
Gelukkig is deze naamloze priester niet, en de liefde is voor hem hooguit een
kwelling. Maar hij kan alleen maar reageren op vragen die hem gesteld worden.
Vragen van anderen, van elders.
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Mevrouw De Graaf bewonderde Paula Modersohn-Becker, een schilderes die in
het kraambed stierf. Van haar staan woorden als motto in jouw boek: ‘Ich weiss, ich
werde nicht sehr lang leben. Aber ist das denn traurig? Ist ein Fest schöner, weil
es länger ist?’ Op de eerste vraag kan ik meteen antwoorden: Ja. Maar ook over
de tweede vraag wil ik kort zijn: dat is de vraag niet. Wij stellen geen vragen, wij
krijgen vragen. En een antwoord, tja, een antwoord...
Beste Eva, het leven stormt op je af. Storm jij er maar flink tegenaan.
En die prachtige haren van je, die groeien vanzelf weer aan.

Len Borgdorff
Koos Meinderts, Lang zal ze leven. De Fontein, Utrecht 2014, 151 blz., €13,99.
Op zondag 18 januari om 16.00 uur zullen Koos Meinderts en Len Borgdorff hier
onder leiding van Cees Grimbergen over praten. Publiek is van harte welkom. Nader
informatie vindt u via www.leesliter, Facebook en Twitter. Reservering is noodzakelijk.
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